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José Sarney PMDB  Alberto Silva PMDB 
Gilvam Borges PMDB  Freitas Neto BLOCO 
Sebastião Rocha BLOCO  Hugo Napoleão PFL 

AMAZONAS  RIO DE JANEIRO 
Gilberto Mestrinho PMDB  Roberto Saturnino PSB 
Bernardo Cabral PFL  Artur da Távola BLOCO 
Jefferson Péres BLOCO  Geraldo Cândido BLOCO 

BAHIA  RIO GRANDE DO NORTE 
Paulo Souto PFL  Fernando Bezerra PTB 
Antonio Carlos Júnior PFL  Geraldo Melo BLOCO 
Waldeck Ornellas PFL  José Agripino PFL 
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Luiz Pontes BLOCO  Pedro Simon PMDB 
Lúcio Alcântara BLOCO  Emília Fernandes BLOCO 
Sérgio Machado PMDB  José Fogaça BLOCO 

DISTRITO FEDERAL  RONDÔNIA 
Valmir Amaral PMDB  Amir Lando PMDB 
Lindberg Cury PFL  Fernando Matusalém BLOCO 
Lauro Campos BLOCO  Moreira Mendes PFL 

ESPÍRITO SANTO  RORAIMA 
Paulo Hartung PSB  Mozarildo Calvacanti PFL 
Gerson Camata PMDB  Marluce Pinto PMDB 
Ricardo Santos BLOCO  Romero Jucá BLOCO 
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Maguito Vilela PMDB  Jorge Bornhausen PFL 
Íris Rezende PMDB  Casildo Maldaner PMDB 
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MINAS GERAIS    
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Arlindo Porto PTB  PMDB 23 
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AGROPECUÁRIA 
 
 Importância do setor agropecuário para a economia brasileira. 
Sen. Íris Rezende 717 
 
 
(ALCA) 
 
 Comentários sobre a importância da reunião da Comissão 
Parlamentar do Mercosul, presidida pelo Senador Roberto Requião, 
com embaixadores brasileiros, sobre a participação brasileira na Área 
de Livre Comércio das Américas – ALCA. Sen. José Fogaça 051 
 
 
AMAZÔNIA 
 
 Abordagem sobre os recursos da biodiversidade da região 
amazônica. Sen. Eduardo Siqueira Campos 064 
 
 Proposta de formulação de um Código de ocupação produtiva 
e sustentável para a Amazônia. Sen. Eduardo Siqueira Campos 064 
 
 
APOSENTADORIA 
 
 Anúncio da apresentação de projeto de lei que elevará a 
aposentadoria compulsória para 75 anos. Sen. Marluce Pinto 707 
 
 
ASSASSINATO 
 
 Registro do assassinato do Vereador Carlos Alberto Santos, 
ocorrido na cidade Pedrinhas, no Estado de Sergipe. Sen. Antonio 
Carlos Valadares 516 
 
 Comparecimento ao sepultamento do vereador de Boquim/SE, 
Carlos Gato, assassinado no último sábado. Sen. Antonio Carlos 
Valadares 553 
 
 
BOLSA-ALIMENTAÇÃO 
 
 Registro do lançamento pelo Presidente da República, ontem, 
em São José da Tapera, do Programa Bolsa-Alimentação. Sen. 
Eduardo Suplicy 120 
 
 
BOLSA-ESCOLA 
 
 Comentários às denúncias de irregularidade na utilização de 
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recursos do Programa Bolsa-Escola do Governo Federal, destinados 
aos Estados do Ceará, Alagoas e Minas Gerais. Sen. Carlos Patrocínio 290 
 
 
CAMINHADA DA PAZ 
 
 Convite aos parlamentares para participarem da Caminhada da 
Paz, a ser realizada no próximo domingo, em Brasília. Sen. Lindberg 
Cury  770 
 
 
CÍRIO DE NAZARÉ 
 
 Comemoração em Belém, no próximo mês, da festa religiosa 
do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Sen. Romero Jucá 214 
 
 
(CNTI) 
 
 Realização, em Brasília, do 7º Congresso da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria, onde se discutirá a 
globalização e o papel do Brasil no contexto econômico. Sen. Ademir 
Andrade 547 
 
 
COMEMORAÇÃO 
 
 Comemoração, no dia 17 de setembro, do Dia do Patrimônio 
Cultural, nos países do Mercosul. Sen. Lúcio Alcântara 062 
 
 Comemoração, no último dia 13, dos 8 anos de existência do 
Diário da Amazônia. Sen. Moreira Mendes 272  
 
 Comemoração, em 23 de setembro, do Dia do técnico 
Industrial. Sen. Fernando Matusalém 716 
 
 Comemoração dos 50 anos de existência da Confederação 
Nacional da Agricultura – CNA. Sen. Íris Rezende 717 
 
 
COMÉRCIO EXTERIOR 
 
 Defesa da dinamização do intercâmbio comercial entre Brasil e 
Taiwan. Sen. Casildo Maldaner 136 
 
 Necessidade de uma política de comércio exterior mais 
agressiva por parte do governo brasileiro. Sen. Casildo Maldaner 136 
 
 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
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 Defesa de celeridade na apreciação, pela Câmara dos 
Deputados, de projeto de lei que confere prioridade, na Justiça, aos 
processos oriundos de Comissões Parlamentares de Inquérito. Sen. 
Pedro Simon 748 
 
 
CONGRATULAÇÕES 
 
 Congratulações ao Senador Artur da Távola. Sen. Arlindo Porto 394 
 
 Congratulações pelo pronunciamento da Sra. Marluce Pinto. 
Sen. Leomar Quintanilha 712 
 
 
CORRUPÇÃO 
 
 Considerações acerca do relatório do Tribunal de Contas da 
União sobre as obras inacabadas e das suspeitas de extorsão 
envolvendo deputados que integram a comissão destinada a investigar 
irregularidades naquelas obras. Sen. Carlos Wilson  744 
 
 
DELEGADO DE POLÍCIA 
 
 Registro da realização, dia 17 de setembro, do XI Congresso 
Nacional de Delegados de Polícia em Rio Quente, Goiás. Sen. Romeu 
Tuma  217 
 
 
DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Contribuição à cultura nacional do novo Dicionário Houaiss de 
Língua Portuguesa. Sen. Lúcio Alcântara 720 
 
 
DOENÇAS RENAIS 
 
 Leitura de nota da Sociedade Brasileira de Nefrologia, referente 
à grave situação dos pacientes renais crônicos do País, especialmente 
em São Paulo. Sen. Tião Viana 048 
 
 
ECONOMIA MUNDIAL 
 
 Reflexões sobre o efeito da política econômica mundial na 
economia brasileira. Sen. Ademir Andrade 260 
 
 
ELETRONORTE 
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Análise sobre o empenho da Eletronorte para garantia de autonomia 
energética para a região amazônica. Sen. Romero Jucá 561 
 
 
(EMBRAPA) 
 
 Justificativas a requerimento de informações ao Ministro de 
Estado da Agricultura e Abastecimento sobre as atividades da 
Embrapa. Sen. Eduardo Suplicy 122 
 
 
(ENCOMEX) 
 
 Realização, no Estado de Roraima, da 35ª Edição do Encontro 
de Comércio Exterior ENCOMEX, promovido pela Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. Sen. Mozarildo Cavalcanti 270 
 
 
ENERGIA 
 
 Sugestões ao governo federal para aproveitamento da energia 
eólica e da biomassa resultante do bagaço da cana-de-açúcar, como 
alternativa de geração de energia elétrica. Sen. Ricardo Santos 134 
 
 Considerações sobre a importância da aprovação, ontem, do 
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 
125, de 1990, que fixa diretrizes para conservação de energia e dá 
outras providências, de sua autoria. Sen. Teotônio Vilela Filho 514 
 
 
ESTADO DA BAHIA 
 
 Inaugurações do complexo industrial da Ford e da unidade da 
Monsanto, no Estado da Bahia, e reestruturação do Pólo Petroquímico 
de Camaçari. Sen. Paulo Souto 292 
 
 
ESTADO DO MARANHÃO 
 
 Registro do lançamento, pela Governadora Roseana Sarney, 
do site do Zoneamento Ecológico-Econômico(ZEE), do Estado do 
Maranhão. Sen. Edison Lobão 771 
 
 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
 
 Necessidade de união da bancada federal do Estado de Mato 
Grosso do Sul, na busca de maiores recursos para o próximo ano no 
Orçamento Federal. Sen. Pedro Ubirajara 043 
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ESTADO DO PARANÁ 
 
 Repúdio ao teor das propagandas oficiais do Estado do 
Paraná. Sen. Roberto Requião 753 
 
 
ESTADO DO TOCANTINS 
 
 Importância do estudo realizado pela Unicamp e pela 
Universidade da Terra, de Brasília, sobre o potencial para produção de 
energia eólica da Região do Jalapão, em Tocantins. Sen. Eduardo 
Siqueira Campos 226 
 
 Considerações sobre as potencialidades do Estado de 
Tocantins para geração de energia elétrica. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos 271 
 
 
EXPORTAÇÃO 
 
 Necessidade de aumento nas exportações para superar os 
efeitos da recessão nos Estados Unidos da América. Sen. Ricardo 
Santos  513 
 
 
 FERROVIA NORTE-SUL 
 
 Apoio à privatização da Ferrovia Norte-Sul. Sen. Carlos 
Patrocínio 263 
 
 
FINACIAMENTO HABITACIONAL 
 
 Desdobramentos da suspensão do financiamento de imóveis, 
pela Caixa Econômica Federal, para quem ganha acima de dois mil 
reais por mês. Sen. Mauro Miranda 773 
 
 
FRONTEIRA INTERNACIONAL 
 
 Alerta ao Governo brasileiro para a gravidade da crise na 
fronteira do Brasil com o Paraguai. Sen. Osmar Dias 294 
 
 
FUNDO CONSTITUCIONAL 
 
 Defesa da revisão dos índices de repartição dos recursos do 
Fundo de Participação dos Estados –FPE, e do Fundo de Participação 
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dos Municípios FPM. Sen. Carlos Bezerra 719 
 
 
GUERRA 
 
 Comentários ao livro O desafio da Guerra. Preocupação com 
a possibilidade de uma nova guerra promovida pelos EUA. Sen. Lauro 
Campos 060 
 
 Preocupação com a possibilidade de ataque norte-americano 
ao Afeganistão. Sen. Antonio Carlos Valadares 087 
 
 
HIDRELÉTRICA 
 
 Críticas aos valores atribuídos para as obras de construção das 
eclusas de Tucuruí, na proposta orçamentária de 2002. Sen. Ademir 
Andrade 139 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem à Confederação Nacional da Agricultura – CNA 
pelo transcurso do cinqüentenário daquela instituição. Sen. Carlos 
Patrocínio 053 
 
 Homenagem à Academia Brasileira de Letras Jurídicas, pelo 
transcurso de seu 26º aniversário de fundação, na pessoa de seu 
presidente José Maria Othon Sidou. Sen. Bernardo Cabral 086 
 
 Homenagem à Rádio Difusão pelo transcurso do 78º 
aniversário de sua fundação. Sen. Romeu Tuma 391 
 
 Associação à homenagem prestada à Rádio Difusão. Sen. 
Ramez Tebet 392 
 
 Homenagem aos vereadores pelo importante papel na 
construção da cidadania. Sen. Mauro Miranda 396 
 
 Homenagem, amanhã, ao Dia Nacional do Idoso. Sen. Leomar 
Quintanilha 551 
 
 Homenagem pelo qüinquagésimo aniversário da Confederação 
Nacional da Agricultura – CAN. Sen. Carlos Bezerra 558 
 
 Homenagem pelo transcurso do cinqüentenário de fundação do 
Grupo Edson Queiroz, no Estado do Ceará. Sen. Luiz Pontes 651 
 
 Transcurso, hoje, do Dia do Ancião; e no próximo 1º de 
outubro, do Dia Internacional do Idoso. Sen. Maguito Vilela  653 
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 Homenagem ao Dia Nacional do Idoso, citando pessoas 
famosas, acima de setenta anos, como exemplos de participação 
social. Sen. Leomar Quintanilha  700 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do poeta catarinense 
Marcos José Konder Reis, ocorrido na semana passada. Solidariedade 
ao parlamento da Colômbia, ameaçado por segmentos da guerrilha das 
Forças Revolucionárias Colombianas – FARC. Registro da inclusão de 
Santa Catarina na relação dos Estados onde deverão ser construídas 
novas termelétricas a gás no País, e da inauguração,hoje, pelo Ministro 
José Jorge, do Centro de Defesa Ambiental da Petrobras naquele 
Estado. Sen. Jorge Bornhausen 058 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e 
Professor Euclides Pereira Cintra. Sen. Francelino Pereira 272 
 
 
HOSPITAL 
 
 Denúncia de encerramento das atividades de hospitais públicos 
e privados em Goiás, durante o ano passado e o primeiro semestre de 
2001. Sen. Mauro Miranda 124 
 
 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 
 Carência de funcionários no hospital universitário da 
Universidade Federal de Sergipe, porque não se permite a realização 
de concursos públicos. Sen. José Eduardo Dutra 139 
 
 
IDOSO 
 
 Celeridade para os projetos que tramitam na Subcomissão do 
Idoso no Senado Federal. Sen. Sebastião Rocha 655 
 
 Preocupação com a situação dos idosos no Brasil. Sen. 
Marluce Pinto 707 
 
 Solidariedade aos pronunciamentos pelo Dia Nacional do 
Idoso. Sen. Ademir Andrade 712 
 
 
IMPOSTO DE RENDA 
 
 Defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
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nº 20, de 2001, que altera a redação do artigo 159, que trata da 
repartição das receitas tributárias determinando a aplicação de 3% do 
produto da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados em programas de financiamento do setor 
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro e Centro-Oeste. Sen. 
Leomar Quintanilha 216 
 
 
IMPRENSA 
 
 Comentários à reportagem do jornal Folha do Paraná, 
intitulada “Paraná terá menos verbas do que o Piauí em 2002", que 
questiona os recursos destinados pelo Orçamento da União ao Estado 
do Paraná. Sen. Osmar Dias 045 
 
 Comemoração, no último dia 13, dos 8 anos de existência do 
Diário da Amazônia. Sen. Moreira Mendes 272 
 
 Questionamento à posição do PSDB diante da corrupção no 
País. Referências à entrevista do Sr. Peter Eigen, presidente da 
Transparência Internacional, publicada na revista Veja. Sen. Álvaro 
Dias  704 
 
 
(INMETRO) 
 
 Elogios à atuação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. Sen. Romero Jucá 722 
 
 
LÍDER PARTIDÁRIO 
 
 Pronunciamento de reassunção ao mandato de senador. 
Registro da indicação de S. Exª para a função de Líder do Governo no 
Senado Federal. Sen. Artur da Távola 393 
 
 
MEDICAMENTO 
 
 Denúncias pelo Conselho Regional de Farmácia do Distrito 
Federal e pelo Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de 
Medicamentos de reajuste de preços nos medicamentos. Sen. Carlos 
Bezerra  224 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 1.009, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 56, 
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que 
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altera a Constituição Federal para reduzir para quatro anos o mandato 
de Senador e estabelecer a idade mínima de vinte e oito anos como 
condição de elegibilidade para os cargos de Presidente, Vice-
Presidente e Senador. Sen. Francelino Pereira 002 
 
 Parecer nº 1.010, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 462, de 2001, do 
Senador Eduardo Suplicy, solicitando que o Ministério da Fazenda 
informe, através do Banco Central do Brasil, sobre a relação jurídico-
financeira contratada entre o Banco do Nordeste – BNB, agência de 
Barra do Corda, Estado do Maranhão e a Cooperativa Agrícola Mista 
de Barra do Corda – COPABA. Sen. Ademir Andrade 004 
 
 Parecer nº 1.011, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de 2001 (nº 888/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educativa de Radiodifusão Futura, para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Gonçalo, Estado do 
Rio de Janeiro. Sen. Nilo Teixeira Campos 007 
 
 Parecer nº 1.012, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 1 de Plenário, oferecida ao 
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 196, de 1995, de autoria do 
Senador José Eduardo Dutra, que concede anistia a dirigentes ou 
representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em 
movimento reivindicatório. Sen. Roberto Requião 011 
 
 Parecer nº 1.013, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 352, de 1999, 
de autoria do Senador Ademir Andrade, que acrescenta parágrafos ao 
art. 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a 
regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma 
agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. 
Sen. José Fogaça 011 
 
 Parecer nº 1.014, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 445, de 1999, 
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta dispositivos à 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, estabelecendo condições para o parcelamento de 
multas por infração de trânsito. Sen. Francelino Pereira 015 
 
 Parecer nº 1.015, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, de autoria do 
Senador Edison Lobão, que dispõe sobre o seguro-garantia e dá outras 
providências. Sen. Gilberto Mestrinho 018 
 
 Parecer nº 1.016, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente, 
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sobre o Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, de autoria do 
Senador Edison Lobão, que dispõe sobre o seguro-garantia e dá outras 
providências. Sen. Bernardo Cabral 019 
 
 Parecer nº 1.017, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que estabelece instrumentos 
legais de prevenção e repressão à falsificação de obras de artes 
visuais e dá outras providências. Sen. Francelino Pereira 025 
 
 Parecer nº 1.018, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/21, de 2001, do Presidente do Banco 
Central do Brasil, que encaminha manifestação daquele órgão acerca 
da solicitação do Governo do Estado da Bahia para contratar operação 
de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, no valor de US$54,350,000.00 (cinqüenta e 
quatro milhões e trezentos e cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos 
da América), equivalente a R$118.738.445,00 (cento e dezoito milhões, 
setecentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), à 
taxa de câmbio de 30 de abril de 2001, destinados ao financiamento do 
Projeto de Combate à Pobreza no Interior da Bahia – PRODUZIR II. 
Sen. Jonas Pinheiro. 067 
 
 Parecer nº 1.019, de 2001, de PLEN, em substituição à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 301, de 2001 (nº 1.173, de 2001, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto da nova versão do Convênio 
Internacional do Café, que substituirá o AICAFÉ/1994, cuja vigência 
expira em setembro de 2001. Sen. Arlindo Porto. 090 
 
 Parecer nº 1.020, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
80, de 1996 (nº 420, de 1995, na Casa de origem). Sen. Ronaldo 
Cunha Lima. 104 
 
 Parecer nº 1.021, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2001 (nº 649/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Pelotas Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pelotas, 
Estado do Rio Grande do Sul. Sen. Edison Lobão. 105 
 
Parecer nº 1.022, de 2001, 
 
Parecer nº 1.023, de 2001, 
 
 Parecer nº 1.024, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001 (nº 3.115, de 
1997, na Casa de origem). Sen. Carlos Wilson. 163 
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 Parecer nº 1.025, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a escolha do Senhor Vítor Cândido Paim Gobato para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de Cabo 
Verde. Sen. Carlos Wilson. 181 
 
 Parecer nº 1.026, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a escolha do Senhor Fausto Orlando Campello 
Coelho, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Cote D’Ivoire. Sen. Romeu Tuma. 182 
 
 Parecer nº 1.027, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a indicação, com 12 votos favoráveis, do Senhor 
Fausto Orlando Campello Coelho, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Cote D’Ivoire. Sen. Romeu 
Tuma.  182 
 
 Parecer nº 1.028, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 146, de 1996. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti. 191 
 
 Parecer nº 1.029, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2000 (nº 
3.864/97, na Casa de origem), que dispõe sobre o valor das 
benfeitorias executadas com recursos públicos nas desapropriações 
para fins de reforma agrária. Sen. Lúdio Coelho 204 
 
 Parecer nº 1.030, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2001 (nº 
109/95, na Casa de origem), que acrescenta incisos ao art. 3º da Lei nº 
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola. 
Sen. Osmar Dias 206 
 
 Parecer nº 1.031, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 642, de 1999, 
de autoria do Senador Geraldo Althoff, que dá nova redação ao § 1º do 
art. 42; inciso I do 53; aos arts. 198 e 249; acrescenta o art. 244-A ao 
Título VII, Capítulo I,Seção II, e incisos aos arts. 56, 98, 148, 180 e 201 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente; e altera o art. 225 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal). Sen. Romeu Tuma  207 
 
 Parecer nº 1.032, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2001 
(nº 4.346/2001, na Casa de origem), que altera a redação do art. 10 da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para 
as eleições, para modificar o número de candidatos às eleições. Sen. 
Antonio Carlos Júnior 238 
 
 Parecer nº 1.033, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, 
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de autoria do Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. (Em reexame, 
nos termos do Requerimento nº 434, de 2000). Sen. Romeu Tuma 240 
 
 Parecer nº 1.034, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de 2001 (nº 646/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Olinda-Pernambuco Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco. 
Sen. José Coelho 243 
 
 Parecer nº 1.035, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 220, de 2001 (nº 832/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão à 
CB Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Cruz do 
Capibaribe, Estado de Pernambuco. Sen. José Coelho 244 
 
 Parecer nº 1.036, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 215, de 2001 (nº 735/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão 
outorgada à TV Bauru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. 
Sen. Romeu Tuma 245 
 
 Parecer nº 1.037, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, respectivamente, 
sobre a Emenda nº 1-PLEN ao Projeto de Lei do Senado nº 676, de 
1999, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 9.496, de 
11 de setembro de 1997, modificando o índice de atualização 
monetária dos contratos de refinanciamento das dívidas estaduais. 
Sen. José Eduardo Dutra 285 
 
 Parecer nº 1.038, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, respectivamente, 
sobre a Emenda nº 1-PLEN ao Projeto de Lei do Senado nº 676, de 
1999, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 9.496, de 
11 de setembro de 1997, modificando o índice de atualização 
monetária dos contratos de refinanciamento das dívidas estaduais. 
Sen. Roberto Saturnino 286 
 
 Parecer nº 1.039, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 4, 
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo Althoff, 
que acresce dispositivos ao art. 18, que estabelece normas sobre a 
criação de municípios. Sen. José Eduardo Dutra 340 
 
 Parecer nº 1.040, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2001 



 14 

(nº 2.483/2000, na Casa de origem), que atribui valor de documento de 
identidade à Carteira de Fiscal de Tributos Estaduais. Sen. Osmar Dias 343 
 
 Parecer nº 1.041, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2000 
(nº 3.240/97, na Casa de origem), que altera o art. 22 da Lei nº 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em 
edificação e as incorporações imobiliárias. Sen. José Eduardo Dutra 345 
 
 Parecer nº 1.042, de 2001, de PLEN, sobre a aprovação do 
nome do Senhor Dom Eusébio Oscar Scheid para assumir a 
Arquidiocese do Rio de Janeiro no lugar de Dom Eugênio Salles. Sen. 
Jorge Bornhausen. 366 
 
 Parecer nº 1.043, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 46, de 2001. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 368 
 
 Parecer nº 1.044, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Subtitutivo da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado nº 125, de 1990, que Dispõe sobre a Política 
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia Elétrica e dá 
outras providências. Sen. José Eduardo Dutra. 369 
 
 Parecer nº 1.045, de 2001, em substituição à Comissão de 
Infra-Estrutura sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado nº 125, de 1990, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia Elétrica e dá 
outras providências.  Sen. Teotônio Vilela Filho. 370 
 
 Parecer nº 1.046, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 125, de 1990 (nº 3.875, de 1993, na Câmara dos Deputados). Sen. 
Mozarildo Cavalcanti. 372 
 
 Parecer nº 1.047, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 273, de 1991 (nº 3.190/92, naquela Casa), de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que transfere ao domínio do Estado de 
Roraima terras pertencentes à União e dá outras providências (Em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 279, de 1998). Sen. Gerson 
Camata. 384 
 
 Parecer nº 1.048, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de 2001 (nº 779/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba, para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Patos de 
Minas, Estado de Minas Gerais. Sen. Arlindo Porto 389 
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 Parecer nº 1.049, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre os Projetos de Lei do Senado nº 162, de 
1999, de autoria do Senador Luiz Estevão, que dispõe sobre 
indisponibilidade de bens de vítimas de seqüestro, e dá outras 
providências, nº 288, de 1999, de autoria do Senador Maguito Vilela, 
que dispõe sobre a indisponibilidade dos bens de vítimas de seqüestro 
e de extorsão mediante seqüestro, de seus familiares, e dá outras 
providências, e nº 309, de1999, de autoria do Senador Álvaro Dias, que 
dispõe sobre o arresto de bens de pessoa seqüestrada, cônjuge, 
parentes afins que com ela convivam, e dá outras providências, que 
tramitam em conjunto. Sen. Roberto Requião 495 
 
 Parecer nº 1.050, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2000, 
de autoria do Senador Álvaro Dias, que altera a redação dos artigos 
259, 261 e 496 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil. Sen. Romeu Tuma 502 
 
 Parecer nº 1.051, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 161, de 2001 (nº 669, 
de 2000, na Câmara dos Deputados). Sen. Edison Lobão. 544 
 
 Parecer nº 1.052, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2001 (nº 849, 
de 2001, na Câmara dos Deputados). Sen. Edison Lobão. 546 
 
 Parecer nº 1.053, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999. Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 680 
 
 Parecer nº 1.054, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 2001 (nº 573, 
de 2000, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos Valadares. 693 
 
 Parecer nº 1.055, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
13, de 1998 (nº 2.189, de 1996, na Casa de origem). Sen. Antero Paes 
de Barros. 696 
 
 Parecer nº 1.056, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2000 
– Complementar, de autoria do Senador Moreira Mendes, que altera a 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tornar inelegível 
aquele cuja prestação de contas relativa à campanha eleitoral tenha 
sido rejeitada. (Em reexame, nos termos do Requerimento nº 115, de 
2001). Sen. Álvaro Dias 697 
 
 Parecer nº 1.057, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 294, de 2001 (nº 1.040/2001, na 
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Araci Pinto, para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Eunápolis, Estado da Bahia. Sen. 
Antonio Carlos Júnior 698 
 
 Parecer nº 1.058, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 1, de Plenário, à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 57, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Ademir Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da 
Constituição Federal. Sen. Romeu Tuma 732 
 
 Parecer nº 1.059, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento de Informações nº 447, de 2001. Sen. Antero Paes de 
Barros.  732 
 
 Parecer nº 1.060, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o Requerimento nº 472, de 2001. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 733 
 
 Parecer nº 1.061, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o Requerimento nº 473, de 2001. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 733 
 
 Parecer nº 1.062, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o Requerimento nº 497, de 6 de setembro de 2001, ao Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Sen. Antero Paes de 
Barros.  734 
 
 Parecer nº 1.063, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o Requerimento nº 498, de 2001. Sen. Antonio Carlos Valadares. 734 
 
 Parecer nº 1.064, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 502, de 2001, que solicita informações ao Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre os repasses 
para incentivo à exportação, discriminando valores, nomes das 
empresas favorecidas, datas, finalidade de cada um  dos recursos, atas 
das reuniões da Câmara de Comércio Exterior, de janeiro de 2000 até 
a presente data e o órgão que, em última instância, decide pela 
aprovação e liberação dos recursos destinados a incentivar as 
exportações. Sen. Carlos Wilson. 735 
 
 Parecer nº 1.065, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o requerimento nº 503, de 2001. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 735 
 
 Parecer nº 1.066, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 608, de 2000, 
de autoria do Senador Tião Viana, que requer, nos termos do disposto 
nos arts. 222 e 223 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja 
formulado voto de censura junto ao governo fundamentalista do 
Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico do Afeganistão, 
apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
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desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Talibã. Sen. Lúdio Coelho 736 
 
 Parecer nº 1.067, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 516, de 2001, 
de autoria da Senadora Heloísa Helena e outros Senadores, no sentido 
de que a política externa brasileira, em face dos trágicos 
acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, busque desencorajar 
as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação contra 
populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade. Sen. Roberto Saturnino 737 
 
 
PARTIDO POLÍTICO 
 
 Registro de sua filiação ao PDT, conclamando a união dos 
partidos de oposição no Paraná. Críticas à direção nacional do PSDB. 
Sen. Osmar Dias 294 
 
 Boas vindas ao PDT para os Senadores Osmar Dias e Álvaro 
Dias. Sen. Sebastião Rocha 392 
 
 Agradecimentos ao Líder do PDT, Senador Sebastião Rocha, 
pela acolhida nos quadros do partido. Sen. Osmar Dias 394 
 
 Comunicação à Mesa do Senado Federal de sua filiação no 
Partido Democrático Trabalhista – PDT. Sen. Álvaro Dias 519 
 
 Apoio à candidatura do Senador Geraldo Melo para liderança 
do PSDB. Sen. Romero Jucá 551 
 
 Reconhecimento ao profícuo trabalho desenvolvido pelo 
Senador Sérgio Machado frente à liderança do PSDB. Sen. Romero 
Jucá  551 
 
 Realização do Encontro do Diretório do PMDB do Estado de 
Goiás, a ser realizado na cidade de Inhumas, no próximo dia 29 de 
setembro, que runirá lideranças políticas de treze municípios daquela 
microrregião. Sen. Mauro Miranda 560 
 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
 Anúncio da visita do governador Garotinho ao Estado do Pará, 
amanhã, para discutir propostas de sua candidatura à Presidência da 
República. Sen. Ademir Andrade 712 
 
 Preocupação com a condução da política econômica nacional. 
Considerações sobre a sucessão presidencial de 2002. Sen. Ademir 
Andrade 712 
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PROGRAMA TELECOMUNIDADE 
 
 Importância do ”Programa Telecomunidade“ para as áreas da 
educação e saúde. Sen. Romero Jucá 404 
 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
 Nº 301, de 2001, que aprova o texto da nova versão do 
Convênio Internacional do Café, que substituirá o Aicafé/1994, cuja 
vigência expira em setembro de 2001. Sen. Arlindo Porto 090 
 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Paulo Hartung 093 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Marina Silva 094 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Tião Viana 094 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Emília Fernandes 095 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Álvaro Dias 096 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Ademir Andrade 097 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
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Antonio Carlos Valadares 098 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Casildo Maldaner 098 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Lúcio Alcântara 098 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Maguito Vilela 098 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. Sen. Eduardo Suplicy 153 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. Sen. Paulo Hartung 153 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. Sen. Antonio Carlos Júnior  154 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. Sen. Fernando Bezerra 155 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
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Mobiliários. Sen. José Eduardo Dutra 155 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. Sen. Bernardo Cabral 157 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. Sen. Lúcio Alcântara 159 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. Sen. José Fogaça 160 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. Sen. Hugo Napoleão 161 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. Sen. Nabor Júnior 161 
 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2001, que acrescenta 
dispositivos ao art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências. Sen. Luiz Pontes 231 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 179, de 2001, que altera o art. 10 
da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, para tipificar crime contra o 
idoso. Sen. Carlos Bezerra 351 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 180, de 2001, que altera a Lei nº 
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9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. Sen. Gilvam Borges 352 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 182, de 2001, que dispõe sobre a 
concessão de desconto para professores na compra de livro didático. 
Sen. Álvaro Dias 530 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 183, de 2001, que altera os artigos 
nº 1.211-A e 1.211-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil, para incluir as pessoas com doenças graves 
e incapacitantes no benefício de prioridade na tramitação, em qualquer 
instância, de atos e diligências relativas a procedimentos judiciais em 
que aquelas pessoas figurem como parte ou interveniente. Sen. Carlos 
Bezerra  530 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2001, que altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei Eleitoral), para modificar os 
critérios relativos a pesquisas eleitorais. Sen. Bernardo Cabral 532 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. Sen. Ademir 
Andrade 536 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. Sen. Hugo 
Napoleão 536 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. Sen. José 
Eduardo Dutra 536 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. Sen. Pedro 
Simon  536 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. Sen. Renan 
Calheiros 536 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. Sen. Jorge 
Bornhausen 537 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
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autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. Sen. Roberto 
Freire  538 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2001, que dispõe sobre a 
utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para 
quitação de prestações atrasadas dos financiamentos habitacionais. 
Sen. Waldeck Ornélas 666 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2001, que institui a Política 
Nacional do Livro, e dá outras providências. Sen. José Sarney 668 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 187, de 2001, que denomina 
“Barragem Padre Cícero” a Barragem do Castanhão, no Estado do 
Ceará. Sen. Lúcio Alcântara 674 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de autoria do 
Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições” para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. Sen. Romeu 
Tuma  676 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de autoria do 
Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições” para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. Sen. Romero 
Jucá  676 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de autoria do 
Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições” para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. Sen. Sebastião 
Rocha  676 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de autoria do 
Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições” para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. Sen. Antero 
Paes de Barros 678 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, que altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas para as 
eleições” para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 
Sen. Tião Viana 678 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de autoria do 
Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições” para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. Sen. José 
Eduardo Dutra 679 
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 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, que altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas para as 
eleições” para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 
Sen. Renan Calheiros 679 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, que altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas para as 
eleições” para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 
Sen. Roberto Requião 679 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2001, que assegura a 
instalação de municípios criados por Lei Estadual. Sen. Pedro Simon 741 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 189, de 2001, que acrescenta 
dispositivos à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, com a 
finalidade de regulamentar o art. 245 da Constituição Federal, que trata 
da assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas 
vítimas das por crime doloso. Sen. Luiz Pontes 742 
 
 
RACISMO 
 
 Expectativa quanto aos resultados da participação do Brasil na 
Conferência Mundial contra o Racismo, encerrada no último dia 7 de 
setembro, em Durban, na África do Sul. Sen. Lúcio Alcântara 084 
 
 
RECURSO HÍDRICO 
 
 Registro dos avanços na gestão dos recursos hídricos no País. 
Sen. Eduardo Siqueira Campos 406 
 
 Apoio à política de investimentos para preservação de uso 
sustentável dos recursos hídricos brasileiros. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos 064 
 
 
RELAÇÕES EXTERIORES 
 
 Importância do fortalecimento das relações brasileiras com a 
Ucrânia. Sen. Lindberg Cury 770 
 
 
RENÚNCIA 
 
 Pronunciamento de renúncia ao cargo de Presidente do 
Senado Federal. Sen. Jader Barbalho 105 
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REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 516, de 2001, de sua autoria e outros 
Senadores, solicitando que seja levada ao conhecimento do Governo 
brasileiro a posição do Senado Federal, no sentido de que a política 
externa brasileira, em face dos trágicos acontecimentos do dia 11 
próximo passado, busque desencorajar as Nações Amigas quanto a 
precipitados atos de retaliação contra populações inocentes, a ensejar 
graves desdobramentos para a paz mundial e o destino da 
humanidade. Sen. Heloísa Helena 084 
 
 Requerimento nº 517, de 2001, de autoria do Senador Waldeck 
Ornelas, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Resoluções 
nºs 43 e 44, de 2001, por versarem sobre matéria semelhante. Sen. 
Waldeck Ornelas 088 
 
 Requerimento nº 518, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 46, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº S/21, de 
2001, que encaminha ao Senado Federal solicitação do Governo do 
Estado da Bahia para contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor de US$54,350,000.00 (cinqüenta e quatro milhões e trezentos e 
cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos da América), equivalente a 
R$118.738.445,00 (cento e dezoito milhões, setecentos e trinta e oito 
mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), à taxa de câmbio de 30 de 
abril de 2001, cujos recursos serão destinados ao financiamento do 
Projeto de Combate à Pobreza no Interior da Bahia – PRODUZIR II. 
Sen. Lúcio Alcântara 089 
 
 Requerimento nº 520, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento as informações que 
menciona. Sen. Eduardo Suplicy 147 
 
 Requerimento nº 521, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Minas e Energia as informações que menciona. Sen. Sebastião Rocha  148 
 
 Requerimento nº 522, de 2001, de urgência para o Substitutivo 
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 125, de 
1990, que fixa diretrizes para conservação de energia e dá outras 
providências. Sen. Romero Jucá 149 
 
 Requerimento nº 524, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário as informações que menciona. 
Sen. Eduardo Suplicy 253 
 
 Requerimento nº 525, de 2001 (nº 35/2001 – CFC), de sua 
autoria e outros Senadores, solicitando ao Ministro de Estado das 
Minas e Energia as informações que menciona. Sen. Wellington 
Roberto 254 
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 Requerimento nº 526, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário as informações que menciona. 
Sen. Heloísa Helena 254 
 
 Requerimento nº 528, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando urgência para o Projeto 
de Lei do Senado nº 194, de 1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. Sen. Roberto 
Requião 348 
 
 Requerimento nº 529, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona. Sen. Romeu Tuma 349 
 
 Requerimento nº 530, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Gentil Barbosa de Jesus, ocorrido em 23 
do corrente. Aprovado, após usar da palavra o autor. Sen. José 
Eduardo Dutra 356 
 
 Requerimento nº 531, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira, ocorrido 
em 22 do corrente. Aprovado, após usar da palavra o autor. Sen. José 
Eduardo Dutra 360 
 
 Requerimento nº 532, de 2001, solicitando que seja ouvida a 
Comissão de Educação, para emissão de parecer sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 85, de 2001, que dispõe sobre a regulamentação do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FNDCT, e dá outras providências. Sen. Ricardo Santos 365 
 
 Requerimento nº 539, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Educação as informações que menciona. Sen. Eduardo 
Suplicy  533 
 
 Requerimento nº 540, de 2001, solicitando que seja submetido 
ao Plenário, o pedido de convocação ao Ministro de Estado da 
Fazenda para prestar as informações que menciona. Sen. Pedro Simon 534 
 
 Requerimento nº 546, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado das Minas e Energia as informações que menciona. Sen. 
Geraldo Cândido 738 
 
 Requerimento nº 547, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Ciência e Tecnologia as informações que menciona. Sen. 
Geraldo Cândido 738 
 
 Requerimento nº 548, de 2001, de autoria do Senador 
Sebastião Rocha, solicitando ao Ministro de Estado das Minas Energia 
as informações que menciona. Sen. Sebastião Rocha  739 
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 Requerimento nº 549, de 2001, solicitando que seja 
considerada como justificada sua ausência à votação nominal ocorrida 
na Sessão Deliberativa Ordinária do dia 18 do corrente. Sen. Pedro 
Simon  740 
 
 
RESPONSABILIDADE FISCAL 
 
 Justificativas à apresentação, oportunamente, de emenda à Lei 
de Responsabilidade Fiscal, para limitar a emissão de títulos cambiais. 
Sen. Roberto Requião 753 
 
 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 Análise do movimento mundial pela ”Responsabilidade 
Social“.Sen. Romeu Tuma 398 
 
 
RIO PARNAÍBA 
 
 Comentários ao projeto do Ministério Público maranhense e 
piauiense, que visa a recuperação ecológica do rio Parnaíba. Sen. 
João Alberto Souza 269 
 
 
SEMINÁRIO 
 
 Realização, na última 4ª feira, em Campo Grande/MS, de 
seminário intitulado “Avança Brasil – Caminhos do Desenvolvimento”. 
Sen. Pedro Ubirajara 043 
 
 
(SENAC) 
 
 Regozijo com a implantação, pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC, do programa Senac Móvel. Sen. 
Romero Jucá 123 
 
 Regozijo com a implantação, pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC, do programa Senac Móvel. Sen. 
Romero Jucá 123 
 
 
SENADO FEDERAL 
 
 
 Regozijo com a eleição do Senador Ramez Tebet à 
Presidência do Senado Federal. Sen. Carlos Patrocínio 263 
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 Satisfação pela eleição do Senador Ramez Tebet à 
Presidência do Senado Federal. Necessidade de agilização, no 
Congresso Nacional, das reformas política e tributária. Sen. Lúdio 
Coelho  268 
 
 
SERVIDOR PÚBLICO 
 
 Posicionamento favorável à concessão de reajuste salarial aos 
servidores públicos federais. Sen. Eduardo Siqueira Campos 122 
 
 
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO 
 
 Apoio à proposição que disciplina o chamado ”contrato de 
gaveta“, relativos aos financiamentos de imóveis pelo Sistema 
Financeiro da Habitação. Sen. Leomar Quintanilha 394 
 
 
SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 
 
 onsiderações sobre o sistema tributário brasileiro. Sen. 
Lindberg Cury 041 
 
 
TERRORISMO 
 
 Preocupação com os desdobramentos da reação dos Estados 
Unidos aos ataques terroristas. Sen. Pedro Ubirajara 043 
 
 Reflexão sobre o atentado terrorista aos Estados Unidos. Sen. 
Carlos Patrocínio 053 
 
 Repúdio ao atentado terrorista aos Estados Unidos. Sen. Paulo 
Hartung 055 
 
 Satisfação com as medidas adotadas pelo Presidente George 
W. Bush, dos Estados Unidos da América, em relação ao cerco às 
atividades financeiras de grupos terroristas. Sen. Pedro Simon 748 
 
 Solidariedade às vítimas dos atentados ao Pentágono e ao 
World Trade Center. Sen. Roberto Requião 753 
 
 Reflexão sobre o combate ao terrorismo. Sen. Roberto Freire 761 
 
 Condenação ao terrorismo e à intolerância. Sen. Eduardo 
Siqueira Campos 772 
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TRABALHADOR 
 
 A importância das reivindicações sociais dos trabalhadores 
junto aos representantes no Congresso Nacional. Sen. Ademir Andrade 547 
 
 
TRABALHADOR RURALC 
 
 Comentários sobre a caminhada de trabalhadores rurais de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul até Brasília, pela definição de um 
programa agrícola no País. Sen. Casildo Maldaner 552 
 
 Reivindicação de audiência dos trabalhadores rurais, presentes 
em Brasília, com o Presidente da República. Sen. Eduardo Suplicy 554 
 
 
TRÂNSITO 
 
 Considerações sobre a divulgação do relatório de 
Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas – ONU. 
Preocupação em relação à humanização do trânsito. Sen. Valmir 
Amaral  556 
 
 
VIOLÊNCIA 
 
 Preocupação com o aumento da violência no Brasil. 
Comentários sobre o exemplar modelo prisional no Estado do 
Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira Campos 559 
 
 
VOTO ELETRÔNICO 
 
 Realização de reunião para discussão do voto eletrônico, na 
próxima 4ª feira, na Comissão Constituição, Justiça e Cidadania. Sen. 
Bernardo Cabral 042 



SENADO FEDERAL

Ata da 114ª Ses são Não De li be ra ti va
em 17 de se tem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Pe dro Ubi ra ja ra e Car los Pa tro cí nio

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pe dro
Ubi ra ja ra, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 205, de 2001 (nº 974/2001, na ori gem), de 12 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei do
Se na do nº 153, de 1996, de au to ria do Se na dor Lú dio
Co e lho, que acres cen ta in ci so ao art. 19 da Lei nº 8.629, 
de 25 de fe ve re i ro de 1993, que in clui ex-pro pri e tá ri os
de áre as ali e na das para fins de pa ga men to de dé bi tos
ori gi na dos de ope ra ções de cré di to ru ral na or dem pre -
fe ren ci al de dis tri bu i ção de imó ve is ru ra is pela re for ma
agrá ria, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.279, de 
2001, de 12 de se tem bro de 2001.

Nº 206, de 2001 (nº 975/2001, na ori gem), de 12 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 8, de 2001 – CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, cré di to
su ple men tar no va lor de qua ren ta e nove mi lhões de
re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men -
to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.280, 
de 2001, de 12 de se tem bro de 2001.

Nº 207, de 2001 (nº 976/2001, na ori gem), de 12 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 17, de 2001 – CN, que abre ao Orça men to da Se -
gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, cré di to su ple men tar 
no va lor de no ve cen tos e de zes se is mil re a is, para re -

for çar do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.281, de
2001, de 12 de se tem bro de 2001.

Nº 208, de 2001 (nº 977/2001, na ori gem), de 12 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 21, de 2001 – CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor de di ver sos ór gãos do Po der Exe -
cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de no ven ta 
e um mi lhões, cen to e trin ta e seis mil, qui nhen tos e
qua tro re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das
no or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.282, de 2001, de 12 de se tem bro de 2001.

Nº 209, de 2001 (nº 978/2001, na ori gem), de 12
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei nº
22, de 2001 – CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, cré di to su ple men tar no va lor de qua tro
mi lhões, no ve cen tos e no ven ta e dois mil, qua tro cen tos
e se ten ta re a is, para re for ço de do ta ção con sig na da no
vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.283, de 2001, de 12 de se tem bro de 2001.

Nº 210, de 2001 (nº 979/2001, na ori gem), de 12
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei nº
24, de 2001 – CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
cré di to su ple men tar no va lor de vin te e sete mi lhões, oi -
to cen tos e se ten ta e dois mil, oi to cen tos e vin te e dois
re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men -
to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.284,
de 2001, de 12 de se tem bro de 2001.

Nº 211, de 2001 (nº 980/2001, na ori gem), de 12
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei nº
25, de 2001 – CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da, cré di to su ple -
men tar no va lor de onze mi lhões, oi to cen tos e se ten ta e
cin co mil re a is, para re for ço de do ta ção con sig na da no
vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.285, de 2001, de 12 de se tem bro de 2001.



Nº 212, de 2001 (nº 981/2001, na ori gem), de 12 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 27, de 2001 – CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio da Jus ti ça, cré di to
su ple men tar no va lor de cin qüen ta e três mi lhões e
du zen tos mil re a is, para re for ço de do ta ções con sig -
na das no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.286, de 2001, de 12 de se tem bro
de 2001.

PARECERES

PARECER Nº 1.009, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 56, de 1999,
ten do como Pri me i ro Sig na tá rio o Se na -
dor Ma gui to Vi le la que al te ra a Cons ti tu i -
ção Fe de ral para re du zir para qua tro
anos o man da to de Se na dor e es ta be le -
cer a ida de mí ni ma de vin te e oito anos
como con di ção de ele gi bi li da de para os
car gos de Pre si den te, Vice-Pre si den te e
Se na dor.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 56, de
1999, do se na dor Ma gui to Vi le la e ou tros se nho res
se na do res, ob je ti va re du zir para vin te e oito anos a
ida de mí ni ma de ele gi bi li da de para os car gos de Pre -
si den te, Vice-Pre si den te, Se na dor, Go ver na dor e
Vice-Go ver na dor de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, me -
di an te al te ra ção da alí nea a do § 3º do art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A pro pos ta tam bém di mi nui para qua tro anos o
man da to de se na dor e es ta be le ce que sua re no va ção 
se fará de dois em dois anos al ter na da men te, por um
e dois ter ços, con for me al te ra ção que su ge re para os
§§ 1º e 2º do art. 46.

Argu men ta o au tor que a ida de mí ni ma exi gi da
de can di da tos  a se na dor e a Pre si den te e Vice-Pre si -
den te da Re pú bli ca con fi gu ra um ex ces so, quan do
com pa ra da com a ida de mí ni ma para man da to de Go -
ver na dor de Esta do e do Dis tri to Fe de ral.

Acres cen ta que, en quan to o car go de Go ver na -
dor, que de man da de ci sões de ex tre ma gra vi da de
para a po pu la ção do Esta do, é exer ci do so li ta ri a men -
te pelo seu ti tu lar, o de se na dor tem sua res pon sa bi li -
da de com par ti lha da com os de ma is se na do res, por
se tra tar de ati vi da de exer ci da em co le gi a do.

Além dis so, um ci da dão ele i to Go ver na dor, aos
trin ta anos de ida de, não po de rá, ao tér mi no de seu
man da to, can di da tar-se a Pre si den te da Re pú bli ca ou 
a se na dor, por não ter ain da atin gi do a ida de mí ni ma
de trin ta e cin co anos.

A pro pos ta de re du zir o man da to de se na dor é
apre sen ta da como uma exi gên cia dos tem pos mo der -
nos, para cor ri gir um ana cro nis mo apon ta do como in -
de fen sá vel, sob o ar gu men to de que de pu ta dos e se -
na do res não se dis tin guem em ra zão de re mu ne ra -
ção, prer ro ga ti vas, res pon sa bi li da des, nem mes mo
quan to ao pa pel que exer cem no pro ces so le gis la ti vo,
mas ape nas quan to à du ra ção de seus man da tos.

As es pe ci a li za ções do Se na do, im por tan tes
para man ter o equi lí brio fe de ra ti vo, e que são tra ta das 
nas com pe tên ci as pri va ti vas pre vis tas no art. 52 da
Cons ti tu i ção, tam bém não jus ti fi cam, no en ten di men -
to dos au to res da pro pos ta, a di fe ren ça de du ra ção de  
man da to de se na dor e de pu ta do.

A PEC nº 56/99 não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal.

É o re la tó rio

II – Voto

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 56, de
1999 con for ma-se aos re qui si tos for ma is de ju ri di ci -
da de e de boa téc ni ca le gis la ti va, além de aten der às
exi gên ci as es ta be le ci das no art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Qu an to ao mé ri to, exa mi nam-se as duas al te ra -
ções se pa ra da men te, por se rem de na tu re za dis tin ta.

A re du ção da ida de mí ni ma como con di ção de
ele gi bi li da de para os car gos de Pre si den te, Vice-Pre -
si den te, se na dor, Go ver na dor e Vice-Go ver na dor de
Esta do e do Dis tri to Fe de ral não re sul ta rá em be ne fí -
cio al gum para o exer cí cio des ses car gos.

Ao con trá rio, pri va rá os seus ocu pan tes de apro -
ve i ta rem os en si na men tos da ex pe riên cia e da ma tu -
ri da de, fun da men ta is para o exer cí cio de fun ções po -
lí ti cas ou de co man do.

A ex pe riên cia, an ti go re qui si to para o exer cí cio da
ati vi da de po lí ti ca, ain da não foi su pe ra da pe los re cur sos 
que o avan ço tec no ló gi co e das co mu ni ca ções co lo cou
à dis po si ção dos ci da dãos, mes mo dos mais jo vens.

Por isso, con si de ro mu i to atu a is as pa la vras de
Aris tó te les, na Éti ca a Ni cô ma cos, em que ele de fen -
de a ma tu ri da de como re qui si to es sen ci al para o en -
ten di men to da ciên cia po lí ti ca, ao afir mar:

“...um ho mem ain da jo vem não é a
pes soa pró pria para ou vir au las de ciên cia
po lí ti ca, pois ele é inex pe ri en te quan to aos



fa tos da vida e as dis cus sões re fe ren tes à
ciên cia po lí ti ca par tem des ses fa tos e gi ram
em tor no de les; além dis to, como os jo vens
ten dem a de i xar-se le var por suas pa i xões,
seus es tu dos se rão vãos e sem pro ve i to, já
que o fim al me ja do não é o co nhe ci men to,
mas ação. Não fará qual quer di fe ren ça o
fato de a pes soa ser jo vem na ida de ou no
ca rá ter; a de fi ciên cia não é uma ques tão de
tem po, mas de pen de da vida que a pes soa
leva, e da cir cuns tân cia de ela de i xar-se le -
var pe las pa i xões, per se guin do cada ob je ti -
vo que se lhe apre sen ta. Para tais pes so as
o co nhe ci men to não é pro ve i to so, tal como
acon te ce com as pes so as in con ti nen tes;
mas para quem de se ja e age se gun do a ra -
zão o co nhe ci men to de tais as sun tos é al ta -
men te útil.”(Aris tó te les, Éti ca a Ni cô ma cos.
Trad. De Má rio da Gama Kury, Bra sí lia,
Edi to ra da Uni ver si da de de Bra sí lia, 1985,
nº 1095ª, p. 18).

Na ções de tra di ção de mo crá ti ca mais an ti ga e
mais con so li da da do que a bra si le i ra exi gem ida des –
li mi te igua is ou su pe ri o res à nos sa para o can di da to a
Pre si den te da Re pú bli ca.

Nos Esta dos Uni dos e Por tu gal esse li mi te é de
trin ta e cin co anos, na Ale ma nha é de qua ren ta e na
Itá lia é de cin qüen ta anos.

Assim, a re du ção da ida de mí ni ma de ele gi bi li -
da de para os mais ele va dos car gos do Po der Exe cu ti -
vo e do Le gis la ti vo não re sul ta rá em cor re ção de ana -
cro nis mo, mas in tro du zi rá na vida po lí ti ca bra si le i ra um 
com po nen te de ris co, des ne ces sá rio e ino por tu no.

Os ar gu men tos apre sen ta dos para jus ti fi car a
re du ção, para qua tro anos, do man da to de se na dor,
para equi pa rá-lo ao de de pu ta do se re ve lam pou co
con vin cen tes, prin ci pal men te por que ten tam de -
mons trar a ine xis tên cia de di fe ren ças fun da men ta is
en tre a ati vi da de de um se na dor e de um de pu ta do.

Mu i tas pro pos tas têm sido apre sen ta das no
Con gres so, com se me lhan te ob je ti vo, mas to das têm
sido aban do na das ou re je i ta das.

As duas Ca sas com par ti lham de com pe tên cia
con cor ren te quan to ao pro ces so le gis la ti vo, pois am -
bas têm a ini ci a ti va das leis, com as res tri ções pre vis -
tas na Cons ti tu i ção.

To da via, nos pro je tos de ini ci a ti va do Exe cu ti vo,
o Se na do atua como casa re vi so ra.

Além dis so, são de sua com pe tên cia ex clu si va a 
apro va ção da es co lha, pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
de no mes para di ver sos car gos do Ju di ciá rio e da ad -

mi nis tra ção, o que o tor na par tí ci pe na for ma ção do
Po der Ju di ciá rio e na con du ção da po lí ti ca ex ter na,
pela ho mo lo ga ção dos em ba i xa do res.

Cons ti tui ain da com pe tên cia ex clu si va do Se na -
do, a au to ri za ção de em prés ti mos ex ter nos, a ra ti fi ca -
ção de tra ta dos ou acor dos in ter na ci o na is, a apro va -
ção, por ma i o ria ab so lu ta e por voto se cre to, da exo -
ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca
an tes do tér mi no do seu man da to e a in cum bên cia de
sus pen der a exe cu ção das leis ou atos do Po der Pú -
bli co, que fo rem de cla ra dos in cons ti tu ci o na is pelo Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Essas di fe ren ças, que dis tin guem as ati vi da des
da Câ ma ra e do Se na do e que jus ti fi cam, in clu si ve, a
ma nu ten ção do bi ca me ra lis mo, ser vem de re for ço à
tese de ma nu ten ção do man da to de se na dor com a
du ra ção que lhe con fe riu o le gis la dor cons ti tu ci o nal.

O tem po de du ra ção do man da to, equi va len te a
duas le gis la tu ras, afas ta do ho ri zon te das dis cus sões
a pre o cu pa ção com in te res ses ime di a tos e me nos
com pro me ti dos com so lu ções de mais lon go pra zo.

Por ou tro lado, per mi te ao se na dor ele i to a ma -
nu ten ção de urna re la ti va in de pen dên cia em re la ção
ao Go ver na dor de seu Esta do, pois am bos de vem re -
pre sen tar, na fe de ra ção, os in te res ses da co mu ni da -
de, mais do que os do par ti do a que per ten çam.

Com efe i to, en quan to a Câ ma ra dos De pu ta dos
re pre sen ta o povo, como um con jun to in dis tin to de ci -
da dãos, o Se na do deve ofe re cer am pa ro a in te res ses
es pe cí fi cos das uni da des da Fe de ra ção nele re pre -
sen ta das.

Essa di fe ren ça, que se ma ni fes ta tam bém na
du ra ção dos man da tos e na for ma de ele i ção, tem
con tri bu í do para as se gu rar a di nâ mi ca do fun ci o na -
men to do Con gres so, a con so li da ção da vida de mo -
crá ti ca e a ma nu ten ção do equi lí brio fe de ra ti vo.

Em seus Co men tá ri os à Cons ti tu i ção Bra si le i ra,
o pro fes sor Pin to Fer re i ra re for ça essa di fe ren ça,
como um dos ar gu men tos em fa vor do bi ca me ra lis -
mo, quan do apon ta a im por tân cia do po der mo de ra -
dor do Se na do so bre a Câ ma ra dos De pu ta dos:

“os re pre sen tan tes da Câ ma ra dos De -
pu ta dos têm ge ral men te um man da to mais
cur to; es tão mais li ga dos às emo ções po pu -
la res, em con tras te com os se na do res ou
re pre sen tan tes da Câ ma ra Alta, com um
man da to mais lon go, e que po de rão as sim
fre ar um pou co o es pí ri to ino va dor dos de -
pu ta dos.” (Fer re i ra, Pin to. Co men tá ri os à
Cons ti tu i ção Bra si le i ra, São Pa u lo, Sa ra i va,
1989, p. 465).



Des te modo, em que pese re co nhe cer a cons ti -
tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e boa
téc ni ca le gis la ti va da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 56/99, re co men do, quan to ao mé ri to, a sua
re je i ção.

É o voto.
Sala da Co mis são, 12 de se tem bro de 2001. –

Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor – Bel lo Par ga – Jef fer son Pé res – Anto nio
Car los Jú ni or – Ro me ro Jucá – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Pa u lo Har tung (con trá rio) – Ro meu Tuma –
Álva ro Dias – Ma ria do Car mo Alves – Ro ber to Re -
quião – Se bas tião Ro cha – Iris Re zen de (con trá rio)
– José Edu ar do Du tra (con trá rio) – Pe dro Ubi ra ja ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di -
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

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

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

PARECER Nº 1.110, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to
nº 462, de 2001, do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, so li ci tan do que o Mi nis té rio da Fa -
zen da in for me, atra vés do Ban co Cen tral
do Bra sil, so bre a re la ção ju rí di ca fi nan -

ce i ra con tra ta da en tre o Ban co do Nor -
des te – BNB, agên cia de Bar ra do Cor da,
Esta do do Ma ra nhão e a Co o pe ra ti va
Agrí co la Mis ta de Bar ra do Cor da –
COPABA.

Re la tor: Se na dor Ade mir Andra de

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são o Re que ri men to 
nº 462, de 2001, de au to ria do se na dor Edu ar do Su -
plicy, que re quer ao Mi nis tro da Fa zen da as se guin tes
in for ma ções re la ti vas ao Ban co do Nor des te, agên cia
de Bar ra do Cor da, Esta do do Ma ra nhão.

1. O BNB con ce deu al gum fi nan ci a men to, nos
úl ti mos cin co anos, para a Co o pe ra ti va Agrí co la Mis ta 
de Bar ra do Cor da – COPABA? Em caso afir ma ti vo,
de ta lhar cada con tra to as si na do en tre o Ban co e a
Co o pe ra ti va.

2. Qu an do tais con tra tos fo ram as si na dos? Qual 
o ob je to de cada um des ses em prés ti mos? Em quan -
tas par ce las foi li be ra do cada um? Espe ci fi car a data
de li be ra ção e va lor de cada uma das par ce las li be -
ra das. Qual o pra zo de ca rên cia de cada con tra to?
Qu a is as ga ran ti as ofe re ci das pela Co pa ba? O BNB
fez al gu ma res tri ção para a con ces são dos em prés ti -
mos? Em caso po si ti vo, de ta lhá-las.

3. Qual o pa tri mô nio da Co pa ba à épo ca da con -
ces são de cada em prés ti mo? Quem eram os Di re to -
res da Co pa ba à épo ca de cada em prés ti mo? Qual o
mon tan te atu al da dí vi da da Co pa ba?

4. Exis te dí vi da atra sa da? Qual o seu mon tan te?
5. Que me di das ju di ci a is o Ban co do Nor des te

to mou con tra os res pon sá ve is pela Co pa ba?
6. A di re ção do BNB re ce beu al gu ma de nún cia

acer ca da ocor rên cia de ir re gu la ri da des na agên cia
de Bar ra do Cor da? Em caso po si ti vo, qua is as pro vi -
dên ci as ado ta das?

7. Espe ci fi car a em pre sa res pon sá vel pela ela -
bo ra ção de cada pro je to apre sen ta do pela Co pa ba ao 
BNB? O BNB foi in for ma do do va lor que as em pre sas
co bra ram da Co pa ba para ela bo rar cada pro je to?

8. Qu a is os pro je tos da Co pa ba fi nan ci a dos pelo 
BNB que fra cas sa ram? Espe ci fi car os mo ti vos e os
res pon sá ve is pe los fra cas sos?

9. Qu an tos as so ci a dos ti nha a Co pa ba à épo ca
de cada em prés ti mo? Espe ci fi car, por fi nan ci a men -
tos, quan tos e qua is só ci os re ce be ram em prés ti mos
in di vi du a is? De ta lhar a lo ca li za ção de cada uma dos
pro je tos fi nan ci a dos pelo BNB. Qual o pra zo de ca -
rên cia para cada fi nan ci a men to? Qual o mon tan te
atu al da dí vi da de cada um dos as so ci a dos?



10. Qu a is me di das ju di ci a is es tão sen do to ma -
das con tra os de ve do res?

O se na dor Edu ar do Su plicy jus ti fi ca o pe di do
adu zin do que al guns pro je tos da Co o pe ra ti va Agrí co -
la Mis ta de Bar ra do Cor da – MÁ, se trans for ma ram
em ver da de i ros fra cas sos e numa enor me dor de ca -
be ça para os seus di re to res e as so ci a dos. Por exem -
plo, o pro je to re fe ren te a im plan ta ção de uma fá bri ca
para a pro du ção de pol pa de fru tas con su miu um
gran de vo lu me de re cur sos, sen do em pou co tem po
aban do na do e ca u san do pre ju í zo ao BNB que até
ago ra não con se guiu re a ver os re cur sos em pres ta -
dos. Con si de ran do as atri bu i ções cons ti tu ci o na is des -
ta Casa, as in for ma ções aqui so li ci ta das são de gran -
de im por tân cia para que pos sa mos iden ti fi car as ca u -
sas de al guns “ra los” que per mi tem a dre na gem de re -
cur sos pú bli cos. Esses da dos nos pos si bi li ta rão al te -
rar as nor mas atu a is de for ma a co i bir que tais prá ti -
cas vol tem a ocor rer.

É o re la tó rio.

II – Aná li se do Re que ri men to

Pri me i ra men te im por ta di zer que nem to das as
in for ma ções so li ci ta das no Re que ri men to em apre ço
re la ci o nam-se à da dos ga ran ti dos pelo de no mi na do
si gi lo ban cá rio. Exem pli fi ca ti va men te, pode-se ci tar
as se guin tes in da ga ções con ti das no Re que ri men to:
quem eram os di re to res da Co pa ba à épo ca de cada
em prés ti mo? Qual o pa tri mô nio da Co pa ba à épo ca
da con ces são de cada em prés ti mo? A di re ção do
BNB re ce beu al gu ma de nún cia acer ca da ocor rên cia
de ir re gu la ri da des na agên cia de Bar ra do Cor da? Em 
caso po si ti vo, qua is as pro vi dên ci as ado ta das? Espe -
ci fi car a em pre sa res pon sá vel pela ela bo ra ção de
cada pro je to apre sen ta do pela Co pa ba? Qu a is os
pro je tos da Co pa ba fi nan ci a dos pelo BNB que fra cas -
sa ram? Qu a is me di das ju di ci a is es tão sen do to ma -
das con tra os de ve do res?

Con tu do, ten do em vis ta que as prin ci pa is in for -
ma ções so li ci ta das re la ci o nam-se di re ta men te aos
da dos ga ran ti dos pelo si gi lo ban cá rio, o que, for ça a
tra mi ta ção do re que ri men to por esta Co mis são, te -
mos que pode e deve o pre sen te re la tó rio se ma ni fes -
tar so bre todo o con te ú do do Re que ri men to, con for -
me pre vis to no art. 7º do Ato da Mesa nº 1/2001.

De fato, se é da com pe tên cia da CCJ apre ci ar
Re que ri men tos que en vol vam que bra do si gi lo ban cá -
rio, cons ti tu in do-se tal um ele men to pri vi le gi a do so bre 
to dos os de ma is re que ri men tos de in for ma ção, res ta
evi den te que esta Co mis são deve e pode apre ci ar re -
que ri men tos que con te nham que bra do si gi lo ban cá -
rio e ou tras in for ma ções iso la das ou con ju ga das, pois 

con for me re gra ju rí di ca so bre com pe tên cia, “quem
pode o mais, pode o me nos”.

Obser va-se que o art. 9º do Ato da Mesa nº 1/2001
de ter mi na que a CCJ se ma ni fes te so bre a cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de, mé ri to e per ti nên cia dos
fun da men tos da so li ci ta ção. Por con se guin te, é de
uma cla re za me ri di a na que o Re que ri men to em apre -
ço pode pros pe rar, vis to ob ser var to dos os re qui si tos
le ga is exi gí ve is.

É pa cí fi co pela ma i o ria dos ju ris tas a cons ti tu ci o -
na li da de de que le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal pos si bi -
li te a que bra do si gi lo ban cá rio, vis to que o si gi lo ban -
cá rio não é uma se gu ran ça de ca rá ter ab so lu to ao in -
di ví duo. Ele pos sui li mi tes le ga is e na tu ra is que es ta -
be le cem con tor nos. Assim, no sis te ma ju rí di co bra si -
le i ro, o si gi lo ban cá rio cede ante o Po der Ju di ciá rio,
Po der Le gis la ti vo e ante o fis co, ago ra por ex pres so
am pa ro na Lei Com ple men tar nº 105/2001.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que exer ce a fun -
ção de Cor te Cons ti tu ci o nal na Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, já as sen tou:

”(...)se é cer to que o si gi lo ban cá rio,
que é es pé cie de di re i to à pri va ci da de, que
a Cons ti tu i ção pro te ge no art. 5º, X, não é
um di re i to ab so lu to, que deve ce der di an te
do in te res se pú bli co, do in te res se so ci al e
do in te res se da Jus ti ça, cer to, é tam bém,
que ele há de ce der na for ma e com ob ser -
vân cia de pro ce di men to es ta be le ci do em lei
e com res pe i to ao prin cí pio da ra zo a bi li da -
de“ (Re cur so Extra or di ná rio nº 219.780).

”Não há, no sis te ma cons ti tu ci o nal bra -
si le i ro, di re i tos ou ga ran ti as que se re vis tam
de ca rá ter ab so lu to, mes mo por que ra zões
de re le van te in te res se pú bli co ou exi gên cia
de ri va das do prin cí pio de con vi vên cia das li -
ber da des le gi ti mam, ain da que ex cep ci o nal -
men te, a ado ção, por par te dos ór gãos es ta -
ta is, de me di das res tri ti vas das prer ro ga ti vas 
in di vi du a is ou co le ti vas, des de que res pe i ta -
dos os ter mos es ta be le ci dos pela pró pria
Cons ti tu i ção. O es ta tu to cons ti tu ci o nal das
li ber da des pú bli cas, ao de li ne ar o re gi me ju -
rí di co a que es tas es tão su je i tas – e con si -
de ran do o subs tra to éti co que as in for ma –
per mi te que so bre elas in ci dam li mi ta ções
de or dem ju rí di ca, des ti na das, de um lado, a 
pro te ger a in te gri da de do in te res se so ci al e,
de ou tro, a as se gu rar a co e xis tên cia har mo -
ni o sa das li ber da des, pois ne nhum di re i to
ou ga ran tia pode ser exer ci do em de tri men -



to da or dem pú bli ca ou com des res pe i to aos 
di re i tos e ga ran ti as de ter ce i ros.“ (Man da do
de Se gu ran ça nº 23.452).

Des ta fe i ta, exis te pre vi são em lei que dis ci pli -
na a que bra do si gi lo ban cá rio pelo Par la men to, qual 
seja, o art. 4º da Lei Com ple men tar nº 105/2001,
as sim como, in ter na men te no âm bi to do Se na do
Fe de ral, o Ato da Mesa nº 1/2001 re gu la men ta o
pro ce di men to da que bra de si gi lo ban cá rio. Por tan to, 
a ju ri di ci da de do Re que ri men to é evi den te, em face
o am pa ro le gal para a me di da.

Ade ma is, o Re que ri men to em tela obe de ce a to -
dos os re qui si tos ne ces sá ri os para se so li ci tar a que -
bra do si gi lo ban cá rio, in clu si ve, des ta que-se que nas
pa la vras da pró pria le gis la ção, na me di da do pos sí vel
(§ 1º do art. 8º do Ato da Mesa nº 1/2001) o Re que ri -
men to for ne ceu da dos su fi ci en tes para a que bra do
si gi lo ban cá rio e sua efe ti va ce le ri da de, pois iden ti fi ca 
a agên cia fi nan ce i ra do BNB en vol vi da e o nome das
par tes, além de adu zir so bre o lap so tem po ral ob je to
da que bra do si gi lo, qual seja, os úl ti mos cin co anos,
con for me exi gên cia con ti da no § 1º do art. 8º do Ato
da Mesa nº 1/2001.

Por ou tro lado, o en de re ça men to do Re que ri -
men to ao Mi nis tro da Fa zen da obe de ce ao dis pos to
no art. 4º da Lei Com ple men tar nº 105/2001 e § 3º do
art. 8º do Ato da Mesa nº 1/2001.

Me re ce ser sa li en ta do que as pró pri as in da ga -
ções for mu la das, em sua con ca te na ção se qüen ci al,
jus ti fi cam o es co po do Re que ri men to, que, con for me
dito pelo seu au tor, ob je ti vam iden ti fi car as ca u sas de
al guns ra los que per mi tem a dre na gem de re cur sos
pú bli cos. Esses da dos pos si bi li ta rão al te rar as nor -
mas atu a is de for ma a co i bir que tais pra ti cas vol tem a
ocor rer. Com efe i to, a vi cis si tu de da re a li da de é um
dos prin ci pa is ele men tos para se bem ela bo rar uma
nor ma ju rí di ca onde, no caso, se pos si bi li ta rá aos par -
la men ta res um fato con cre to para aná li se.

Ade ma is, es tan do en vol tu ra do o BNB em pre ju í -
zos, como no ti ci a do pelo Re que ri men to, in clu si ve
atra vés de má ges tão de re cur sos pú bli cos, bro ta de
ma ne i ra cris ta li na a com pe tên cia do Se na do Fe de ral
para fis ca li zar os atos da Admi nis tra ção, con so an te
dis põe o in ci so X, do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por tan to in de fe rir o pre sen te Re que ri men to é
tran car a pos si bi li da de de se re cu pe rar o mo ra li da de
ad mi nis tra ti va, e, o povo bra si le i ro não irá ace i tar
mais esse ”tran ca men to de in ves ti ga ção“. Tal qual
uma in fec ção ge ne ra li za da que mata por fa lên cia do
or ga nis mo, a cor rup ção está ma tan do nos so pais. As
par tes ain da sãs de nos so or ga nis mo na ci o nal não

con se guem se quer en fren tar a de com po si ção mo ral,
rá pi da e pa u la ti na, do Bra sil, mes mo por que a cor rup -
ção é o mal so ci al ma i or por que des trói, anu la a pró -
pria so ci e da de.

Cor rup ção não é ape nas uma in fra ção ao de ver
fun ci o nal pra ti ca da pelo agen te pú bli co (po lí ti co ou
ad mi nis tra ti vo), pois an tes de fe rir o pa tri mô nio pú bli -
co ou par ti cu lar, a cor rup ção de gra da os cos tu mes, a
cul tu ra da vir tu de numa so ci e da de, anu la os pi la res,
os prin cí pi os que man têm a so ci e da de ele va da e dig -
na de seu pró prio or gu lho. E a de gra da ção mo ral co -
me ça por es ses ti pos de con ces sões, pe que nas in -
ver sões axi o ló gi cas em nos so dia a dia. E a to le rân cia 
des ses ví ci os pre pa ra a ace i ta ção das gran des cor -
rup ções na vida pú bli ca.

III – Voto

Di an te do ex pos to, nos so voto é pela apro va ção
do Re que ri men to nº 462, de 2001, pe los seus re a is e
efe ti vos fun da men tos, de ven do não so men te ser au -
to ri za da a que bra do si gi lo ban cá rio, mas que se jam
de vi da men te pres ta das as in for ma ções so li ci ta das.

Sala da Co mis são, 12 de se tem bro de 2001. – 
Ber nar do Ca bral,  Pre si den te – Ade mir Andra de,
Re la tor – Osmar Dias – Fran ce li no Pe re i ra – Anto -
nio Car los Ju ni or – Ro me ro Jucá – José Edu ar do
Du tra – Ma ria do Car mo Alves – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Pe dro Ubi ra ja ra – Iris Re zen de – Jef fer son
Pé res – José Agri pi no Maia Pa u lo Har tung – Bel lo
Par ga – Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e a pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

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



X – são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vida pri va da,
a hon ra e a ima gem das pes so as, as se gu ra do o di re i -
to a in de ni za ção pelo dano ma te ri al ou mo ral de cor -
ren te de sua vi o la ção;
....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;
....................................................................................
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 2001

Dis põe so bre o si gi lo das ope ra ções 
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil e a Co mis são

de Va lo res Mo bi liá ri os, nas áre as de suas atri bu i ções, 
e as ins ti tu i ções fi nan ce i ras for ne ce rão ao Po der Le -
gis la ti vo Fe de ral as in for ma ções e os do cu men tos si -
gi lo sos que, fun da men ta da men te, se fi ze rem ne ces -
sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti vas com pe tên ci as 
cons ti tu ci o na is e le ga is.
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº 1.011, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 216 de
2001 (nº 888/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va de Ra -
di o di fu são Fu tu ra, para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de São Gon ça lo, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.359,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te do De cre to de 18 de se tem bro
de 2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca -
ti va de Ra di o di fu são Fu tu ra para exe cu tar, pelo pra zo
de 15 (quin ze) anos sem di re i to de ex clu si vi da de, com 
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de São Gon ça lo,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Luiz Pi a uhy li no, e apro va ção 
da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je -
to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em 
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va
de Ra di o di fu são Fu tu ra:

Di re tor Ge ral Vi ta lí cio: José Ro ber to Ma ri nho

Se cre tá rio Ge ral: Jo a quim de Arru da Fal cão Neto

II – O Mu ni cí pio

O Mu ni cí pio de São Gon ça lo tem uma po pu la -
ção de apro xi ma da men te 850 mil ha bi tan tes e uma
área de 251Km2. Re gis tre-se ter este mu ni cí pio um
dos ma i o res co lé gi os ele i to ra is do Esta do do Rio de
Ja ne i ro com 1.412 se ções ele i to ra is e cer ca de 550
mil ele i to res. Pos su i dor de gran de ati vi da de in dus tri al
pos sui mais de 10.000 em pre sas com CGC. Na área
da sa ú de con ta 21 hos pi ta is pú bli cos e pri va dos dan -
do à po pu la ção a se gu ran ça ne ces sá ria nes se im por -
tan te cam po so ci al. São al guns da dos so bre o Mu ni -



cí pio, que de mons tram a ne ces si da de e o al can ce
so ci al e in for ma ti vo da TV Edu ca ti va que a ins ti tu i ção
Fun da ção Edu ca ci o nal de Rá dio Di fu são Fu tu ra pre -
ten de ins ta lar. Acre di to que essa TV Edu ca ti va será
fa tor re le van te para ala van car o pro gres so do Mu ni -
cí pio.

Devo sa li en tar tam bém a di nâ mi ca ad mi nis tra -
ção do Pre fe i to Henry Char les que vem per se guin do,
com vi gor, os ob je ti vos de mo der ni zar e atu a li zar sua
ad mi nis tra ção. Este pro je to de con ces são vem aten -
der as ex pec ta ti vas da po pu la ção da ci da de em con -
so nân cia com a atu al ad mi nis tra ção mu ni ci pal.

III – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre -
to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so
de ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao
com pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser -
va das nos ca sos de con ces são ou per mis são para
ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo -
ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da de e
fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu -
ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di -
fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins -
ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca ções”.

IV – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 888, de 2001, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 11 de se tem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, Re la tor – Hugo Na po leão – Na bor Jú ni or – Pe -
dro Ubi ra ja ra – Car los Pa tro cí nio – José Fo ga ça –
Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Álva ro Dias – Ger -
son Ca ma ta – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Pon tes
– Fran ce li no Pe re i ra – Emí lia Fer nan des – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Wal deck Orné las – Lú cio
Alcân ta ra.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

23ª Re u nião Extra or di ná ria, da 3ª Ses são Le -
gis la ti va Ordi ná ria, da 51ª Le gis la tu ra, re a li za da
em 11 de se tem bro de 2001.

Às onze ho ras e cin qüen ta e três mi nu tos do dia
onze de se tem bro de dois mil e um, na sala de re u -
niões da Co mis são, Ala Se na dor Ale xan dre Cos ta,
sala 15, sob a Pre si dên cia do Se nhor Se na dor Ri car -
do San tos e com a pre sen ça dos Se nho res Se na do -
res, Ca sil do Mal da ner, Ger son Ca ma ta, Gil vam Bor -
ges, Mar lu ce Pin to, Na bor Jú ni or, Pe dro Ubi ra ja ra,
Hugo Na po leão, Wal deck Orné las, Edu ar do Si que i ra
Cam pos, José Co e lho, Car los Pa tro cí nio, Arlin do Por -
to, Álva ro Dias, Nilo Te i xe i ra Cam pos, Luiz Pon tes,
Emí lia Fer nan des, Ney Su as su na, José Fo ga ça, Ma -
gui to Vi le la, Ju vên cio da Fon se ca, Fran ce li no Pe re i ra, 
Ro meu Tuma, Osmar Dias, Lú dio Co e lho, Pe dro Piva, 
Lú cio Alcân ta ra, Le o mar Qu in ta ni lha, Ge ral do Cân di -
do e Sa tur ni no Bra ga, re ú ne-se a Co mis são de Edu -
ca ção. De i xam de com pa re cer os Se nho res Se na do -
res, Amir Lan do, Val mir Ama ral, Mo re i ra Men des, Te -
o to nio Vi le la Fi lho, Fer nan do Ma tu sa lém, Edu ar do
Su plicy, Ma ri na Sil va e Ro ber to Fre i re. Ha ven do nú -
me ro re gi men tal abrem-se os tra ba lhos. A Pre si dên -
cia sub me te à Co mis são a dis pen sa da le i tu ra da Ata
da re u nião an te ri or, que é dada como apro va da. Pros -
se guin do, o Se nhor Se na dor Ger son Ca ma ta apre -
sen ta Mo ção, em nome des ta Co mis são, re pu di an do
o ata que ter ro ris ta aos Esta dos Uni dos, a qual é apro -
va da por una ni mi da de. Em se gui da, a Se nho ra Se na -
do ra Emí lia Fer nan des apre sen ta re que ri men tos de
sua au to ria que 1) “Re quer, nos ter mos do art. 90,
com bi na do com o in ci so III e in ci so VI, do Re gi men to
Inter no, seja con vo ca do a de por, nes ta Co mis são de
Edu ca ção, o Sr. Pa u lo Re na to Sou sa, Mi nis tro da
Edu ca ção, para fa lar so bre o Pla no Na ci o nal de Edu -
ca ção e os ve tos pre si den ci a is e, por su ges tão do Se -
na dor Ri car do San tos, Pre si den te da Co mis são, in -
clu ir o Se nhor Mar tus Ta va res, Mi nis tro do Pla ne ja -
men to, nes ta au diên cia, para fa lar so bre o or ça men to
re fe ren te à Edu ca ção.” O re que ri men to é apro va do. 2)
“Re quer, com base no art. 90, in ci so II do Re gi men to
Inter no, com bi na do com o art. 58, § 2º, in ci so II da
Cons ti tu i ção, a re a li za ção de au diên cia pú bli ca, a fim
de ins tru ir a apre ci a ção e vo ta ção do Pro je to de Lei da 
Câ ma ra nº 50/2001, que dis põe so bre a pro mo ção, a
pro te ção, a de fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa, e dá
ou tras pro vi dên ci as.” O re que ri men to é apro va do.



Dan do con ti nu i da de o Se na dor José Fo ga ça apre -
sen ta Mo ção, de sua au to ria e ou tros Se na do res, que
ma ni fes ta gran de pre o cu pa ção quan to à trans fe rên -
cia de jo vens atle tas para o ex te ri or e suas con se -
qüên ci as da no sas para os clu bes for ma do res de atle -
tas no Bra sil, so li ci tan do à FIFA me di das sa ne a do ras
para o as sun to. Pros se guin do, o Se nhor Se na dor Ro -
meu Tuma re quer, oral men te, a in ver são da pa u ta
para que pos sa ser apre ci a do o item 10, do qual é re -
la tor, uma vez que pre ci sa au sen tar-se da re u nião. O
re que ri men to é apro va do. Item 10: Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 215, de 2001, de ca rá ter não ter mi na ti -
vo, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que “Apro va o ato
que re no va con ces são ou tor ga da à TV Ba u ru Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são) na ci da de de Ba u ru, Esta do de São
Pa u lo.” O re la tor de sig na do é o Se na dor Ro meu Tuma 
e o re la tó rio fa vo rá vel, com a emen da nº 1-CE ofe re ci -
da, é apro va do, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do
Cân di do. Item 1: Pro je to de Lei do Se na do nº 80, de
2001, de ca rá ter ter mi na ti vo, de au to ria do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, que “De ter mi na que as en ti -
da des man te ne do ras das ins ti tu i ções pri va das de en -
si no su pe ri or apli quem per cen tu al mí ni mo de seu fa -
tu ra men to lí qui do anu al na exe cu ção de pro je tos de
pes qui sa e na qua li fi ca ção do pes so al do cen te e téc -
ni co-ci en tí fi co.” O re la tor de sig na do é o Se na dor José
Fo ga ça e o pa re cer, en ca mi nhan do a ma té ria à Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, para opi nar so bre a
cons ti tu ci o na li da de da pro po si ção, é apro va do. Item
2: Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 17 de 2001, de
ca rá ter não ter mi na ti vo, de au to ria do Se na dor Ney
Su as su na, que “De no mi na Insti tu to Le gis la ti vo Se na -
dor Hum ber to Lu ce na o Insti tu to Le gis la ti vo Bra si le i -
ro.” O re la tor de sig na do é o Se na dor Na bor Jú ni or e o
re la tó rio fa vo rá vel é apro va do. Item 5: Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 204, de 2001, de ca rá ter não ter -
mi na ti vo, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que “Apro va
o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Uni ver si da -
de de Ca xi as do Sul para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Va ca ria, Esta do do Rio Gran de do Sul." O re la tor de -
sig na do é o Se na dor José Fo ga ça e o re la tó rio fa vo rá -
vel é apro va do, com voto con trá rio do Se na dor Ge -
ral do Cân di do. Item 6: Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 217, de 2001, de ca rá ter não ter mi na ti vo, de au to -
ria do Po der Exe cu ti vo, que “Apro va o ato que ou tor ga 
con ces são à Fun da ção Fer nan do Edu ar do Lee para

exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo.” O re la tor 
de sig na do é o Se na dor Hugo Na po leão e o re la tó rio
fa vo rá vel é apro va do, com voto con trá rio do Se na dor
Ge ral do Cân di do. Item 7: Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo nº 105, de 2000, de ca rá ter não ter mi na ti vo, de au -
to ria do Po der Exe cu ti vo, que “Apro va o ato que re no -
va a con ces são da Rá dio Cul tu ra de Pe der ne i ras
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Pe der ne i ras, Esta do de
São Pa u lo.” O re la tor de sig na do é o Se na dor Ju vên cio 
da Fon se ca e o re la tó rio fa vo rá vel é apro va do, com
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do. Item 8: Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 216, de 2001, de ca rá ter 
não ter mi na ti vo, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que
“Apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ti va de Ra di o di fu são Fu tu ra para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro.” O re la tor de -
sig na do é o Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos e o re la tó -
rio fa vo rá vel é apro va do, com abs ten ção do Se na dor
Ge ral do Cân di do. O re la tor so li ci ta a se guin te re ti fi ca -
ção na pri me i ra pá gi na, li nha cin co, do seu re la tó rio,
onde se lê: “... 10 (dez) anos...” leia-se 15 (quin ze)
anos, com o que to dos con cor dam. Item 9: Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 120, de 2001, de ca rá ter não
ter mi na ti vo, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que “Apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Clu be de Va len ça Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Va len ça, Esta do do Rio de Ja ne i ro.” O re la tor de -
sig na do é o Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos e o re la tó -
rio fa vo rá vel é apro va do, com abs ten ção do Se na dor
Ge ral do Cân di do. Item 11: Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo nº 138, de 2001, de ca rá ter não ter mi na ti vo, de
au to ria do Po der Exe cu ti vo, que “Apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
Ne po mu ce no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ne po mu ce no, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.” O re la tor de sig na do é o Se na dor Fran ce -
li no Pe re i ra e o re la tó rio fa vo rá vel é apro va do. Fi cam
adi a das, em vir tu de da au sên cia dos re la to res, as
se guin tes ma té ri as: Item 3: Pro je to de Lei da Câ ma ra 
nº 111, de 2000 e Item 4: Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo nº 160, de 2001. O Se nhor Pre si den te de ter mi na
que as No tas Ta qui grá fi cas se jam ane xa das a esta
Ata para a de vi da pu bli ca ção. Nada mais ha ven do a
tra tar, a Pre si dên cia en cer ra a re u nião, às tre ze ho ras



e vin te e três mi nu tos, de ter mi nan do que eu, Jú lio Ri -
car do Bor ges Li nha res, Se cre tá rio da Co mis são de
Edu ca ção, la vras se a pre sen te Ata que após lida e
apro va da, será as si na da pelo Se nhor Pre si den te. –
Ri car do San tos, Pre si den te da Co mis são.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men -
to da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi -
ca rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si -
tos cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi -
ti rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser -
vi ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te
da Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi -
gên ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de
exe cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te
que re u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os
se guin tes cri té ri os pre fe ren ci a is:

1 – cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por
ele men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal 
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo
me nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co -
tas re pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es -
ses ele men tos;

2 – cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú -
me ro de co tis tas ou aci o nis tas;

3 – me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4 – in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem -
po de pro gra ma ção ao vivo;

5 – in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem -
po de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a
trans mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;



6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO–LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te -
le co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is pará a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis -
to no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1),de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 1.012, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Emen da nº 1 de
Ple ná rio, ofe re ci da ao subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 196, de l995,
de au to ria do Se na dor José Edu ar do Du -
tra que con ce de anis tia a di ri gen tes ou
re pre sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res
pu ni dos por par ti ci pa ção em mo vi men to
re i vin di ca tó rio.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Re quião

I – Re la tó rio

Em exa me nes ta Co mis são, o Pro je to em epí -
gra fe foi apro va do nos ter mos de Subs ti tu ti vo. Qu an -
do de sua apre ci a ção em Ple ná rio, re ce beu a emen da 
nº 1-PLEN, de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que
tem por ob je ti vo al te rar a par te fi nal do art. 1º do pro je -
to de lei, de for ma a as se gu rar aos tra ba lha do res de -
mi ti dos a re ad mis são ao em pre go, com pa ga men to
de sa lá rio e de ma is van ta gens a par tir do efe ti vo re in -
gres so na em pre sa, sem que o tem po de afas ta men to 
seja con ta do para qual quer efe i to.

II – Voto

Além de o Se na do Fe de ral ter re co nhe ci do, por
meio de vo ta ção da anis tia, o equi vo co do Go ver no na 
oca sião, não há ne nhu ma ra zão para não se rem con -
ce di dos os di re i tos por in te i ro.

Por tan to, en ca mi nho em sen ti do con trá rio a
emen da, uma vez que já exis tem de ci sões ju di ci a is
de pri me i ra ins tân cia re co nhe cen do os di re i tos dos
tra ba lha do res.

Não é pos sí vel que o Se na do Fe de ral ad mi ta um 
erro do Go ver no e, ao mes mo tem po, puna os tra ba -
lha do res, re co nhe cen do-lhes o di re i to pela me ta de.

Di an te do ex pos to, con cluo pela re je i ção da
emen da nº 1-PLEN.

Sala da Co mis são, 12 de ou tu bro de 2001. – 
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ro ber to Re quião,
Re la tor –  Fran ce li no Pe re i ra –  Mo re i ra Men des – 
José Edu ar do Du tra (au tor do pro je to) – Pa u lo
Har tung – Ma ria do Car mo Alves –  Anto nio Car -
los Ju ni or –  Jef fer son Pé res – Bel lo Par ga – Iris
Re zen de – Ma gui to Vi le la – Lú cio Alcân ta ra.

PARECER Nº 1.013, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 352, de 1999, de au to ria do Se -
na do Fe de ral, que acres cen ta pa rá gra fos
ao art. 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fe ve re i -
ro de 1993, que ”dis põe so bre a re gu la -
men ta ção dos dis po si ti vos cons ti tu ci o -
na is re la ti vos à re for ma agrá ria pre vis tos
no Ca pí tu lo III, Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção
Fe de ral“.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça



I – Re la tó rio

A pro pos ta em epí gra fe, de au to ria do ilus tre
Se na dor Ade mir Andra de, ob je ti va aper fe i ço ar o art.
2º da Lei nº 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993, para
dis ci pli nar a ex pro pri a ção de imó ve is onde fo rem lo -
ca li za das cul tu ras ile ga is de plan tas psi co tró pi cas,
bem como co i bir o des cum pri men to das dis po si ções 
que re gu lam as re la ções de tra ba lho, nos ter mos do
art. 186, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex pro pri a ção de imó ve is onde haja sido cons -
ta ta da a exis tên cia do tra ba lho es cra vo, sem qual quer 
in de ni za ção, re quer pre vi são cons ti tu ci o nal, ra zão
pela qual o § 4º ao Pro je to em exa me tra ta da hi pó te -
se me di an te ação de de sa pro pri a ção, ou seja, me di -
an te in de ni za ção.

É da com pe tên cia des sa Co mis são de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia opi nar so bre a cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da ma té ria
em pa u ta e tam bém quan to ao seu mé ri to, uma vez
que se tra ta de as sun to ati nen te à ex pro pri a ção e à
de sa pro pri a ção.

É o re la tó rio.

II – Voto

Em pri me i ro lu gar, há de se re co nhe cer como
das mais re le van tes a ma té ria tra ta da nes te Pro je to
de Lei.

É evi den te que o § 3º do art. 2º da Lei nº 8.629/93,
na for ma pro pos ta no art. lº do Pro je to de Lei nº 352/99,
que tra ta da ex pro pri a ção de imó ve is onde fo rem lo ca li -
za das cul tu ras ile ga is de plan tas psi co tró pi cas, sem
qual quer in de ni za ção ao pro pri e tá rio, me re ce todo o
apo io, no sen ti do de com ba ter as dro gas e pos si bi li tar o
aces so à ter ra aos me nos afor tu na dos.

O alu di do acrés ci mo do § 3º ao art. 2º da Lei nº
8.629/93 en con tra res pal do no art. 243 da Car ta Mag na.

O § 4º acres ci do ao art. 2º da Lei nº 8.629/93, na
for ma cons tan te do art. 1º do Pro je to de Lei em apre -
ço, ob je ti va co i bir o tra ba lho es cra vo e re gu la men tar
os in ci sos III e IV do art. 186 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O tra ba lho es cra vo é prá ti ca in con ce bí vel de su -
pres são dos di re i tos hu ma nos de mi lha res de tra ba -
lha do res ru ra is bra si le i ros, que são sub me ti dos a re -
gi me de es cra vi dão, des res pe i ta dos em suas dig ni da -
des como ser hu ma no.

Con for me cons ta da jus ti fi ca ti va que acom pa -
nha o Pro je to, o ide al se ria de ter mi nar a su má ria ex -
pro pri a ção, sem in de ni za ção, das pro pri e da des em
que se cons ta tem tais fa tos. Entre tan to, à au sên cia
de pre vi são cons ti tu ci o nal, me lhor será dis ci pli nar a
es pé cie me di an te ação de de sa pro pri a ção.

Assim sen do, as in de ni za ções de cor ren tes de
de sa pro pri a ção de ter mi na das pela exis tên cia do tra -
ba lho es cra vo fi ca rão re ti das até o pa ga men to fi nal
de mul tas, per das e da nos, cus tos so ci a is, eco nô mi -
cos, am bi en ta is, cus tas ju di ci a is e ou tros en car gos.

O Pro je to de Lei nº 352, de 1999, é ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e la vra do em boa téc ni ca le gis la ti va e, 
no mé ri to me re ce todo o nos so apo io.

Entre tan to, a ex pro pri a ção, de que tra ta o art.
243 da Cons ti tu i ção Fe de ral, me re ce ser aper fe i ço a -
da em sua re da ção, para sub me ter a to ta li da de do
imó vel e não ape nas par ce la des te, ou seja, a área
em que efe ti va men te seja en con tra da a cul tu ra de
plan ta psi co tró pi ca, aos efe i tos da nor ma. Para tan -
to, es ta mos apre sen tan do uma emen da adi ti va à re -
da ção do § 3º do art. 2º da Lei nº 8.639/93, cons tan -
te do art. lº do Pro je to de Lei em tela.

Por ou tro lado, ape nas para aten der aos ob je ti -
vos bus ca dos de for ma mais con di zen te com a re a li -
da de e co i bir a exis tên cia do tra ba lho es cra vo, bem
como dos cri mes am bi en ta is, es ta mos apre sen tan do 
um emen da adi ti va ao art. 1º do Pro je to, que, sem
ne nhu ma dú vi da, será ca paz de aper fe i çoá-lo.

EMENDA Nº 1-CCJ

O § 3º do art. 2º da Lei nº 8.529/93, cons tan te do
art. 1º do Pro je to de Lei nº 352/99, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

§ 3º Os imó ve is onde fo rem lo ca li za das cul tu ras
ile ga is de plan tas psi co tró pi cas se rão ime di a ta men te
ex pro pri a dos, em suas to ta li da des, sem qual quer in -
de ni za ção ao pro pri e tá rio, in de pen den te men te das
de ma is san ções ca bí ve is.

EMENDA Nº 2-CCJ

O art. lº do Pro je to em exa me pas sa a vi go rar
acres ci do de um novo pa rá gra fo:

§ 5º As in de ni za ções de cor ren tes de de sa pro -
pri a ção de ter mi na das pela exis tên cia do tra ba lho es -
cra vo ou de cri me con tra o meio am bi en te fi ca rão re ti -
das até o pa ga men to fi nal de mul tas, per das e da nos,
cus tos so ci a is, eco nô mi cos, am bi en ta is, cus tas ju di ci -
a is e ou tros en car gos.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – 
Ber nar do Ca bral,  Pre si den te – José Fo ga ça,  Re la -
tor – Anto nio Car los Jú ni or – Jor ge Bor nha u sen –
Pe dro Ubi ra ja ra – Ma ria do Car mo Alves – José
Agri pi no – Bel lo Par ga – Ma gui to Vi le la – Íris Re -
zen de – Osmar Dias –  Álva ro Dias – Ger son Ca -
ma ta – José Edu ar do Du tra – Lú cio Alcân ta ra –
Mar lu ce Pin to.





SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

TEXTO FINAL
Do Pro je to de Lei do Se na do nº 352, de 1999

Na Co mis são de Cons ti tu i ção
Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Acres cen ta pa rá gra fos ao ar ti go 2º
da Lei nº 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993,
que ‘dis põe so bre a re gu la men ta ção dos
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos à re -
for ma agrá ria, pre vis tos no Ca pí tu lo III, Tí -
tu lo VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Acres cen te-se ao ar ti go 2º da Lei nº 8.629,

de 25 de fe ve re i ro de 1993, os se guin tes pa rá gra fos:

§ 3º Os imó ve is onde fo rem lo ca li za -
das cul tu ras ile ga is de plan tas psi co tró pi cas
se rão ime di a ta men te ex pro pri a dos, em suas 
to ta li da des, sem qual quer in de ni za ção ao
pro pri e tá rio, in de pen den te men te das de ma -
is san ções ca bí ve is.

§ 4º Se rão de sa pro pri a dos ime di a ta -
men te, por des cum pri men to da fun ção so -
ci al, os imó ve is onde se cons ta te a exis tên -
cia de tra ba lho es cra vo, sem pre ju í zo de ou -
tras san ções.

§ 5º As in de ni za ções de cor ren tes de
de sa pro pri a çâo de ter mi na das pela exis tên -
cia do tra ba lho es cra vo ou de cri me con tra o 
meio am bi en te fi ca rão re ti das até o pa ga -
men to fi nal de mul tas, per das e da nos, cus -
tos so ci a is, eco nô mi cos, am bi en ta is, cus tas
ju di ci a is e ou tros en car gos.“

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

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRASIL

Art. 186. A fun ção so ci al é cum pri da quan do a
pro pri e da de ru ral aten de, si mul ta ne a men te, se gun do
cri té ri os e gra us de exi gên cia es ta be le ci dos em lei,
aos se guin tes re qui si tos:
....................................................................................

III – ob ser vân cia das dis po si ções que re gu lam
as re la ções de tra ba lho;

IV – ex plo ra ção que fa vo re ça o bem-es tar dos
pro pri e tá ri os e dos tra ba lha do res.

Art. 243. As gle bas de qual quer re gião do País
onde fo rem lo ca li za das cul tu ras ile ga is de plan tas psi -
co tró pi cas se rão ime di a ta men te ex pro pri a das e es -
pe ci fi ca men te des ti na das ao as sen ta men to de co lo -
nos, para o cul ti vo de pro du tos ali men tí ci os e me di ca -
men to sos, sem qual quer in de ni za ção ao pro pri e tá rio
e sem pre ju í zo de ou tras san ções pre vis tas em lei.

Pa rá gra fo úni co. Todo e qual quer bem de va lor
eco nô mi co apre en di do em de cor rên cia do trá fi co ilí ci -
to de en tor pe cen tes e dro gas afins será con fis ca do e
re ver te rá em be ne fí cio de ins ti tu i ções e pes so al es pe -
ci a li za dos no tra ta men to e re cu pe ra ção de vi ci a dos e
no apa re lha men to e cus te io de ati vi da des de fis ca li -
za ção, con tro le, pre ven ção e re pres são do cri me de
trá fi co des sas subs tân ci as.

LEI Nº 8.629
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dis põe so bre a re gu la men ta ção dos 
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos à
re for ma agrá ria, pre vis tos no Ca pí tu lo III
Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
(Últi ma Atu a li za ção: MPV 2.109-52, de 24-5-01)
Lei nº 10.279, de 12-9-2001

Art. 2º A pro pri e da de ru ral que não cum prir a
fun ção so ci al pre vis ta no art. 9º é pas sí vel de de sa -
pro pri a ção, nos ter mos des ta lei, res pe i ta dos os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is.
....................................................................................

§ 2º Para os fins des te ar ti go, fica a União, atra -
vés do ór gão fe de ral com pe ten te, au to ri za da a in gres -
sar no imó vel de pro pri e da de par ti cu lar para le van ta -
men to de da dos e in for ma ções, me di an te co mu ni ca -
ção es cri ta ao pro pri e tá rio, pre pos to ou re pre sen tan -
te. (Re da ção dada pela MPV 2.109-52, de 24-5-01)

§ 3º Na au sên cia do pro pri e tá rio, do pre pos to ou do 
re pre sen tan te, a co mu ni ca ção será fe i ta me di an te edi tal,
a ser pu bli ca do, por três ve zes con se cu ti vas, em jor nal de 
gran de cir cu la ção na ca pi tal do Esta do de lo ca li za ção do
imó vel. (Inclu í do pela MPV 1.577-04, de 2-10-97)

§ 4º Não será con si de ra da, para os fins des ta lei,
qual quer mo di fi ca ção, quan to ao do mí nio, à di men são e 
às con di ções de uso do imó vel, in tro du zi da ou ocor ri da
até seis me ses após a data da co mu ni ca ção para le van -
ta men to de da dos e in for ma ções de que tra ta o § 2º
(Inclu í do pela MPV 1.577-04, de 2-10-97)



PARECER Nº 1.014, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 445, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra que acres cen ta
dis po si ti vos à Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, es ta be le cen do con di -
ções para o par ce la men to de mul tas por
in fra ção de trân si to.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

I – Re la tó rio

O pro je to em exa me, de au to ria do no bre se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, pre ten de ins ti tu ir a pos si bi li da de
do pa ga men to par ce la do de mul tas de trân si to, nas
con di ções que es ta be le ce.

De acor do com o pro je to, o di re i to ao par ce la -
men to so men te se apli ca ria às mul tas que, na for ma
pre vis ta no § 2º do art. 258 do Có di go de Trân si to Bra -
si le i ro, ti ve rem o res pec ti vo va lor agra va do pela in ci -
dên cia de fa tor mul ti pli ca dor ou ín di ce adi ci o nal es pe -
cí fi co. O nú me ro de par ce las se ria igual ao fa tor mul ti -
pli ca dor in ci den te so bre o va lor bá si co da mul ta.

Na jus ti fi ca ção da pro pos ta, o au tor ar gu men ta
que em todo o ter ri tó rio na do nal, in for ma ções dão con ta 
não ape nas do gran de nú me ro de mul tas ven ci das, à
es pe ra de pa ga men to, mas tam bém do gran de vo lu me
de ve í cu los sen do le i lo a dos por que os pro pri e tá ri os não 
con se guem re a vê-los no pra zo es ta be le ci do.

Se gun do o au tor, tais pro ble mas de vem-se à ab -
so lu ta in ca pa ci da de do in fra tor, ou do pro pri e tá rio, de
efe tu ar o pa ga men to da mul ta, re qui si to igual men te ne -
ces sá rio, se gun do o Có di go de Trân si to Bra si le i ro, à li -
be ra ção de ve í cu lo apre en di do em vir tu de de in fra ção.

Dis tri bu í do a esta Co mis são para de li be ra ção
de na tu re za ter mi na ti va, o pro je to não re ce beu emen -
das no trans cur so do pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

O ri gor das pu ni ções apli cá ve is aos in fra to res
de trân si to cons ti tui, in dis cu ti vel men te, a mar ca do
Có di go de Trân si to Bra si le i ro (CTB) ins ti tu í do em
1997. Gra ças às pe sa das mul tas es ta be le ci das, a se -
gu ran ça e a dis ci pli na no trân si to me lho ra ram con si -
de ra vel men te a vi gên cia da nova lei.

De acor do com o art. 258 do Có di go de Trân si to
Bra si le i ro, o va lor da mul ta im pos ta ao in fra tor de pen -
de da gra vi da de da in fra ção co me ti da. Vai de 50 UFIR
(para as in fra ções con si de ra das de na tu re za leve) a
180 UFIR (para aque las de na tu re za gra vís si ma).

A al gu mas des tas, o Có di go re ser va tra ta men to
es pe ci al, sob a for ma de um mul ti pli ca dor es pe cí fi co
in ci den te so bre o va lor da mul ta. Nes ses ca sos, a

con ta para o in fra tor pode che gar a duas, três ou cin -
co ve zes o teto de 180 UFIR.

O não-pa ga men to de mul ta tem con se qüên ci as
sé ri as, que afe tam di re ta men te a uti li za ção do ve í cu lo 
en vol vi do na in fra ção. Em pri me i ro lu gar, fica pre ju di -
ca do o li cen ci a men to, que é obri ga tó rio, anu al men te,
para todo ve í cu lo au to mo tor (CTB, arts. 130 e 131, § 2º).

Isso sig ni fi ca que, en quan to a mul ta não for
paga, o ve í cu lo per ma ne ce rá em si tu a ção ir re gu lar,
ou seja, sem con di ções de cir cu lar por não es tar de vi -
da men te li cen ci a do. Se, além dis so, a pu ni ção im pos -
ta en vol ver tam bém a apre en são do ve í cu lo, a si tu a -
ção tor na-se ain da mais crí ti ca.

A exem plo do li cen ci a men to, a qui ta ção de dé bi -
tos é re qui si to in dis pen sá vel para a li be ra ção do ve í -
cu lo (CTB, art. 262, § 2º). Com o agra van te de que,
pas sa dos no ven ta dias, os ve í cu los não li be ra dos vão 
à has ta pú bli ca (CTB, art. 328).

Assim, a fim de evi tar cons tran gi men tos des sa
na tu re za – es pe ci al men te para aque les pro pri e tá ri os
de ve í cu los que os uti li zam como ins tru men to de tra -
ba lho e fon te de seu sus ten to –, o pro je to bus ca uma
fór mu la, ba se a da no par ce la men to das mul tas.

Tal par ce la men to per mi ti ria su pe rar o im pas se
en fren ta do por gran de nú me ro de in fra to res em di fi -
cul da de fi nan ce i ra para sal dar dé bi tos de va lor re co -
nhe ci da men te alto.

A ini ci a ti va é cri te ri o sa, e nis so re si de o seu prin ci -
pal mé ri to. Tal como pro pos to, o par ce la men to não che -
ga a ame a çar a in te gri da de dos me ca nis mos pu ni ti vos
pre vis tos na le gis la ção, li mi tan do-se a fle xi bi li zá-la na
me di da cer ta da ga ran tia de sua exe qüi bi li da de.

Tam pou co se po de ria di zer que a me di da te ria
im pac to sig ni fi ca ti vo so bre a ge rên cia do sis te ma de
ar re ca da ção de mul tas, com pe tên cia que se en con tra 
dis tri bu í da en tre os Mu ni cí pi os, os Esta dos e a União.

De fato, por for ça de ini ci a ti vas lo ca is, o di re i to
ao par ce la men to já vi go ra em di ver sos Esta dos, com
nú me ro de par ce las até ma i or. No pro je to que ana li -
sa mos, esse nú me ro é li mi ta do a, no má xi mo, cin co,
e os va lo res das par ce las, fi xa dos em UFIR, se ri am
atu a li za dos men sal men te na data do ven ci men to.

Não res ta dú vi da quan to à re le vân cia, a opor tu -
ni da de e à vi a bi li da de da ini ci a ti va. Os mi lhões de ci -
da dãos que de pen dem de um ve í cu lo para sua so bre -
vi vên cia não po dem su por tar si tu a ção tão ad ver sa
como a de fi car im pe di dos de uti li zá-lo, ou até mes mo
per dê-lo de fi ni ti va men te, por in ca pa ci da de de ar car
com o ônus de mul tas pro i bi ti vas.

Num as pec to par ti cu lar, to da via, faz-se ne ces -
sá rio ajus tar a pro po si ção para evi tar pos sí ve is con fli -
tos com ou tros dis po si ti vos do Có di go de Trân si to.

São eles o ca put do art. 130, com bi na do com
o § 2º do art. 131, a pro pó si to do li cen ci a men to de
ve í cu los; e o § 2º do art. 262, so bre a res ti tu i ção de
ve í cu los apre en di dos.



Nos ter mos des ses dis po si ti vos, o li cen ci a men -
to anu al é obri ga tó rio e será con di ci o na do à pré via
qui ta ção de qual quer dé bi to vin cu la do ao ve í cu lo.

Da mes ma for ma, a qui ta ção de dé bi tos pen -
den tes, in clu si ve mul tas, é con di ção para a li be ra ção
de ve í cu lo apre en di do em ra zão de in fra ção.

Isso sig ni fi ca que, mes mo au to ri za do o par ce la -
men to, po de ria per sis tir o en ten di men to de que o ve í cu -
lo so men te se ria con si de ra do li cen ci a do – ou, na hi pó -
te se de apre en são, so men te es ta ria em con di ções de
ser li be ra do – após a qui ta ção da úl ti ma par ce la.

Para pre ve nir equí vo cos des sa na tu re za, tor -
na-se con ve ni en te as se gu rar que o par ce la men to –
con ce di do na for ma pre vis ta pelo pro je to seja con si -
de ra do vá li do in clu si ve para es ses fins.

É o que fa ze mos por meio do pa rá gra fo que
acres cen ta mos ao tex to do art. 284-A, que o pro je to
pre ten de in se rir na Lei nº 9.503/97.

Enten de mos que o Con se lho Na ci o nal de Trân -
si to (CONTRAN), a quem com pe te a re gu la men ta ção 
de di ver sas dis po si ções do Có di go, sa be rá en con trar
a me lhor ma ne i ra de ope ra ci o na li zar a me di da.

É im por tan te que o di re i to ao par ce la men to não
ve nha a en se jar dis tor ções e abu sos por par te de in -
fra to res mal in ten ci o na dos que, even tu al men te, pro -
cu rem usar do novo be ne fí cio para ou tros fins.

Por úl ti mo, cabe re gis trar que, por in tro du zir dis po si -
ti vo novo em lei pre e xis ten te, o pro je to deve fa zer cons tar,
ao fi nal do tex to do ar ti go acres ci do, a in di ca ção “(AC)”.

Além de elo giá vel no mé ri to, a pro po si ção – am -
pa ra da na com pe tên cia da União para le gis lar em

ma té ria de trân si to, pre vis ta no art. 22, in ci so XI da
Cons ti tu i ção Fe de ral – aten de aos re qui si tos de cons -
ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, e apre sen ta-se em con -
for mi da de com a boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Voto

Ante as ra zões ex pos tas, ma ni fes ta mo-nos fa -
vo ra vel men te à apro va ção do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 445, de 1999, com as al te ra ções de cor ren tes da 
Emen da nº 1, a se guir:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Acres cen te-se ao art. 284-A, in tro du zi do pelo art.
1º do Pro je to de Lei do Se na do nº 445, de 1999, na Lei
nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, o se guin te § 4º:

”Art. 284. ...............................................
..............................................................
§ 4º O pa ga men to de mul ta efe tu a do

na for ma des te ar ti go é vá li do para efe i to do 
dis pos to nos arts. 131, § 2º, e 262, § 2º, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos
pelo Con tran. (AC)“

Sala da Co mis são, 29 de Agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor – José Fo ga ça – Ma gui to Vi le la – Jor ge Bor -
nha u sen – Anto nio Car los Jú ni or – Iris Re zen de –
José Agri pi no – Ger son Ca ma ta – Lú cio Alcan ta ra
(Au tor) – Bel lo Par ga – Alva ro Dias – Pe dro Ubi ra ja -
ra – José Edu ar do Du tra.



TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 445, de 1999, Na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que ins -
ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro, es ta -
be le cen do con di ções para o par ce la men to
de mul tas por in fra ção de trân si to.”

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

Art. 1º Acres cen te-se à Lei nº 9.503, de 23 de
se tem bro de 1997, o se guin te art. 284-A:

“Art. 284-A. Qu an do se tra tar de mul ta agra va da
na for ma pre vis ta no § 2º do art. 258, será fa cul ta do
ao in fra tor o pa ga men to em par ce las, sem des con to.

§ 1º O nú me ro de par ce las será igual ao fa tor
mul ti pli ca dor ou ín di ce adi ci o nal es pe cí fi co in ci den te
so bre o va lor bá si co da mul ta.

§ 2º As par ce las te rão va lo res igua is, ex pres sos
em UFIR, a se rem atu a li za dos mês a mês nas da tas
dos res pec ti vos ven ci men tos.

§ 3º O atra so no pa ga men to de qual quer par ce la 
pre ju di ca o par ce la men to e su je i ta o in fra tor ao pa ga -
men to in te gral do sal do re ma nes cen te, atu a li za do
pelo va lor da UFIR na data do pa ga men to.

§ 4º O pa ga men to de mul ta efe tu a do na for ma
des te ar ti go é vá li do para efe i to do dis pos to nos arts.
131, § 2º, e 262, § 2º, ob ser va dos os pro ce di men tos
es ta be le ci dos pelo Con tran. (AC)"

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

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 
so bre:
....................................................................................

XI – trân si to e trans por te;
....................................................................................



LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

CAPÍTULO XII
Do Li cen ci a men to

Art. 130. Todo ve í cu lo au to mo tor, elé tri co, ar ti cu -
la do, re bo que ou semi-re bo que, para tran si tar na via,
de ve rá ser li cen ci a do anu al men te pelo ór gão exe cu ti -
vo de trân si to do Esta do, ou do Dis tri to Fe de ral, onde
es ti ver re gis tra do o ve í cu lo.
....................................................................................

Art. 131. O Cer ti fi ca do de Li cen ci a men to Anu al
será ex pe di do ao ve í cu lo li cen ci a do, vin cu la do ao
Cer ti fi ca do de Re gis tro, no mo de lo e es pe ci fi ca ções
es ta be le ci dos pelo Con tran.
....................................................................................

§ 2º O ve í cu lo so men te será con si de ra do li cen -
ci a do es tan do qui ta dos os dé bi tos re la ti vos a tri bu tos,
en car gos e mul tas de trân si to e am bi en ta is, vin cu la -
dos ao ve í cu lo, in de pen den te men te da res pon sa bi li -
da de pe las in fra ções co me ti das.

Art. 262. O ve í cu lo apre en di do em de cor rên cia
de pe na li da de apli ca da será re co lhi do ao de pó si to e
nele per ma ne ce rá sob cus tó dia e res pon sa bi li da de
do Órgão ou en ti da de apre en de do ra, com ônus para
o seu pro pri e tá rio, pelo pra zo de até trin ta dias, con -
for me cri té rio a ser es ta be le ci do pelo Con tran.
....................................................................................

§ 2º A res ti tu i ção dos ve í cu los apre en di dos só
ocor re rá me di an te o pré vio pa ga men to das mul tas
im pos tas, ta xas e des pe sas com re mo ção e es ta da,
além de ou tros en car gos pre vis tos na le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Art. 328. Os ve í cu los apre en di dos ou re mo vi dos
a qual quer tí tu lo e os ani ma is não re cla ma dos por
seus pro pri e tá ri os, den tro do pra zo de no ven ta dias,
se rão le va dos à has ta pú bli ca, de du zin do-se, do va lor
ar re ca da do, o mon tan te da dí vi da re la ti va a mul tas,
tri bu tos e en car gos le ga is, e o res tan te, se hou ver, de -
po si ta do à con ta do ex-pro pri e tá rio, na for ma da lei.

PARECERES NºS 1.015 E 1.016 DE 2001

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
543, de 1999, de au to ria do Se na dor Edi -
son Lo bão, que dis põe so bre o se gu -
ro-ga ran tia e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 1.015, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, 
para exa me de mé ri to, o pro je to de lei em re fe rên cia,
que dis põe so bre a ins ti tu ci o na li za ção do se gu ro
dado em ga ran tia am pla, por in di ca ção e es co lha das
par tes con tra tan tes, para fa zer pre va le cer dis po si ção
de lei ou con tra to, con so an te os dis po si ti vos ini ci a is
da pro po si ção.

Sua pre vi são o des ti na às apli ca ções en tre par ti -
cu la res, ou en tre es tes e a Fa zen da Pú bli ca, ob ser va do
o va lor de cla ra do na res pec ti va apó li ce, que pode ser
de du zi do, e as sim ge rar sal dos e a sua com ple men ta -
ção, e tor nan do o tí tu lo pas sí vel de exe cu ção.

O § 1º do art. 10 es ta be le ce que a apó li ce terá pra -
zo cer to de vi gên cia, de con for mi da de com a de sig na -
ção pelo ór gão ofi ci al de fis ca li za ção e con tro le da ati vi -
da de. Não há re fe rên cia ex pres sa a esse ór gão.

Re por tan do-se ao De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de l966, o art. 11 da pro pos ta pre vê a com -
pul so ri e da de do se gu ro-ga ran tia nas ati vi da des do in -
cor po ra dor e do cons tru tor de imó ve is, e os ter mos
con tra tu a is re fle ti dos na apó li ce.

A com pe tên cia para fi xar e fa zer cum prir as con -
di ções de cum pri men to das aven ças con tra tu a is é
atri bu í da à pre fe i tu ra do mu ni cí pio onde se lo ca li ze a
obra (art. 12), além, é cla ro, da fis ca li za ção por ór gão
ofi ci al, já re fe ri da no art. 10.

Por fim, a pro po si ção dis põe que os li tí gi os sus -
ci ta dos da re la ção con tra tu al, na vi gên cia do se gu -
ro-ga ran tia, po dem ser sol vi dos por con ven ção ar bi -
tral, isto é, pela via ex tra ju di ci al, pre vis ta na Lei dos
Ju í zos Arbi tra is (Lei nº 9.307, de 23 de se tem bro de
1996) e, quan do tal for a hi pó te se, a cláu su la com -
pro mis só ria e o com pro mis so ar bi tral in te gra rão a
apó li ce.

II – Voto

Não há no vi da de na pro pos ta. Ao con trá rio, seu
uso é his tó ri co e di fun di do in ter na ci o nal men te.

A apli ca ção do se gu ro–ga ran tia não se li mi ta a
pou cas re la ções con tra tu a is. Ao con trá rio: é uma ga -
ran tia efe ti va a qua is quer ne gó ci os ju rí di cos, quer
como tí tu lo des ti na do à obri ga ção de fa zer ou de não
fa zer, de en tre gar, de dar, ou de pa gar, subs ti tu in do,
por isso mes mo, na prá ti ca, as an ti gas ações co mi na -
tó ri as, sem a ne ces si da de de se aju i zar o fe i to.

Sig ni fi ca di zer que uma apó li ce, cons ti tu ti va e
re pre sen ta ti va de re la ção co mer ci al, é ge ra da em ga -
ran tia de cer ta con di ção, fato ou pro mes sa, que, se
não cum pri dos, faz aci o nar o me ca nis mo que gera o
res pec ti vo pa ga men to, pela se gu ra do ra. Essa mo da li -



da de de se gu ro, por sua na tu re za fle xí vel, tam bém
terá apli ca ção nas li ci ta ções pú bli cas, nas ca u ções
pro ces su a is e ex tra-pro ces su a is e até na ga ran tia de
dí vi das para a se gu ran ça do Ju í zo, nas pe nho ras e
exe cu ções de tí tu los.

Tal é a ex ten são da fi gu ra ju rí di ca pro pos ta, que
se vis lum bra sua apli ca ção no aval e na fi an ça de
con tra tos si na lag má ti cos, plú ri mos, e ou tros do gê ne -
ro, en tre os qua is os fir ma dos para a aqui si ção de mo -
ra dia e ve í cu los, além de ou tros bens de ma i or ex -
pres são mo ne tá ria. Mas tam bém ser vi rá às fi an ças
de lo ca ções de imó ve is, sem que o lo ca tá rio ne ces si -
te re cor rer a ter ce i ros que lhe chan ce lem o vín cu lo re -
si den ci al.

Des ta for ma, não é di fí cil con clu ir que as em -
pre sas pú bli cas e par ti cu la res se rão gran des be ne fi -
ciá ri as des sa mo da li da de de se gu ro, por que já não
se fi xa rão nos pon tos de es tran gu la men to da even tu al
ili qui dez do de ve dor. Se tal hi pó te se ocor rer em ra zão
de vi cis si tu des pes so a is li ga das ao vín cu lo em pre ga -
tí cio, ou à ges tão eco nô mi ca da fa mí lia ou da em pre -
sa, o ob je to do con tra to e a re la ção co mer ci al es ta rão
as se gu ra dos e afas ta da a ina dim plên cia.

É o mes mo que di zer tam bém que os pre ços
não pre ci sam ser ma jo ra dos para ga ran tir even tu al
ina dim plên cia, como atu al men te ocor re.

E além da re du ção dos pre ços dos bens, con -
tam–se ou tros fa to res de re le vo, ilus trá ve is pela ge ra -
ção de em pre gos, de cor ren te do for ta le ci men to dos
em pre en de do res na cons tru ção ci vil e da pró pria ati -
vi da de se gu ra do ra que se de sen vol ve rá.

Com es tas con si de ra ções ati nen tes ao mé ri to,
o voto é pela Apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do 
nº 543, de 1999.

Sala da Co mis são, 29 de fe ve re i ro de 2001. –
Bel lo Par ga, Pre si den te – Gil ber to Mes tri nho, Re la -
tor – Luiz Ota vio – Ber nar do Ca bral – Mo za ril do
Ca val can te, Absten ção – Lú dio Co e lho – Pa u lo
Sou to – Edu ar do Su plicy – La u ro Cam pos – Jef fer -
son Pé res – Ra mez Te bet – José Edu ar do Du tra –
Jef fer son Pé res – José Alen car – Pe dro Si mon.

PARECER Nº 1.016, DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

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

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o pro je to de lei em epí gra -
fe, de au to ria do ilus tre Se na dor Edi son Lo bão, dis -
pon do so bre o se gu ro-ga ran tia.

O art. 1º es ta be le ce que a lei em que se con ver -
ter o pro je to será apli cá vel no âm bi to da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

O art. 2º de fi ne o se gu ro-ga ran tia como “aque le
pelo qual a se gu ra do ra ga ran te o fiel cum pri men to de
uma obri ga ção, de cor ren te de lei ou con tra to”.

O art. 3º es ta be le ce as obri ga ções do to ma dor e 
da se gu ra do ra, ca ben do ao pri me i ro pa gar o prê mio
do se gu ro e à úl ti ma in de ni zar o se gu ra do ou exe cu tar 
a obri ga ção ga ran ti da.

Nos ter mos dos arts. 4º e 5º, o se gu ro-ga ran tia
po de rá ser uti li za do:

a) como mo da li da de de ca u ção a ser pres ta da
na for ma do art. 827 do Có di go de Pro ces so Ci vil;

b) pelo de ve dor sol ven te, con tra quem ocor ra
exe cu ção por quan tia cer ta, quan do ci ta do na for ma
do art. 652 do Có di go de Pro ces so Ci vil, al ter na ti va -
men te à paga ou à no me a ção de bens à pe nho ra;

c) pelo exe cu ta do, como ga ran tia de exe cu ção
de dí vi da ati va da Fa zen da Pú bli ca, ob ser va do o dis -
pos to nos arts. 9º e 15 da Lei nº 6.830, de 22 de se -
tem bro de 1980.

O art. 6º es ta be le ce que o se gu ro-ga ran tia se
fará nas con di ções e pelo va lor de cla ra do na apó li ce,
o qual “fi ca rá re du zi do ao sal do que se ve ri fi car, em
de cor rên cia de qual quer quan tia paga para a sa tis fa -
ção to tal ou par ci al de re cla ma ção fe i ta ao abri go do
se gu ro”.

A mora ou ina dim ple men to do prê mio não pre ju -
di ca rá os di re i tos do se gu ra do e con fe re à se gu ra do ra 
o di re i to de exi gir seu cré di to por co bran ça do tí tu lo ou 
via exe cu ti va (art. 7º).

A se gu ra do ra po de rá exi gir do to ma dor con tra -
ga ran ti as da co ber tu ra ofe re ci da pelo se gu ro, vin cu la -
das ao efe ti vo pa ga men to da in de ni za ção (art. 8º).

De acor do com o dis pos to no art. 9º, “o pa ga -
men to da in de ni za ção pela se gu ra do ra im pli ca rá, de
ple no di re i to, sub-ro ga ção em todo di re i to de ação
que o se gu ra do te nha con tra o to ma dor e con tra
quem te nha dado ca u sa ou con ca u sa ao pre ju í zo in -
de ni za do e na exi gi bi li da de das con tra ga ran ti as ofe -
re ci das”, va len do “como tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al,
na for ma do in ci so VII do art. 585 do Có di go de Pro -
ces so Ci vil, o re ci bo pas sa do pelo se gu ra do ou por
quem, em seu nome, te nha re ce bi do a in de ni za ção”.

O art. 10 dis põe so bre a vi gên cia do se gu ro-ga -
ran tia, que se ini ci a rá na data fi xa da na apó li ce e ter -
mi na rá quan do da con clu são ou cum pri men to da
obri ga ção ga ran ti da, po den do a apó li ce es ta be le cer
pra zo cer to de vi gên cia para o se gu ro, des de que
apro va do pelo ór gão ofi ci al de fis ca li za ção e con tro le



da ati vi da de (a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos – SUSEP).

O tér mi no de vi gên cia do se gu ro po de rá ser for -
ma li za do pela de vo lu ção do ori gi nal da apó li ce pelo
se gu ra do ou por sua de cla ra ção for mal de con clu são
ou cum pri men to da obri ga ção ga ran ti da ou, ain da,
por de cla ra ção do to ma dor à se gu ra do ra, a qual no ti -
fi ca rá o se gu ra do, que po de rá re fu tar a re fe ri da de cla -
ra ção, no pra zo de trin ta dias.

O art. 11 de ter mi na que o se gu ro-ga ran tia será
com pul só rio para as ati vi da des do in cor po ra dor e do
cons tru tor de imó ve is, na for ma do pre vis to na alí nea
e do art. 20 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro
de 1966, de ven do cons tar da apó li ce “que o to ma dor
con clu i rá a obra pelo pre ço da cons tru ção, no caso de 
obra por em pre i ta da; ou do or ça men to do cus to da
obra, no caso do re gi me de ad mi nis tra ção”.

Em seu art. 12, a pro po si ção dis põe que com pe -
ti rá “à pre fe i tu ra do mu ni cí pio onde a obra es ti ver lo -
ca li za da fi xar e fa zer cum prir as con di ções de cum pri -
men to es ta be le ci das no se gu ro-ga ran tia”.

O art. 13 per mi te que os li tí gi os de cor ren tes do
se gu ro-ga ran tia se jam re sol vi dos, por op ção das par -
tes, me di an te con ven ção ar bi tral, nos ter mos da Lei
nº 9.307, de 23 de se tem bro de 1996, de ven do, nes te
caso, a cláu su la com pro mis só ria e o com pro mis so ar -
bi tral cons ta rem da apó li ce.

Fi nal men te, o art. 14 de ter mi na que a lei em que
se trans for mar o pro je to en tra rá em vi gor na data de
sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá -
rio.

A pro po si ção foi ini ci al men te dis tri bu í da à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos – CAE, onde foi
apro va da.

Nes ta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia fo ram ofe re ci das duas emen das, do pró prio
au tor do pro je to.

A pri me i ra de ter mi na que são con di ções ne ces -
sá ri as para a re a li za ção do se gu ro-ga ran tia a exis tên -
cia de um con tra to prin ci pal, fir ma do en tre o to ma dor
e o mu tuá rio; que a apó li ce seja um es pe lho fiel do
con tra to prin ci pal, no que se re fe rir a pra zo e va lo res
ga ran ti dos; o pré vio ca das tra men to do to ma dor jun to
ao ór gão do Go ver no Fe de ral res pon sá vel pelo
“acom pa nha men to dos se gu ros”; e que a apó li ce so -
fra atu a li za ção mo ne tá ria idên ti ca às obri ga ções as -
su mi das pelo to ma dor.

A se gun da de ter mi na que o cus to do se gu ro-ga -
ran tia de ve rá ser de mons tra do se pa ra da men te na
pla ni lha de cus tos do imó vel.

É o re la tó rio.

II – Da Cons ti tu ci o na li da de e Ju ri di ci da de

O pro je to tra ta de uma mo da li da de de se gu ro,
ma té ria in se ri da na com pe tên cia le gis la ti va pri va ti va
da União, nos ter mos do in ci so VII do art. 22 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

Cabe ao Con gres so Na ci o nal dis por so bre to -
das as ma té ri as de com pe tên cia da União, sen do le -
gí ti ma a ini ci a ti va par la men tar, em con for mi da de com
o que es ta be le cem os arts. 48 e 61 da Lei Ma i or.

A pro po si ção aten de, por tan to, aos re qui si tos de 
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, sal vo quan to ao
seu art. 12, que atri bui com pe tên ci as às pre fe i tu ras
mu ni ci pa is, fe rin do a au to no mia des ses en tes da Fe -
de ra ção, ví cio de in cons ti tu ci o na li da de que po de rá
ser sa na do com a su pres são do re fe ri do dis po si ti vo
do pro je to.

III – Aná li se da Ma té ria

Os se gu ros em ge ral são re gu la dos pelo Con se -
lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos (CNSP) e pela Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos – SUSEP, em
con for mi da de com a de le ga ção que lhes con fe re o
De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966 – re -
cep ci o na do pela Cons ti tu i ção de 1988 com for ça de
lei com ple men tar –, o qual atri bui a es ses ór gãos, en -
tre ou tras, as se guin tes com pe tên ci as:

a) ao Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos –
CNSP, para fi xar as ca rac te rís ti cas ge ra is dos con tra -
tos de se gu ros (art. 32, IV);

b) à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos –
SUSEP, para ba i xar ins tru ções e ex pe dir cir cu la res
re la ti vas à re gu la men ta ção das ope ra ções de se gu ro, 
de acor do com as di re tri zes do CNSP e fi xar con di -
ções de apó li ces, pla nos de ope ra ções e ta ri fas a se -
rem uti li za das obri ga to ri a men te pelo mer ca do se gu -
ra dor na ci o nal (art. 36, alí ne as b e c).

O re fe ri do di plo ma le gal es ta be le ce, ain da, que
as so ci e da des se gu ra do ras só po de rão ope rar em se -
gu ros para os qua is te nham a ne ces sá ria au to ri za -
ção, se guin do os pla nos, ta ri fas e nor mas apro va das
pelo CNSP (art. 78).

Há ca sos, po rém, que, em vir tu de da im por tân -
cia so ci al do se gu ro, o le gis la dor op tou por es ta be le -
cer sua dis ci pli na em lei.

É esse o ob je ti vo per se gui do pelo pro je to em
aná li se.

O se gu ro-ga ran tia não está sen do in tro du zi do
no mun do ju rí di co pela pro po si ção, já es tan do dis po -
ní vel no mer ca do há al gum tem po, com re gu la men ta -
ção ba i xa da pela Su sep, me di an te a Cir cu lar nº 4, de
23 de maio de 1997, que apro va mo de los de tex to de



Apó li ce, Con di ções da Ga ran tia e Ta ri fa para o Se gu -
ro-Ga ran tia, e a Cir cu lar Su sep nº 66, de 19 de ou tu -
bro de 1998, que apro va as Con di ções da Apó li ce do
Se gu ro-Ga ran tia Imo bi liá rio.

Por tan to, o se gu ro-ga ran tia já exis te, não ha -
ven do qual quer im pe di men to para sua con tra ta ção
pe los to ma do res in te res sa dos.

To da via, a pro po si ção trans põe a nor ma ti za ção
des sa mo da li da de de se gu ro para a lei, além de ino -
var nos se guin tes pon tos, em re la ção às nor mas em
vi gor, edi ta das pela Su sep:

1 – o se gu ro-ga ran tia po de rá ser uti li za do nos
se guin tes pro ce di men tos ju di ci a is:

a) como mo da li da de de ca u ção, que po de rá ser
pres ta da para ga ran tir a dí vi da, evi tan do o ar res to de
bens do de ve dor;

b) como al ter na ti va ao pa ga men to ou à no me a -
ção de bens à pe nho ra, no pro ces so de exe cu ção por
quan tia cer ta con tra de ve dor sol ven te; e

c) como ga ran tia de exe cu ção de dí vi da ati va da
Fa zen da Pú bli ca;

2 – o re ci bo pas sa do pelo se gu ra do, re la ti vo ao
pa ga men to da in de ni za ção pela se gu ra do ra, terá for -
ça exe cu ti va ex tra ju di ci al;

3) será com pul só rio o se gu ro-ga ran tia para as ati -
vi da des do in cor po ra dor e do cons tru tor de imó ve is; e

4) os li tí gi os de cor ren tes do con tra to de se gu -
ro-ga ran tia po de rão ser re sol vi dos por ar bi tra gem.

Em re la ção a es sas ino va ções, as qua is jul ga mos
per ti nen tes, te mos as se guin tes con si de ra ções a fa zer:

1) as ino va ções re fe ren tes aos itens 1 e 2, de
acor do com a boa téc ni ca le gis la ti va e em obe diên cia às 
re gras es ta be le ci das pela Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998, que “Dis põe so bre a ela bo ra -
ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das leis,
con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co do art. 59 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta be le ce nor mas para a con -
so li da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o na”, de vem
ser ado ta das me di an te a al te ra ção dos dis po si ti vos do
Có di go de Pro ces so Ci vil que tra tam da ca u ção e do
pro ces so de exe cu ção – aliás, men ci o na dos no pro je to
–, e da Lei nº 6.830, de 22 de se tem bro de 1980, que
“Dis põe so bre a co bran ça ju di ci al da Dí vi da Ati va da Fa -
zen da Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as”;

2) no que diz res pe i to ao item 3, a im po si ção da
obri ga to ri e da de de con tra ta ção do se gu ro-ga ran tia
pe los cons tru to res de imó ve is e in cor po ra do res,
cons ti tui-se me di da im pres cin dí vel à pro te ção dos in -
te res ses dos ad qui ren tes de imó ve is.

Acon te ci men tos re cen tes, como a fa lên cia da
Encol, com con se qüên ci as de sas tro sas para pes so as

que in ves ti ram um vo lu me sig ni fi ca ti vo de re cur sos na 
aqui si ção de imó ve is em cons tru ção, jus ti fi cam a me -
di da pre co ni za da pelo pro je to.

Aliás, o pro je to não ino va ao es ta be le cer a com -
pul so ri e da de do se gu ro de ga ran tia do cum pri men to
das obri ga ções de in cor po ra dor e cons tru tor de imó -
ve is, que já está pre vis ta na alí nea e do art. 20 do De -
cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966, não es -
tan do o re fe ri do dis po si ti vo em vi gor até hoje, se gun -
do in for ma ções que ob ti ve mos jun to à Su sep, por fal -
ta de re gu la men ta ção, pro vi dên cia essa que es pe ra -
mos seja ado ta da pelo CNSP e pela Su sep tão logo
este pro je to seja apro va do pelo Con gres so Na ci o nal,
sob pena de a me di da não ter a efi cá cia de se ja da;

3) quan to à au to ri za ção con ti da no pro je to para
que pos sa ser uti li za da a ar bi tra gem nos li tí gi os de -
cor ren tes do con tra to de se gu ro-ga ran tia, ela porá fim 
à con tro vér sia hoje exis ten te so bre tal pos si bi li da de,
que tem sido ques ti o na da em vir tu de do dis pos to no
in ci so VII do art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro 
de 1990 Có di go de Pro te ção e De fe sa do Con su mi -
dor, se gun do o qual são nu las de ple no di re i to, en tre
ou tras, as cláu su las con tra tu a is re la ti vas ao for ne ci -
men to de pro du tos e ser vi ços que de ter mi nem a uti li -
za ção com pul só ria de ar bi tra gem.

Qu an to às emen das apre sen ta das pelo pró prio
au tor da pro po si ção, te mos o se guin te en ten di men to:

A exi gên cia da exis tên cia de um con tra to prin ci -
pal, fir ma do en tre o to ma dor e o mu tuá rio como con -
di ção ne ces sá ria para a re a li za ção do se gu ro-ga ran -
tia é in con sis ten te com o art. 2º do pro je to, que ad mi te 
a con tra ta ção do se gu ro-ga ran tia para o cum pri men to 
de obri ga ção de cor ren te de lei, hi pó te se em que não
ha ve ria um con tra to prin ci pal.

Por ou tro lado, ten do em vis ta a di ver si da de de
hi pó te ses de con tra ta ção do se gu ro-ga ran tia, nem
sem pre o con tra tan te será um mu tuá rio.

Qu an to à exi gên cia de que a apó li ce seja um es -
pe lho fiel do con tra to prin ci pal, no que se re fe rir a pra -
zo e va lo res ga ran ti dos, o dis po si ti vo é oci o so, ten do
em vis ta que essa ca rac te rís ti ca é pró pria das apó li -
ces de se gu ro em ge ral.

Tam bém não ve mos ra zão que jus ti fi que a exi -
gên cia de pré vio ca das tra men to do to ma dor jun to ao
ór gão do Go ver no Fe de ral res pon sá vel pelo acom pa -
nha men to dos Se gu ros.

Enten de mos per ti nen te o in ci so IV da emen da,
ao de ter mi nar que a apó li ce es ta rá obri ga da à idên ti -
ca con di ção de atu a li za ção mo ne tá ria a que es ti ve -
rem su je i tas às obri ga ções as su mi das pelo to ma dor,



com o que se evi ta rá a de fa sa gem do va lor da in de ni -
za ção no de cor rer do pra zo de vi gên cia do con tra to.

A Emen da nº 2 es ta be le ce que o cus to do se gu -
ro-ga ran tia de ve rá ser de mons tra do se pa ra da men te
na pla ni lha de cus tos do imó vel. A dis po si ção é tí pi ca
da re gu la men ta ção do se gu ro, além do que, na for ma
re di gi da, so men te se apli ca ria ao se gu ro-ga ran tia re -
la ci o na do à cons tru ção de imó ve is.

IV – Voto

Em vis ta dos ar gu men tos ex pos tos, ma ni fes ta -
mo-nos pela apro va ção do Pro je to de Lei nº 543, de
1999, e da emen da nº 1 (par ci al men te), e pela re je i ção
da emen da nº 2, na for ma do se guin te Subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)

Dis põe so bre o se gu ro-ga ran tia e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Esta lei dis põe so bre o se gu ro-ga ran tia,
de apli ca ção no âm bi to da União, Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os.

Art. 2º Se gu ro-ga ran tia é aque le pelo qual a se -
gu ra do ra ga ran te ao se gu ra do o fiel cum pri men to de
uma obri ga ção do to ma dor, de cor ren te de lei ou con -
tra to, até o va lor fi xa do na apó li ce.

Art. 3º Cabe ao to ma dor o pa ga men to do prê -
mio, e à se gu ra do ra, a in de ni za ção ao se gu ra do.

§ 1º O pa ga men to da in de ni za ção, a  cri té rio da
se gu ra do ra, po de rá ser subs ti tu í do pelo cum pri men to 
da obri ga ção ga ran ti da.

§ 2º A se gu ra do ra fi ca rá isen ta de res pon sa bi li -
da de, nos se guin tes ca sos:

I – caso for tu i to ou for ça ma i or;
II – des cum pri men to das obri ga ções do to ma -

dor, em de cor rên cia de ação ou omis são do se gu ra -
do; ou

III – al te ra ção das obri ga ções ga ran ti das acor -
da das en tre o se gu ra do e o to ma dor, sem pré via
anuên cia da se gu ra do ra.

Art. 4º O se gu ro-ga ran tia se fará nas con di ções
e pelo va lor de cla ra do na apó li ce.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da apó li ce se su je i ta rá
a atu a li za ção mo ne tá ria nas mes mas con di ções a
que es ti ve rem su je i tas as obri ga ções as su mi das pelo
to ma dor.

Art. 5º A mora ou ina dim ple men to do to ma dor
no pa ga men to do prê mio não pre ju di ca os di re i tos do
se gu ra do, con ti nu an do a apó li ce em vi gor.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de mora ou ina -
dim ple men to no pa ga men to de qual quer par ce la do
prê mio, ocor re rá o ven ci men to das de ma is, po den do
o se gu ra dor re cor rer à exe cu ção das con tra ga ran ti as.

Art. 6º É lí ci to à se gu ra do ra exi gir do to ma dor
con tra ga ran ti as da co ber tu ra ofe re ci da pelo se gu ro.

Pa rá gra fo úni co. As con tra ga ran ti as po de rão ser 
cons ti tu í das me di an te con di ção sus pen si va ou re so -
lu ti va, vin cu la das ao efe ti vo pa ga men to da in de ni za -
ção pela se gu ra do ra.

Art. 7º O pa ga men to da in de ni za ção pela se gu -
ra do ra im pli ca rá, de ple no di re i to, sub-ro ga ção em
todo di re i to de ação que o se gu ra do te nha con tra o to -
ma dor e con tra quem te nha dado ca u sa ou con ca u sa
ao pre ju í zo in de ni za do e na exi gi bi li da de das con tra -
ga ran ti as ofe re ci das pelo to ma dor.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins do dis pos to nes te
ar ti go, vale como ti tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al, na for -
ma do in ci so VII do art. 585 do Có di go de Pro ces so
Ci vil, o re ci bo pas sa do pelo se gu ra do ou por quem,
em seu nome, te nha re ce bi do a in de ni za ção.

Art. 8º O con tra to de se gu ro vi ge rá da data de
iní cio fi xa da na apó li ce até a ex tin ção da obri ga ção
ga ran ti da.

§ 1º O tér mi no de vi gên cia do con tra to de se gu -
ro po de rá ser for ma li za do pela de vo lu ção do ori gi nal
da apó li ce pelo se gu ra do ou por sua de cla ra ção es cri -
ta, ates tan do o cum pri men to da obri ga ção ga ran ti da.

§ 2º O tér mi no de vi gên cia do con tra to de se gu -
ro dar-se-á, ain da, por de cla ra ção do to ma dor à se gu -
ra do ra que, nes te caso, no ti fi ca rá o se gu ra do para
que se pro nun cie no pra zo de trin ta dias, im por tan do
a não-ma nis fes ta ção em cer ti fi ca ção do cum pri men to 
da obri ga ção.

§ 3º A apó li ce po de rá es ta be le cer pra zo cer to de 
vi gên cia para o con tra to de se gu ro, nos ca sos au to ri -
za dos pelo ór gão ofi ci al de fis ca li za ção e con tro le da
ati vi da de.

Art. 9º Os li tí gi os de cor ren tes do se gu ro-ga ran -
tia po de rão ser re sol vi dos, a cri té rio das par tes, por
ju í zo ar bi tral, me di an te con ven ção de ar bi tra gem, nos 
ter mos da Lei nº 9.307, de 23 de se tem bro de 1996.

Art. 10. É com pul só rio o se gu ro-ga ran tia para as 
ati vi da des do in cor po ra dor e do cons tru tor de imó ve -
is, na for ma do pre vis to na alí nea e do art. 20 do De -
cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966.

Art. 11. O ca put do art. 652 da Lei nº 5.869, de
11 de ja ne i ro de 1973 (Có di go de Pro ces so Ci vil),
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 652. O de ve dor será ci ta do para,
no pra zo de 24 (vin te e qua tro) ho ras, pa gar, 
no me ar bens à pe nho ra ou ofe re cer se gu -
ro-ga ran tia. (NR)

............................................................."



Art. 12. O art. 827 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne -
i ro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 827. Qu an do a lei não de ter mi nar a es pé -
cie de ca u ção, esta po de rá ser pres ta da me di an te
de pó si to em di nhe i ro, pa péis de cré di to, tí tu los da
União ou dos Esta dos, pe dras e me ta is pre ci o sos,
hi po te ca, pe nhor, fi an ça e se gu ro-ga ran tia.” (NR)

Art. 13. Os arts. 9º e 15 da Lei nº 6.830, de 22
de se tem bro de 1980, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 9º ...................................................

..............................................................
V – ofe re cer se gu ro-ga ran tia.

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

Art. 15.  ............................................................

I – ao exe cu ta do, a subs ti tu i ção da pe -
nho ra por de pó si to em di nhe i ro, fi an ça ban -
cá ria ou se gu ro-ga ran tia; e (NR)

............................................................."

Art. 14. O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos – CNSP, e a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos – SUSEP, dis po rão so bre nor mas com ple men ta -
res à dis ci pli na do se gu ro-ga ran tia, e es pe ci al men te
so bre ta ri fas e mo da li da des do se gu ro.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. –
Osmar Dias, Pre si den te em exer cí cio – Ber nar do
Ca bral, Re la tor – José Fo ga ça – Alva ro Dias – Ma -
gui to Vi le la – Ger son Ca ma ta – Jor ge Bor nha u sen
– José Agri pi no – Bel lo Par ga – Lú cio Alcân ta ra –
Anto nio Car los Jú ni or – Mar lu ce Pin to – Pe dro
Ubi ra ja ra – Íris Re zen de – José Edu ar do Du tra.



TEXTO FINAL
Do Pro je to de Lei do Se na do nº 543, de 1999

na Co mis são de Cons ti tu i ção
Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Dis põe so bre o se gu ro-ga ran tia e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei dis põe so bre o se gu ro-ga ran tia,

de apli ca ção no âm bi to da União, Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os.

Art. 2º Se gu ro-ga ran tia é aque le pelo qual a se -
gu ra do ra ga ran te ao se gu ra do o fiel cum pri men to de
uma obri ga ção do to ma dor, de cor ren te de lei ou con -
tra to, até o va lor fi xa do na apó li ce.

Art. 3º Cabe ao to ma dor o pa ga men to do prê -
mio, e à se gu ra do ra, a in de ni za ção ao se gu ra do.

§ 1º O pa ga men to da in de ni za ção, a cri té rio da
se gu ra do ra, po de rá ser subs ti tu í do pelo cum pri men to 
da obri ga ção ga ran ti da.

§ 2º A se gu ra do ra fi ca rá isen ta de res pon sa bi li -
da de, nos se guin tes ca sos:

I – caso for tu i to ou for ça ma i or;
II – des cum pri men to das obri ga ções do to ma -

dor, em de cor rên cia de ação ou omis são do se gu ra -
do; ou

III – al te ra ção das obri ga ções ga ran ti das acor -
da das en tre o se gu ra do e o to ma dor, sem pré via
anuên cia da se gu ra do ra.

Art. 4º O se gu ro-ga ran tia se fará nas con di ções
e pelo va lor de cla ra do na apó li ce.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da apó li ce se su je i ta rá
a atu a li za ção mo ne tá ria nas mes mas con di ções a
que es ti ve rem su je i tas as obri ga ções as su mi das pelo
to ma dor.

Art. 5º A mora ou ina dim ple men to do to ma dor
no pa ga men to do prê mio não pre ju di ca os di re i tos do
se gu ra do, con ti nu an do a apó li ce em vi gor.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de mora ou ina -
dim ple men to no pa ga men to de qual quer par ce la do
prê mio, ocor re rá o ven ci men to das de ma is, po den do
o se gu ra dor re cor rer à exe cu ção das con tra ga ran ti as.

Art. 6º É lí ci to à se gu ra do ra exi gir do to ma dor
con tra ga ran ti as da co ber tu ra ofe re ci da pelo se gu ro.

Pa rá gra fo úni co. As con tra ga ran ti as po de rão ser 
cons ti tu í das me di an te con di ção sus pen si va ou re so -
lu ti va, vin cu la das ao efe ti vo pa ga men to da in de ni za -
ção pela se gu ra do ra.

Art. 7º O pa ga men to da in de ni za ção pela se gu -
ra do ra im pli ca rá, de ple no di re i to, sub-ro ga ção em
todo di re i to de ação que o se gu ra do te nha con tra o to -

ma dor e con tra quem te nha dado ca u sa ou con ca u sa
ao pre ju í zo in de ni za do e na exi gi bi li da de das con tra -
ga ran ti as ofe re ci das pelo to ma dor.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins do dis pos to nes te
ar ti go, vale como tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al, na for -
ma do in ci so VII do art. 585 do Có di go de Pro ces so
Ci vil, o re ci bo pas sa do pelo se gu ra do ou por quem,
em seu nome, te nha re ce bi do a in de ni za ção.

Art. 8º O con tra to de se gu ro vi ge rá da data de
iní cio fi xa da na apó li ce até a ex tin ção da obri ga ção
ga ran ti da.

§ 1º O tér mi no de vi gên cia do con tra to de se gu -
ro po de rá ser for ma li za do pela de vo lu ção do ori gi nal
da apó li ce pelo se gu ra do ou por sua de cla ra ção es cri -
ta, ates tan do o cum pri men to da obri ga ção ga ran ti da.

§ 2º O tér mi no de vi gên cia do con tra to de se gu -
ro dar-se-á, ain da, por de cla ra ção do to ma dor à se gu -
ra do ra que, nes te caso, no ti fi ca rá o se gu ra do para
que se pro nun cie no pra zo de trin ta dias, im por tan do
a não-ma ni fes ta ção em cer ti fi ca ção do cum pri men to
da obri ga ção.

§ 3º A apó li ce po de rá es ta be le cer pra zo cer to de 
vi gên cia para o con tra to de se gu ro, nos ca sos au to ri -
za dos pelo ór gão ofi ci al de fis ca li za ção e con tro le da
ati vi da de.

Art. 9º Os li tí gi os de cor ren tes do se gu ro-ga ran -
tia po de rão ser re sol vi dos, a cri té rio das par tes, por
ju í zo ar bi tral, me di an te con ven ção de ar bi tra gem, nos 
ter mos da Lei nº 9.307, de 23 de se tem bro de 1996.

Art. 10. É com pul só rio o se gu ro-ga ran tia para
as ati vi da des do in cor po ra dor e do cons tru tor de
imó ve is, na for ma do pre vis to na alí nea e do art. 20 do 
De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966.

Art. 11. O ca put do art. 652 da Lei nº 5.869, de
11 de ja ne i ro de 1973 (Có di go de Pro ces so Ci vil),
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 652. O de ve dor será ci ta do para,
no pra zo de 24 (vin te e qua tro) ho ras, pa gar, 
no me ar bens à pe nho ra ou ofe re cer se gu ro -
ga ran tia. (NR)

............................................................."
Art. 12. O art. 827 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -

ro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 827. Qu an do a lei não de ter mi nar
a es pé cie de ca u ção, esta po de rá ser pres -
ta da me di an te de pó si to em di nhe i ro, pa péis
de cré di to, tí tu los da União ou dos Esta dos,
pe dras e me ta is pre ci o sos, hi po te ca, pe -
nhor, fi an ça e se gu ro-ga ran tia.” (NR)



Art. 13. Os arts. 9º e 15 da Lei nº 6.830, de 22 de
se tem bro de 1980, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 9º ...................................................
..............................................................

V – ofe re cer se gu ro-ga ran tia.

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

Art. 15....................................................
I – ao exe cu ta do, a subs ti tu i ção da pe -

nho ra por de pó si to em di nhe i ro, fi an ça ban -
cá ria ou se gu ro-ga ran tia; e (NR)

............................................................."

Art. 14. O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri -
va dos – CNSP, e a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos – SUSEP, dis po rão so bre nor mas com ple -
men ta res à dis ci pli na do se gu ro-ga ran tia, e es pe ci -
al men te so bre ta ri fas e mo da li da des do se gu ro.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 5 de se tem bro de 2001. –
Osmar Dias, Pre si den te, em exer cí cio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO–LEI Nº 73
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de 
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções
de se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art 32. É cri a do o Con se lho Na ci o nal de Se gu -

ros Pri va dos – CNSP, ao qual com pe te pri mi ti va men -
te:
....................................................................................

IV – Fi xar as ca rac te rís ti cas ge ra is dos con tra tos 
de se gu ros;
....................................................................................

Art. 36. Com pe te à Su sep, na qua li da de de exe -
cu to ra da po lí ti ca tra ça da pelo CNSP, como ór gão fis -
ca li za dor da cons ti tu i ção, or ga ni za ção, fun ci o na men -
to e ope ra ções das So ci e da des Se gu ra do ras:
....................................................................................

b) ba i xar ins tru ções e ex pe dir cir cu la res re la ti -
vas à re gu la men ta ção das ope ra ções de se gu ro, de
acor do com as di re tri zes do CNSP;

c) fi xar con di ções de apó li ces, pla nos de ope ra -
ções e ta ri fas a se rem uti li za das obri ga to ri a men te
pelo mer ca do se gu ra dor na ci o nal;
....................................................................................

Art. 78. As So ci e da des Se gu ra do ras só po de rão 
ope rar em se gu ros para os qua is te nham a ne ces sá -
ria au to ri za ção, se gun do os pla nos, ta ri fas e nor mas
apro va das pelo CNSP.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE  FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 51. São nu las de ple no di re i to, en tre ou tras,

as cláu su las con tra tu a is re la ti vas ao for ne ci men to de
pro du tos e ser vi ços que:
....................................................................................

VII – de ter mi nem a uti li za ção com pul só ria de ar -
bi tra gem;
....................................................................................

PARECER Nº 1.017, de 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 635, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Edi son Lo bão, que ”es ta be le ce
ins tru men tos le ga is de pre ven ção e re -
pres são à fal si fi ca ção de obras de ar tes
vi su a is e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei nº 635, de 1999, de au to ria do
no bre Se na dor Edi son Lo bão, cria me ca nis mos le ga -
is vol ta dos para a pre ven ção e a re pres são da fal si fi -
ca ção de obras de ar tes vi su a is.

No Ca pí tu lo I, para efe i to de apli ca ção da lei, a
pro po si ção de fi ne como obra de arte vi su al des de as
obras de pin tu ra, de se nho, gra vu ra e es cul tu ra, até



ilus tra ções, car tas ge o grá fi cas, pro je tos e obras de
en ge nha ria, ar qui te tu ra, pa i sa gis mo e ciên cia, além
da fo to gra fia.

A có pia da obra, fe i ta pelo pró prio au tor, tam bém 
é con si de ra da obra de arte.

No Ca pí tu lo II, ao tra tar das atri bu i ções ins ti tu ci -
o na is, o pro je to pre vê a cri a ção, pelo Mi nis té rio da
Cul tu ra, de um gru po de es pe ci a lis tas que será res -
pon sá vel pela opi nião téc ni ca ofi ci al do Po der Pú bli co
e se in cum bi rá de emi tir pa re ce res por so li ci ta ção do
go ver no ou de par ti cu la res.

Esse gru po es ta rá apto a ca das trar ini ci a ti vas
par ti cu la res de re gis tro e ca ta lo ga ção de obras de ar -
tes vi su a is para a ta re fa de for mu lar pa re ce res téc ni -
cos con clu si vos, em subs ti tu i ção ao gru po de es pe ci -
a lis tas.

Tan to o gru po de es pe ci a lis tas, como as ini ci a ti -
vas par ti cu la res ca das tra das de ve rão exer cer ati vi da -
de fis ca li za do ra, por de ver de ofí cio ou por so li ci ta ção
de qual quer pes soa.

O pro ce di men to de re gis tro é ob je to do Ca pí tu lo
III, que dis põe so bre a res pon sa bi li da de do re fe ri do
gru po de es pe ci a lis tas pela ca ta lo ga ção ofi ci al das
obras de ar tes vi su a is bra si le i ras.

Ao con si de rar os sis te mas ofi ci a is de re gis tro já
exis ten tes, o pro je to pre vê que es tes po de rão, a cri té -
rio da au to ri da de com pe ten te, de sem pe nhar as fun -
ções do gru po de es pe ci a lis tas.

De igual for ma, as ini ci a ti vas par ti cu la res ca das -
tra das, me di an te au to ri za ção do Mi nis té rio da Cul tu -
ra, de ve rão pro ce der ao re gis tro das obras que es ti ve -
rem re la ci o na das às suas res pec ti vas ati vi da des.

O Ca pí tu lo IV in cum be o Mi nis té rio da Cul tu ra
de pro mo ver ati vi da des de for ma ção e es pe ci a li za ção 
de pe ri tos em au to ria e de de sen vol ver e di vul gar a
uti li za ção de mé to dos de pre ven ção e de con tro le da
fal si fi ca ção da obra de arte vi su al.

O exer cí cio  de fis ca li za ção, aná li se e re ten ção
de obras de ar tes vi su a is é ob je to do Ca pí tu lo V, onde
são de fi ni dos o pro ce di men to, as re gras e as con di -
ções para a re fe ri da re ten ção.

Esta be le ce, ain da, que o gru po de es pe ci a lis tas
e as ini ci a ti vas pri va das ca das tra das de ve rão co o pe -
rar nas apu ra ções ad mi nis tra ti vas e po li ci a is, nos pro -
ce di men tos do Mi nis té rio Pú bli co e nos pro ces sos ju -
di ci a is.

No Ca pí tu lo VI, o pro je to de lei de fi ne as san -
ções pe na is e ci vis, ca rac te ri zan do o cri me de fal si fi -
ca ção de obras de ar tes vi su a is e de ter mi nan do que a 
apli ca ção das san ções pre vis tas na pro po si ção le gal
não pre ju di ca rá as es ti pu la das em ou tras le gis la ções.

O art. 22 do pro je to de fi ne os pro ce di men tos a
se rem ob ser va dos por oca sião da sus pen são e cas -
sa ção de au to ri za ção da pes soa fí si ca ou do al va rá
de fun ci o na men to do es ta be le ci men to de co mer ci a li -
za ção de obras de ar tes vi su a is.

Res sal va que es sas de ter mi na ções não im pli -
ca rão em pre ju í zo das de ma is san ções cí ve is, ad mi -
nis tra ti vas e pe na is ca bí ve is.

Em exa me na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, o pro je to não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Mu i to opor tu na men te vem o Pro je to de Lei do
Se na do nº 635, de 1999, pro por ins tru men tos vol ta -
dos para a pre ven ção e o com ba te a um dos mais cla -
mo ro sos pro ble mas do ce ná rio cul tu ral bra si le i ro: a
fal si fi ca ção de obras de arte vi su a is.

Como bem in for ma a Jus ti fi ca ção do pro je to, um 
am plo ar ca bou ço le gis la ti vo, dis ci pli nan do o di re i to
so bre a cri a ção in te lec tu al e ar tís ti ca, foi es ta tu í do
nos úl ti mos anos, no País.

Mes mo con si de ran do sua efi cá cia, é pre ci so re -
co nhe cer que esse con jun to de leis tem como ob je to
tão-so men te a re pro du ção não au to ri za da de uma
obra ar tís ti ca ou a có pia de in ven ções e mar cas.

No en tan to, o de li to da fal si fi ca ção, da usur pa -
ção da as si na tu ra do ar tis ta, esta por me re cer o tra ta -
men to ju rí di co que o ilí ci to exi ge.

É sa bi do que o mer ca do de ar tes cres ce
dia-a-dia no Bra sil, com ex cep ci o nal va lo ri za ção da
obra de arte bra si le i ra, fato que pode ser com pro va do
in clu si ve pe los al tos pre ços ul ti ma men te al can ça dos
por ela no ex te ri or.

Na for ma do art. 216 da Cons ti tu i ção, o pro je to
in cor po ra ao con ce i to de obra de arte vi su al tan to as
pro du ções re co nhe ci das como ar tís ti cas, quan to as
ilus tra ções, as car tas ge o grá fi cas, os pro je tos e es bo -
ços de en ge nha ria, ar qui te tu ra, pa i sa gis mo, ce no gra -
fia e ciên cia e, por fim, a fo to gra fia.

Esse é, por tan to, o al can ce do pro je to, cujo ob -
je ti vo é cri ar me ca nis mos de re gis tro, es ta be le cer for -
mas de pre ven ção, fis ca li za ção, aná li se e sal va guar -
da con tra todo tipo de fal si fi ca ção per pe tra do con tra
as obras de ar tes vi su a is ori gi na is.

A im ple men ta ção des ses pro ce di men tos fica
con di ci o na da à cons ti tu i ção de um gru po de es pe ci a -
lis tas no âm bi to do Mi nis té rio da Cul tu ra, res pon sá vel
pela opi nião téc ni ca ofi ci al do Po der Pú bli co.

A esse gru po com pe ti ria vi a bi li zar tan to as ini ci -
a ti vas re la ti vas ao re gis tro, fis ca li za ção e aná li se das



obras, como as ta re fas de pre ve nir e ape nar o de li to
de fal si fi ca ção.

O Có di go Pe nal, no art. 165, pre vê o dano em
co i sa de va lor ar tís ti co, ar que o ló gi co ou his tó ri co, co -
mi nan do pena de de ten ção de seis a dois anos, e
mul ta.

Pune o fur to de co i sa alhe ia mó vel, com a pena
de re clu são de um a qua tro anos, e mul ta.

Obter, para si ou para ou trem, van ta gem ilí ci ta,
em pre ju í zo alhe io, in du zin do ou man ten do al guém
em erro, me di an te ar ti fí cio, ar dil, ou qual quer ou tro
meio fra u du len to, é pu ni do, no art. 171, do mes mo có -
di go, com a pena de re clu são de um a cin co anos, e
mul ta.

A re cep ta ção de pro du to de cri me é al can ça da
pelo art. 180, que co mi na pena de re clu são de um a
qua tro anos, para a con du ta do lo sa, e de ten ção de
um mês a um ano, ou mul ta, ou am bas as pe nas, no
caso de re cep ta ção cul po sa.

Per ce be mos, as sim, a ne ces si da de de agra var
a pena para a fra u de e ti pi fi car a ven da de obra de
arte vi su al fal si fi ca da.

III – Voto

A des pe i to do mé ri to in ques ti o ná vel, o pro je to
pa de ce de in cons ti tu ci o na li da de por ví cio de ini ci a ti va 
ao pre ten der cri ar atri bu i ções para o Mi nis té rio da
Cul tu ra, vul ne ran do, as sim, o art. 61, § 1º, e, com bi na -
do ao art. 84, VI da Cons ti tu i ção Fe de ral.

No en tan to, por en ten der mos que o pro je to, por
sua opor tu ni da de e im por tân cia, deva ser pre ser va -
do, ofe re ce mos subs ti tu ti vo que, man ten do o es pí ri to
da ini ci a ti va, pos sa sa nar a in cons ti tu ci o na li da de re -
fe ri da.

As mo di fi ca ções ofe re ci das ao tex to ori gi nal do
pro je to ca rac te ri zam o pro ce di men to con ju ga do pre -
co ni za do pelo Pa re cer nº 527, de 1998, da co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do Se na do, re la ti vo à tra mi -
ta ção dos cha ma dos pro je tos au to ri za ti vos.

Por con se guin te, ma ni fes ta mo-nos pela apro va -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 635, de 1999, nos
ter mos do se guin te:

(SUBSTITUTIVO
Emen da nº 1

Esta be le ce ins tru men tos le ga is de
pre ven ção e re pres são à fal si fi ca ção de
obras de arte vi su a is e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

Art. 1º Para os efe i tos des ta lei, são obras de ar -
tes vi su a is as cri a ções de es pí ri to, ex pres sas por
qual quer meio ou fi xa das em qual quer su por te, tan gí -
vel ou in tan gí vel, co nhe ci do ou que se in ven te no fu tu -
ro, tais como:

I – as obras de de se nho, pin tu ra, gra -
vu ra, es cul tu ra, li to gra fia, arte ci né ti ca e de -
ma is ma ni fes ta ções ar tís ti cas da mes ma na -
tu re za;

II – as ilus tra ções, car tas ge o grá fi cas e 
ou tra obras da mes ma na tu re za;

III – os pro je tos, es bo ços e obras plás -
ti cas con cer nen tes à ge o gra fia, en ge nha ria,
to po gra fia, ar qui te tu ra, pa i sa gis mo, ce no gra -
fia e ciên cia;

IV – as obras fo to grá fi cas e as pro du zi -
das por qual quer pro ces so aná lo go ao da
fo to gra fia.

Art. 2º É as se gu ra da, à có pia de obra de arte vi -
su al fe i ta pelo pró prio au tor, a mes ma pro te ção de
que goza o ori gi nal.

Art. 3º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a, por
in ter mé dio do Mi nis té rio da Cul tu ra, ins ti tu ir um gru po
de es pe ci a lis tas nos as pec tos téc ni cos e ju rí di cos da
au to ria das obras de ar tes vi su a is, res pon sá vel pela
ela bo ra ção da opi nião téc ni ca ofi ci al do Po der Pú bli co 
so bre o as sun to.

Pa rá gra fo úni co. A re gu la men ta ção do ca put
po de rá con tem plar:

I – o ca das tra men to, pelo Mi nis té rio da 
Cul tu ra, de ini ci a ti vas par ti cu la res de re gis -
tro e ca ta lo ga ção de obras de arte vi su a is,
como en ti da des ap tas a for mu lar pa re ce res
téc ni cos con clu si vos, em subs ti tu i ção ao
gru po de es pe ci a lis tas re fe ri do no art. 4º, a
res pe i to das obras re la ci o na das à sua ati vi -
da de.

II – a atri bu i ção, ao gru po de es pe ci a -
lis tas e às ini ci a ti vas par ti cu la res ca das tra -
das, das se guin tes fun ções:

a) a ca ta lo ga ção ofi ci al das obras de
ar tes vi su a is bra si le i ras;

b) a pre ven ção con tra a fal si fi ca ção,
me di an te a for ma ção e a es pe ci a li za ção de
pe ri tos em au to ria e o de sen vol vi men to e a
di vul ga ção de mé to dos vol ta dos para o con -
tro le da fal si fi ca ção;



c) o exer cí cio da fis ca li za ção, in clu in do 
a aná li se e a re ten ção da obra para ve ri fi ca -
ção de au to ria;

d) a re a li za ção de pe rí cia como meio
de pro va em to dos os pro ce di men tos ad mi -
nis tra ti vos e ju di ci a is per ti nen tes à fal si fi ca -
ção de obras de ar tes vi su a is, sem pre que
for so li ci ta da pela au to ri da de com pe ten te
para o pro ce di men to.

Art. 4º Cons ti tui cri me imi tar ou al te rar com fra u -
de obra de arte vi su al.

Pena: re clu são de dois a seis anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Inci de nas mes mas pe nas
quem de fra u dar ou fal si fi car a as si na tu ra de au tor de
obra de arte vi su al imi ta da ou al te ra da com fra u de.

Art. 5º É cri me ex por à ven da ou à per mu ta, ven -
der, per mu tar, ex por tar, arte vi su al imi ta da ou al te ra -
da com fra u de.

Pena – re clu são de um a cin co anos e mul ta.
Art. 6º A au to ri da de com pe ten te po de rá ins ta u -

rar pro ces so para cas sa ção de au to ri za ção ou al va rá
de co mer ci a li za ção de obras de ar tes vi su a is, quan do 
hou ver in dí ci os de cri me nas obras co mer ci a li za das.

Art. 7º Esta lei en tre em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor – José Fo ga ça – Álva ro Dias – Ma gui to Vi le la
– Ger son Ca ma ta – Jor ge Bor nha u sen – José
Agri pi no – Bel lo Par ga – Lú cio Alcân ta ra – Anto -
nio Car los Jú ni or – Mar lu ce Pin to – Pe dro Ubi ra ja -
ra – Íris Re zen de.



TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 635, de 1999, na 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Esta be le ce ins tru men tos le ga is de
pre ven ção e re pres são à fal si fi ca ção de
obras de ar tes vi su a is e dá ou tras pro vi -
den ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para os efe i tos des ta lei, são obras de ar -

tes vi su a is as cri a ções de es pí ri to, ex pres sas por
qual quer meio ou fi xa das em qual quer su por te, tan gí -
vel ou in tan gí vel, co nhe ci do ou que se in ven te no fu tu -
ro, tais como:

I – as obras de de se nho, pin tu ra, gra -
vu ra, es cul tu ra, li to gra fia, arte ci né ti ca e de -
ma is ma ni fes ta ções ar tís ti cas da mes ma na -
tu re za;

II – as ilus tra ções, car tas ge o grá fi cas e 
ou tras obras da mes ma na tu re za;

III – os pro je tos, es bo ços e obras plás -
ti cas con cer nen tes à ge o gra fia, en ge nha ria,
to po gra fia, ar qui te tu ra, pa i sa gis mo, ce no gra -
fia e ciên cia;

IV – as obras fo to grá fi cas e as pro du zi -
das por qual quer pro ces so aná lo go ao da
fo to gra fia.

Art. 2º É as se gu ra da, à có pia de obra de arte
vi su al fe i ta pelo pró prio au tor, a mes ma pro te ção de
que goza o ori gi nal.

Art. 3º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a, por
in ter mé dio do Mi nis té rio da Cul tu ra, ins ti tu ir um gru po
de es pe ci a lis tas nos as pec tos téc ni cos e ju rí di cos da
au to ria das obras de ar tes vi su a is, res pon sá vel pela
ela bo ra ção da opi nião téc ni ca ofi ci al do Po der Pú bli co 
so bre o as sun to.

Pa rá gra fo úni co. A re gu la men ta ção do ca put
po de rá con tem plar:

I – o ca das tra men to, pelo Mi nis té rio da 
Cul tu ra, de ini ci a ti vas par ti cu la res de re gis -
tro e ca ta lo ga ção de obras de arte vi su a is,
como en ti da des ap tas a for mu lar pa re ce res
téc ni cos con clu si vos, em subs ti tu i ção ao
gru po de es pe ci a lis tas re fe ri do no art. 4º a
res pe i to das obras re la ci o na das à sua ati vi -
da de.

II – a atri bu i ção, ao gru po de es pe ci a -
lis tas e às ini ci a ti vas par ti cu la res ca das tra -
das, das se guin tes fun ções:

a) a ca ta lo ga ção ofi ci al das obras de
ar tes vi su a is bra si le i ras;

b) a pre ven ção con tra a fal si fi ca ção,
me di an te a for ma ção e a es pe ci a li za ção de
pe ri tos em au to ria e o de sen vol vi men to e a
di vul ga ção de mé to dos vol ta dos para o con -
tro le da fal si fi ca ção;

c) o exer cí cio da fis ca li za ção, in clu in do 
a aná li se e a re ten ção da obra para ve ri fi ca -
ção de au to ria;

d) a re a li za ção de pe rí cia como meio
de pro va em to dos os pro ce di men tos ad mi -
nis tra ti vos e ju di ci a is per ti nen tes à fal si fi ca -
ção de obras de ar tes vi su a is, sem pre que
for so li ci ta da pela au to ri da de com pe ten te
para o pro ce di men to.

Art. 4º Cons ti tui cri me imi tar ou al te rar com fra -
u de obra de arte vi su al.

Pena: re clu são de dois a seis anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Inci de nas mes mas pe nas

quem de fra u dar ou fal si fi car a as si na tu ra de au tor de
obra de arte vi su al imi ta da ou al te ra da com fra u de.

Art. 5º É cri me ex por à ven da ou à per mu ta, ven -
der, per mu tar, ex por tar, arte vi su al imi ta da ou al te ra -
da com fra u de.

Pena – re clu são de um a cin co anos e mul ta.
Art. 6º A au to ri da de com pe ten te po de rá ins ta u -

rar pro ces so para cas sa ção de au to ri za ção ou al va rá
de co mer ci a li za ção de obras de ar tes vi su a is, quan do 
hou ver in dí ci os de cri me nas obras co mer ci a li za das.

Art. 7º Esta lei en tre em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e

or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º – São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca as leis que:



I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:

a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -
bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da -
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re -
ser va.”

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

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:

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

VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:

a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad mi nis tra -
ção fe de ral, quan do não im pli car au men to de des pe -
sa nem cri a ção ou ex tin ção de ór gãos pú bli cos;

b) ex tin ção de fun ções ou car gos pú bli cos,
quan do va gos;

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

Art. 216. Cons ti tu em pa tri mô nio cul tu ral bra si le i -
ro os bens de na tu re za ma te ri al e ima te ri al, to ma dos
in di vi du al men te ou em con jun to, por ta do res de re fe -
rên cia à iden ti da de, à ação, à me mó ria dos di fe ren tes
gru pos for ma do res da so ci e da de bra si le i ra, nos qua is 
se in clu em:

I – as for mas de ex pres são;

II – os mo dos de cri ar, fa zer e vi ver;

III – as cri a ções ci en tí fi cas, ar tís ti cas e tec no ló -
gi cas;

IV – as obras, ob je tos, do cu men tos, edi fi ca ções
e de ma is es pa ços des ti na dos às ma ni fes ta ções ar tís -
ti co-cul tu ra is;

V – os con jun tos ur ba nos e sí ti os de va lor his tó -
ri co, pa i sa gís ti co, ar tís ti co, ar que o ló gi co, pa le on to ló -
gi co, eco ló gi co e ci en tí fi co.

§ 1º – O Po der Pú bli co, com a co la bo ra ção da
co mu ni da de, pro mo ve rá e pro te ge rá o pa tri mô nio cul -
tu ral bra si le i ro, por meio de in ven tá ri os, re gis tros, vi gi -
lân cia, tom ba men to e de sa pro pri a ção, e de ou tras
for mas de aca u te la men to e pre ser va ção.

§ 2º – Ca bem à ad mi nis tra ção pú bli ca, na for ma
da lei, a ges tão da do cu men ta ção go ver na men tal e as 
pro vi dên ci as para fran que ar sua con sul ta a quan tos
dela ne ces si tem.

§ 3º – A lei es ta be le ce rá in cen ti vos para a pro -
du ção e o co nhe ci men to de bens e va lo res cul tu ra is.

§ 4º – Os da nos e ame a ças ao pa tri mô nio cul tu -
ral se rão pu ni dos, na for ma da lei.

§ 5º- Fi cam tom ba dos to dos os do cu men tos e
os sí ti os de ten to res de re mi nis cên ci as his tó ri cas dos
an ti gos qui lom bos.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

Dano em co i sa de va lor ar tís ti co, ar -
que o ló gi co ou his tó ri co

Art. 165 – Des tru ir, inu ti li zar ou de te ri o rar co i sa
tom ba da pela au to ri da de com pe ten te em vir tu de de
va lor ar tís ti co, ar que o ló gi co ou his tó ri co:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, e mul ta.
....................................................................................

Este li o na to
Art. 171 – Obter, para si ou para ou trem, van ta -

gem ilí ci ta, em pre ju í zo alhe io, in du zin do ou man ten -
do al guém em erro, me di an te ar ti fí cio, ar dil, ou qual -
quer ou tro meio fra u du len to:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos, e
mul ta.

§ 1º – Se o cri mi no so é pri má rio, e é de pe que no
va lor o pre ju í zo, o juiz pode apli car a pena con for me o
dis pos to no art. 155, § 2º.

§ 2º – Nas mes mas pe nas in cor re quem:

Dis po si ção de co i sa alhe ia como pró pria
I – ven de, per mu ta, dá em pa ga men to, em lo ca -

ção ou em ga ran tia co i sa alhe ia como pró pria;



Ali e na ção ou one ra ção fra u du len ta de co i sa
pró pria

II – ven de, per mu ta, dá em pa ga men to ou em
ga ran tia co i sa pró pria ina li e ná vel, gra va da de ônus ou 
li ti gi o sa, ou imó vel que pro me teu ven der a ter ce i ro,
me di an te pa ga men to em pres ta ções, si len ci an do so -
bre qual quer des sas cir cuns tân ci as;

De fra u da ção de pe nhor
III – de fra u da, me di an te ali e na ção não con sen ti -

da pelo cre dor ou por ou tro modo, a ga ran tia pig no ra -
tí cia, quan do tem a pos se do ob je to em pe nha do;

Fra u de na en tre ga de co i sa
IV – de fra u da subs tân cia, qua li da de ou quan ti -

da de de co i sa que deve en tre gar a al guém;
Fra u de para re ce bi men to de in de ni za ção ou

va lor de se gu ro
V – des trói, to tal ou par ci al men te, ou ocul ta co i -

sa pró pria, ou lesa o pró prio cor po ou a sa ú de, ou
agra va as con se qüên ci as da le são ou do en ça, com o
in tu i to de ha ver in de ni za ção ou va lor de se gu ro;

Fra u de no pa ga men to por meio de che que
VI – emi te che que, sem su fi ci en te pro vi são de

fun dos em po der do sa ca do, ou lhe frus tra o pa ga -
men to.

§ 3º – A pena au men ta-se de um ter ço, se o cri -
me é co me ti do em de tri men to de en ti da de de di re i to
pú bli co ou de ins ti tu to de eco no mia po pu lar, as sis tên -
cia so ci al ou be ne fi cên cia.
....................................................................................

Re cep ta ção
Art. 180 – Adqui rir, re ce ber, trans por tar, con du -

zir ou ocul tar, em pro ve i to pró prio ou alhe io, co i sa que
sabe ser pro du to de cri me, ou in flu ir para que ter ce i ro, 
de boa-fé, a ad qui ra, re ce ba ou ocul te:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta.

Re cep ta ção qua li fi ca da
§ 1º – Adqui rir, re ce ber, trans por tar, con du zir,

ocul tar, ter em de pó si to, des mon tar, mon tar, re mon -
tar, ven der, ex por à ven da, ou de qual quer for ma uti li -
zar, em pro ve i to pró prio ou alhe io, no exer cí cio de ati -
vi da de co mer ci al ou in dus tri al, co i sa que deve sa ber
ser pro du to de cri me:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e
mul ta.

§ 2º – Equi pa ra-se à ati vi da de co mer ci al, para
efe i to do pa rá gra fo an te ri or, qual quer for ma de co -
mér cio ir re gu lar ou clan des ti no, in clu si ve o exer cí cio
em re si dên cia.

§ 3º – Adqui rir ou re ce ber co i sa que, por sua na -
tu re za ou pela des pro por ção en tre o va lor e o pre ço,
ou pela con di ção de quem a ofe re ce, deve pre su -
mir-se ob ti da por meio cri mi no so:

Pena – de ten ção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano,
ou mul ta, ou am bas as pe nas.

§ 4º – A re cep ta ção é pu ní vel, ain da que des co -
nhe ci do ou isen to de pena o au tor do cri me de que
pro ve io a co i sa.

§ 5º – Na hi pó te se do § 3º, se o cri mi no so é pri -
má rio, pode o juiz, ten do em con si de ra ção as cir cuns -
tân ci as, de i xar de apli car a pena. Na re cep ta ção do lo -
sa apli ca-se o dis pos to no § 2º do art. 155.

§ 6º – Tra tan do-se de bens e ins ta la ções do pa -
tri mô nio da União, Esta do, Mu ni cí pio, em pre sa con -
ces si o ná ria de ser vi ços pú bli co ou so ci e da de de eco -
no mia mis ta, a pena pre vis ta no ca put des te ar ti go
apli ca-se em do bro.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO

PARECER Nº 527, DE 1998

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia so bre o re que ri men to nº
771, de 1996, em “Con sul ta do Ple ná rio
for mu la da por ini ci a ti va do Se na dor Lú cio
Al cân ta ra, vi san do ob ter ori en ta ção re fe -
ren te aos pro je tos de lei au to ri za ti va”.

Re la tor: Se na dor Jo sap hat Ma ri nho.

Re la tó rio

1) O Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com fun da men to
no art. 101, V, do re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral, re quer ao Pre si den te do Se na do Fe de ral que sub -
me ta a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia con sul ta, vi san do a ob ter ori en ta ção re fe ren -
te aos pro je tos de lei au to ri za ti va.

2) Jus ti fi ca a for mu la ção da con sul ta em ra zão
das “dú vi das fre qüen tes” quan do da apre ci a ção de
pro je tos de lei que vi sam a con ce der au to ri za ção ao
Po der Exe cu ti vo para exer cer com pe tên cia que, por
pre vi são Cons ti tu ci o nal, lhe é pri va ti va.

3) Inda ga, a pro pó si to:
1 – qual a na tu re za ju rí di ca do pro je to de lei au -

to ri za ti va?
2 – todo e qual quer pro je to de lei au to ri za ti va

tem por es co po con ce der au to ri za ção ao Po der Exe -



cu ti vo para exer cer a com pe tên cia que lhe é pró pria e
pri va ti va?

3 _ esse tipo de lei é pas sí vel de san ção?
4 – se o Po der Exe cu ti vo não san ci o nar o pro je -

to, po rém não o ve tar, é a lei pas sí vel de pro mul ga -
ção?

5 – esse tipo de lei é pas sí vel de ar güi ção de in -
cons ti tu ci o na li da de por ví cio de ini ci a ti va?

6 – o ví cio de ini ci a ti va é sa ná vel com a san ção?
7 – qual é o efe i to ju rí di co de uma lei au to ri za ti -

va?
4) É o re la tó rio.

Dis cus são

5) A Na tu re za da Nor ma Ju rí di ca
Se gun do Pa u li no Jac ques, por “na tu re za da

nor ma ju rí di ca” en ten de-se o vín cu lo que une a “con fi -
gu ra ção, for ma ou con ti nen te da nor ma, ao seu subs -
tra to, es sên cia ou con te ú do. Esse vín cu lo é co er ci ti vo
ou pa ra co er ci ti vo, con for me se ma ni fes ta pela co er ção
ou op ção. O vín cu lo co er ci ti vo gera as nor mas co er ci ti -
vas, que se ca rac te ri zam pela im pe ra ti vi da de, e o vín -
cu lo pa ra co er ci ti vo, as nor mas pa ra co er ci ti vas, que se
ca rac te ri zam pela op ta ti vi da de. Se a nor ma pro í be, de -
ter mi na, res trin ge ou su pri me, o seu vín cu lo é co er ci ti -
vo; se, po rém, de cla ra, per mi te, es cla re ce ou su pre, o é 
pa ra co er ci ti vo”. (In Da Nor ma Ju rí di ca (For ma e Ma té -
ria). 2ª ed., Rio de Ja ne i ro: Fo ren se, 1963, p. 43)

Daí a clas si fi ca ção ge né ri ca das nor mas ju rí di -
cas, quan to ao vín cu lo, isto é, quan to à na tu re za, em
nor mas co er ci ti vas e nor mas pa ra co er ci ti vas, que, à
sua vez, se sub di vi dem, res pec ti va men te, em nor mas 
pro i bi ti vas, pre cep ti vas, ta xa ti vas e ab-ro ga ti vas, e
nor mas sim ples men te de cla ra ti vas, per mis si vas. in -
ter pre ta ti vas e su ple ti vas.

As nor mas co er ci ti vas cons ti tu em o cha ma do
jus co gens, que Pa u lo Dou ra do de Gus mão de fi ne
como sen do aque le “di re i to que as par tes não po dem
al te rar, e as pa ra co er ci ti vas cons ti tu em o cha ma do
jus dis po si ti vum, que re ú ne as nor mas op ta ti vas, ou 
seja, aque les que de cla ram ou fa cul tam di re i tos e atu -
am nos ca sos du vi do sos ou omis sos. (In Intro du ção à
Ciên cia do Di re i to, Rio, 1956, p. 152).

6) Na tu re za das Nor mas Per mis si vas:
As nor mas per mis si vas, que per ten cem ao de no -

mi na do jus dis po si ti vum, são nor mas pa ra co er ci ti vas
que as se gu ram uma fa cul da de. Per mi tem ou fa cul tam
fa zer al gu ma co i sa; não enun ci am nem pro gra mam,
mas de cla ram a per mis são ou a fa cul da de de fa zer.

Ten do em vis ta o ve lho prin cí pio de que per mit ti -
tur quod non pro hi be tur, Gi or gio Dei Vec chio en ten de

que “as nor mas per mis si vas não têm ra zão de ser, mas, 
não obs tan te, cita as nor mas ”pre ci pu a men te per mis si -
vas," abun dan tes no di re i to ci vil e co mer ci al. (In Le zi o ni
di Fi lo so fia del Di rit to, Mi lão, 1950, p. 222)

Entre vá ri os exem plos, cita-se o Có di go Ci vil
arts. 42 e 70. O pri me i ro diz que “nos con tra tos es cri -
tos, po de rão os con tra en tes es pe ci fi car do mi cí lio...;”
na se gun da, “é per mi ti do aos che fes de fa mí lia des ti -
nar um pré dio para do mi cí lio des ta...” Ou o Có di go
Co mer ci al, art. 1º que reza que “po dem co mer ci ar no
Bra sil...”

Esta be le ce tam bém a Lei Mag na nor mas des sa
mes ma na tu re za: a que pres cre ve que “a Cons ti tu i ção 
po de rá ser emen da da (art. 60;” ou a que reza que “na
hi pó te se do in ci so I, o De pu ta do ou Se na dor po de rá
op tar pela re mu ne ra ção do man da to (art. 56, § 3º)”.

Obser ve-se que, em bo ra gran de par te das nor -
mas do jus co gens seja de di re i to pú bli co, e as do jus 
dis po si ti vum, de di re i to pri va do, con clui-se que há
nor mas de di re i to pú bli co pa ra co er ci ti vas, como tam -
bém nor mas de di re i to pri va do co er ci ti vas.

Assim, tor na-se de gran de im por tân cia a clas si -
fi ca ção das leis do pon to de vis ta da sua fi na li da de, ou 
dos seus efe i tos.

7) Das Nor mas Cons ti tu ci o na is: va li dez e efi cá -
cia Qu an do a Cons ti tu i ção se re fe re a leis or di ná ri as – 
que efe ti va men te abran gem va ri as mo da li da des, – há 
que ad mi tir-se que en tre elas po dem ser edi ta das as
leis au to ri za ti vas ou per mis si vas. A Cons ti tu i ção, en -
tre tan to, não es pe ci fi cou a na tu re za des sas leis or di -
ná ri as nem seu al can ce ou sua efi cá cia.

A fi xa ção das ca rac te rís ti cas da nor ma ju rí di ca é 
tema in tro du tó rio ao co nhe ci men to da nor ma cons ti -
tu ci o nal. A nor ma ju rí di ca dis tin gue-se por duas pro -
pri e da des fun da men ta is: a va li dez e a vi gên cia. Ensi -
na Le gaz La cam bra que a va li dez per ten ce à es sên -
cia do Di re i to, e a vi gên cia é qua li da de ex tra í da da ex -
pe riên cia. Va li dez é a exi gi bi li da de da nor ma. A vi gên -
cia ex pri me a obe diên cia dis pen sa da à nor ma ju rí di -
ca. (In Fi lo so fia del De re cho, Bar ce lo na:

Bosch, 1953, p. 246)
Para Kel sen, a va li dez do Di re i to quer di zer que

as nor mas ju rí di cas são vin cu lan tes e to dos de vem
com por tar-se de acor do com as pres cri ções da nor -
ma, obe de cen do e apli can do as nor mas ju rí di cas. Efi -
cá cia do di re i to en vol ve ou tro pla no da nor ma ju rí di ca. 
E o do com por ta men to efe ti vo em face da nor ma ju rí -
di ca apli ca da e do cor re la to aca ta men to que ela im -
põe. A va li dez é uma qua li da de do Di re i to e a efi cá cia
de cor re do com por ta men to efe ti vo em re la ção à nor -
ma ju rí di ca. A co in ci dên cia en tre a vi gên cia a obe -



diên cia às nor mas ca rac te ri za a efe ti vi da de do or de -
na men to ju rí di co. (In Te o ria ge ne ra le del di rit to e del lo
sta to. Edi zi o ni di Co mu ni tá. Mi la no, 1952, p. 39)

Mi guel Re a le, na te o ria tri di men si o nal do Di re i -
to, de mons trou que não é pos sí vel se pa rar vi gên cia e
efi cá cia. A vi gên cia põe e exi ge a cer te za do Di re i to,
en quan to a efi cá cia pro je ta a nor ma no gru po hu ma -
no a que ela se des ti na.

A nor ma cons ti tu ci o nal é a nor ma fun da men tal
que ocu pa o vér ti ce do or de na men to ju rí di co. A po si -
ção hi e rar qui ca men te su pe ri or da nor ma cons ti tu ci o -
nal pro vo ca a san ção da in cons ti tu ci o na li da de, quan -
do se ve ri fi car o con fli to en tre a nor ma fun da men tal e
pri má ria e as nor mas or di ná ri as e se cun dá ri as.

Rui Bar bo sa, na sá bia in ter pre ta ção da Cons ti -
tu i ção de 1891, fi xou con ce i tos de opor tu na apli ca ção 
para o es cla re ci men to con ce i tu al da es tru tu ra da nor -
ma cons ti tu ci o nal. Par tin do do pres su pos to da bre vi -
da de cons ti tu ci o nal, en si na va Rui que as Cons ti tu i -
ções “são lar gas sín te ses, suma de prin cí pi os ge ra is,
onde, por via de re gra, só se en con tra o subs trac tum
de cada ins ti tu i ção nas suas nor mas do mi nan tes, a
es tru tu ra de cada uma, re du zi da, as mais das ve zes,
a uma ca rac te rís ti ca, a uma in di ca ção, a um tra ço”.
Pro cla man do que as cláu su las cons ti tu ci o na is são re -
gras im pe ra ti vas e não me ros con se lhos, avi sos ou li -
ções, e lou van do-se na dou tri na cons ti tu ci o nal nor -
te-ame ri ca na, dis tin guia as dis po si ções auto-exe cu -
tá ve is ou auto-apli cá ve is e as dis po si ções cons ti tu ci -
o na is não auto-apli cá ve is, que re que rem a com ple -
men ta ção do le gis la dor, em cada caso. A li ção de Rui
vin cu la va-se à dis tin ção da ju ris pru dên cia nor te-ame -
ri ca na so bre as duas ca te go ri as das nor mas cons ti tu -
ci o na is: as pres cri ções man da tó ri as (man da tory pro -
vi si ons) e as pres cri ções di re tó ri as (di rec tory pro vi si -
ons). In Co men tá ri os à Cons ti tu i ção Fe de ral Bra si le i -
ra. Co li gi dos e or de na dos por Ho me ro Pi res. Li vra ria
Aca dê mi ca, 1933, v.2, p.477/478)

8) Da au to ri za ção le gis la ti va e da lei au to ri za ti va:
Exer ce-se a fun ção le gis la ti va por meio da edi -

ção de leis que, no sen ti do ma te ri al, sig ni fi cam a ela -
bo ra ção de nor mas ge ra is e abs tra tas.

Não se con fun de, en tre tan to, au to ri za ção le gis la ti -
va e lei au to ri za ti va. Para Gof fre do Tel les Jr., a au to ri za -
ção é a es sên cia es pe cí fi ca da nor ma do di re i to, pois só
”com o au to ri za men to da nor ma ju rí di ca fica o le sa do
au to ri za do a co a gir o vi o la dor da nor ma a cum pri-la ou a 
re pa rar o mal por ele pro du zi do" (In Com pên dio de
Intro du ção à Ciên cia do Di re i to, ps. 341/342)

As ca rac te rís ti cas de ge ne ra li da de e abs tra ti vi -
da de de nor ma, en tre tan to, não obs tam a que al gu -

mas te nham ca rá ter es pe ci al. Assim, o in ci so XIX do
art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral dis põe: ”so men te por
lei es pe cí fi ca po de rão ser cri a das em pre sa pú bli ca,
so ci e da de de eco no mia mis ta, au tar quia ou fun da ção 
pú bli ca“.

A pro pó si to, ma ni fes ta-se Ma ria Sylvia Za nel la
di Pi e tro (In Di re i to Admi nis tra ti vo, 1990, p. 284):

”Embo ra a Cons ti tu i ção, no in ci so XIX
do ar ti go 37, re pe tin do o mes mo erro do De -
cre to-Lei nº 200, fale em cri a ção por lei, na
re a li da de a lei ape nas au to ri za a cri a ção
(como cons ta no art. 236 da Lei das S.A),
pois es sas pes so as ju rí di cas, como to das as 
de ma is do di re i to pri va do, só en tram no
mun do ju rí di co com a trans cri ção de seus
atos cons ti tu ti vos no ór gão de re gis tro pú bli -
co com pe ten te.

Além dis so, nem sem pre a en ti da de
sur ge, ori gi na ri a men te, da lei, po den do re -
sul tar da trans for ma ção de ór gãos pú bli cos
ou de au tar qui as em em pre sas, ou da de sa -
pro pri a ção de ações de so ci e da de anô ni ma
já cons ti tu í da por ca pi tal par ti cu lar. O im por -
tan te é que a lei re sul te a cla ra in ten ção do
Esta do de fa zer da en ti da de ins tru men to de
sua ação.“

E res sal ta a au to ra:

”A exi gên cia de au to ri za ção le gis la ti va
de tal for ma se in cor po rou ao con ce i to de
so ci e da de de eco no mia mis ta, que a dou tri -
na e a ju ris pru dên cia vêm en ten den do que,
se não hou ver au to ri za ção le gis la ti va, não
exis te esse tipo de en ti da de, mas ape nas
uma em pre sa es ta tal, sob con tro le aci o ná rio 
do Esta do (cf. acór dãos do STF in RED
143/118 e 145/170; e do TFR in RDA
157/222). Esse en ten di men to foi con sa gra do 
pelo le gis la dor cons ti tu in te, como se ve ri fi ca 
pela re fe rên cia, em vá ri os dis po si ti vos, a
esse tipo de em pre sa, como ca te go ria à
par te.“ (Id. p. 284).

Essa nos pa re ce, em ma té ria ad mi nis tra ti va, a
me lhor in ter pre ta ção da nor ma ins cri ta no in ci so XIX
do ar ti go 37, que apon ta a lei como au to ri za ti va da cri -
a ção de tais en ti da des,

Qu an to ao in ci so XX do mes mo art. 37, ob ser va
Cel so Bas tos:

”A for ma como está re di gi do o pre ce i to 
sob co men to é de mol de a ex tir par qual quer 



dú vi da. Tan to a cri a ção de sub si diá ria como
a par ti ci pa ção das en ti da des da Admi nis tra -
ção des cen tra li za da em ou tras so ci e da des
de pen de de au to ri za ção le gis la ti va es pe cí fi -
ca.“ (In Di re i to Admi nis tra ti vo Bra si le i ro,
p.l42)

Fun da do em ob ser va ção de Ma u ro Ro dri gues
Pen te a do, res sal ta o re fe ri do au tor:

”Foi, des se modo, lan ça da a de fi ni ti va
pá de cal em in ci pi en te po lê mi ca que che -
gou a se es bo çar em nos sos me i os ju rí di cos 
- que, con tu do, já se acha va pa ci fi ca da nos
âm bi tos dou tri ná ri os, ad mi nis tra ti vos e ju di -
ci a is — acer ca das soi-di sant so ci e da des
de eco no mia de “se gun do grau”. Do ra van te
ao teor dos pre ce i tos cons ti tu ci o na is ci ta -
dos, a cri a ção de so ci e da de de eco no mia
mis ta e sua sub si diá ri as, bem como a par ti -
ci pa ção de en ti da des da Admi nis tra ção Di -
re ta ou In di re ta em em pre sas pri va das pas -
sa a de pen der de em pre sa e es pe cí fi ca au -
to ri za ção do Po der Le gis la ti vo." (Id, p. 142)

Qu an to à for ma que de ve rá as su mir a au to ri za ção 
le gis la ti va, Cel so Bas tos afir ma que se tra ta de lei.

”Vê-se, as sim, que o Tex to Cons ti tu ci o -
nal (sic) pro cu ra ex tir par, pelo me nos im pe -
din do a cri a ção de no vas, a exis tên cia de
en ti da des da Admi nis tra ção des cen tra li za da 
não an te ce di das de au to ri za ção le gis la ti va,
a não ser nos ca sos em que a pró pria lei as
crie. A ine xis tên cia da lei faz com que as en -
ti da des nun ca as cen dem à con di ção de so -
ci e da de de eco no mia mis ta ou de em pre sa
pú bli ca.“

Con clui-se que há le gi ti mi da de cons ti tu ci o nal e
ju rí di ca no uso de lei au to ri za ti va em am bas as hi pó -
te ses – in ci sos XIX e XX do art. 37 C.F.– des ca ben do
qual quer cen su ra à ade qua ção des se ins tru men to le -
gis la ti vo para a es pé cie.

Ade ma is, cabe o uso de lei au to ri za ti va em ou -
tras áre as ad mi nis tra ti vas, como em ma té ri as re la ti -
vas a ser vi do res pú bli cos, au to ri zan do a con ces são
por au to ri da de com pe ten te, de de ter mi na da van ta -
gem, ou mes mo para a ven da de bens pú bli co, con for -
me a ju ris pru dên cia re i te ra da e a dou tri na atu al.

9) Da Lei au to ri za ti va or ça men tá ria:
A Cons ti tu i ção e as leis que tra tam das leis or ça -

men tá ri as, ou que a elas se re fe rem, exi bem com al -
gu ma cons tân cia as ex pres sões apro va ção e au to ri -
za ção, o que deu mar gem a acir ra das e eru di tas dis -

cus sões acer ca do ca rá ter au to ri za ti vo da lei or ça -
men tá ria, pe las qua is se bus ca va a iden ti fi ca ção de
me ca nis mos ju rí ge nos para tra tar da não-exe cu ção,
pelo Po der Exe cu ti vo, de au to ri za ções or ça men tá ri as
in clu í das no or ça men to anu al.

A res pe i to, ma ni fes ta-se Ja mes Gi a co mo ni (In A 
Con tro vér sia so bre o ca rá ter au to ri za ti va da lei or ça -
men tá ria, Tri bu ta ção em Re vis ta, pp. 559/60):

”Duas ex pres sões são co mu men te
em pre ga das nas Cons ti tu i ções e nas leis
que dis ci pli nam essa com pe tên cia (or ça -
men tá ria): apro va ção e au to ri za ção. Ao Po -
der Le gis la ti vo cabe apro var a lei or ça men -
tá ria, ou, dito de ou tra for ma, cabe au to ri zar
a co bran ça das re ce i tas e a re a li za ção das
des pe sas pú bli cas. Enten der o exa to sen ti do 
da ex pres são au to ri za ção, nes se con tex to, é 
o pon to de par ti da da pre sen te aná li se.

Pos si vel men te, en con trar-se-á al gu ma
res pos ta para a ques tão olhan do mais de
per to a lon ga con tro vér sia, ini ci a da ain da na 
se gun da me ta de do sé cu lo pas sa do, a res -
pe i to da na tu re za ju rí di ca do or ça men to pú -
bli co. Para a cor ren te li de ra da pe los ale mã -
es Ru dolf Von Gne ist e, prin ci pal men te, Paul 
La band, a lei or ça men tá ria li mi ta-se a au to -
ri zar a ar re ca da ção de re ce i tas cri a das por
ou tras leis e a re a li za ção de des pe sas para
a ma nu ten ção de ser vi ços, igual men te es ta -
be le ci dos por leis pró pri as. Nes se sen ti do, o
or ça men to não é uma lei no sen ti do ma te ri -
al, pois ”não fun da men ta a obri ga ção ju rí di -
ca de ob ter re ce i tas ou re a li zar gas tos’. Se -
ria um ato ad mi nis tra ti vo com for ma de lei,
ou ape nas lei for mal.

O sig ni fi ca do da ex pres são au to ri za ção, pa pel
atri bu í do ao Po der Le gis la ti vo nas de fi ni ções or ça -
men tá ri as, tem in ter pre ta ção di ver sa por par te dos re -
fe ri dos au to res. Eu sé bio Gar cia cita al gu mas des tas
opi niões (in in tro duc ción ao de re cho pre su pu es ta rio,
Ma drid: Edi to ri al de De re cho Fi nan ce i ro, 1973, p.
160/61):

Para Cons tan ti no Mor ta ti, ‘a lei re la ti va ao or ça -
men to, mes mo de no mi nan do-se de apro va ção, re -
ves te-se subs tan ci al me ne de au to ri za ção, ten do a
fun ção de ex pri mir, de for ma con cre ta men te ope ra ti -
va, fa cul da des já atri bu í das ao go ver no pe las leis em
vi gor“. O pu bli cis ta ita li a no lem bra que a lei or ça men -
tá ria não cria le gis la ção fi nan ce i ra so bre re ce i tas e
des pe sas; ape nas au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cum -
pri-las sob cer tas con di ções e li mi tes fi nan ce i ros.“



O mes mo au tor cita ain da o en ten di men to de
Lou is Tro ta bas so bre a ma té ria:

”A es sên cia da lei do Orça men to re si -
de no ter mo ‘au to ri za ção’, con ce i to que vem 
ca rac te ri za do em fun ção de seus efe i tos ju -
rí di cos. Qu an to aos gas tos a au to ri za ção or -
ça men tá ria ca re ce de vir tu de cri a do ra, ela é 
sim ples men te a con di ção de re a li za ção das
des pe sas pú bli cas, ou seja, ju ri di ca men te,
um ato-con di ção. Qu an to às re ce i tas, a au -
to ri za ção tam pou co es ta be le ce re gra ge ral
al gu ma, é a con di ção ne ces sá ria para que
pos sam ser ar re ca da das.“ (Id, p. 171).

Já José Afon so da Sil va men ci o na, a res pe i to:

”É cer to que os fun ci o ná ri os ad mi nis -
tra ti vos de vem cum prir as me tas pre vis tas
na pro gra ma ção or ça men tá ria, e não o po -
dem fa zer li vre men te, mas nos ter mos e li mi -
tes fi xa dos na lei do Orça men to. Não po dem
de i xar de cum prir as ati vi da des e pro je tos
cons tan tes da lei de or ça men to sem jus ti fi ca -
ti va para tan to, ou com a sim ples jus ti fi ca ti va
de que não eram obri ga das a exe cu tá-l as,
por quan to a lei não lhes dá mais do que uma 
au to ri za ção para isso, fi can do sua efe ti va ção
de pen den do de sua von ta de ex clu si va men -
te.“ ”(In ”Orça men to-pro gra ma no Bra sil“ São 
Pa u lo: Rev. dos Tri bu na is. 1973, p. 272)

Re co nhe ce-se, pois na lei au to ri za ti va em ma té ria 
or ça men tá ria não uma de le ga ção de po der para de ci dir
dis cri ci o na ri a men te, mas, an tes, uma vin cu la ção ao Po -
der Exe cu ti vo quan to ao que re a li zar, e em que mon tan -
te, de acor do com sua pro gra ma ção de tra ba lho, que é
cons ti tu ci o nal e ju ri di ca men te le gí ti ma.

10 – Das Leis Au to ri za ti vas em Área de Com pe -
tên cia do Po der Exe cu ti vo Inú me ras ini ci a ti vas le gis -
la ti vas de de pu ta dos fe de ra is e se na do res têm tido
como ob je to a con ces são de uma au to ri za ção ao che -
fe do Po der Exe cu ti vo para que essa au to ri da de pra ti -
que de ter mi na dos atos si tu a dos sob sua com pe tên -
cia cons ti tu ci o nal. A Su pre ma Cor te, nos au tos do Re -
cur so em Man da do de Se gu ran ça nº 21.769-DF, do
Rel. Mi nis tro Cél so de Mel lo, 1ª Tur ma, as sim está
emen ta do.

“A Lei nº 8.025/90, ao con ce der mera
au to ri za ção ao Po der Exe cu ti vo para o ato
de ven da dos imó ve is fun ci o na is si tu a dos no 
Dis tri to Fe de ral, não im pôs à Admi nis tra ção
Pú bli ca o de ver de pra ti car essa ope ra ção
ne go ci al. A ali e na ção dos imó ve is fun ci o na -

is, me ra men te au to ri za da por esse ato le gis -
la ti vo de pen dia da con cre ta for mu la ção,
pela Admi nis tra ção Fe de ral, de um ju í zo
pré vio de con ve niên cia e opor tu ni da de.”

O voto ven ce dor as sim con clui:

“Por fim, a ques tão já foi ob je to de exa -
me por esta Ter ce i ra Se ção, no jul ga men to
do MS nº 1.873-2, re la ta do pelo Mi nis tro
Cos ta Lima, que res sal tou ter o Po der Exe -
cu ti vo a fa cul da de de ali e nar seus imó ve is,
não a obri ga ção de ven dê-los, como que -
rem os im pe tran tes. Do seu voto, por per ti -
nen te, des ta co:

“É pre ci so que se en ten da que a Lei nº
8.025/90, de 12-4-90, ape nas au to ri zou o
Po der Exe cu ti vo a ali e nar imó ve is re si den ci -
a is de pro pri e da de da União, si tu a do no Dis -
tri to Fe de ral. Não es ta be le ceu ne nhum pra -
zo para o iní cio ou tér mi no das ven das. Cin -
giu-se a au to ri zá-las. Logo, não im pôs o de -
ver le gal da ad mi nis tra ção de pra ti car o ato
de ven da.

Não há como con si de rar le sa do o di re -
i to lí qui do e cer to dos im pe tran tes ante a
au sên cia de im pe ra ti vi da de da nor ma, que
ape nas per mi te a ali e na ção dos imó ve is,
mas, nem de lon ge, obri ga. Ade ma is, cum -
pre lem brar que a ali e na ção de bens pú bli -
cos está con di ci o na da à ve ri fi ca ção da con -
ve niên cia e opor tu ni da de de tal me di da,
pela Admi nis tra ção Pú bli ca" (In RTJ 135, pp. 
529/530, gri fa mos).

Do mes mo teor é o acór dão do Su pe ri or Tri bu nal 
de Jus ti ça, Re la tor Mi nis tro Edson Vi di gal, no Man da -
do de se gu ran ça nº 1.796-0-DF, as sim emen ta do:

“A lei ape nas au to ri za o Po der Exe cu ti -
vo a ven der os imó ve is re si den ci a is que a
União pos sui no Dis tri to Fe de ral; não im põe
a obri ga ção de ven dê-los. Por isso, o Po der
Exe cu ti vo só ven de o que achar por bem
ven der.”

Com re mis são ao pre ce den te – MS nº 1.873-2
as sen tou:

“Não há como con si de rar le sa do di re i to
lí qui do e cer to dos im pe tran tes, ante a au sên -
cia de im pe ra ti vi da de da nor ma, que ape nas
per mi te ali e na ção dos imó ve is, mas nem de
lon ge obri ga.” (MS nº 1.796-0-DF, de 6-5-93).



Ca rac te ri za-se, pois, a es sên cia do co man do le -
gal: ape nas au to ri za, in di ca, su ge re ou sim ples men te
men ci o na a fa cul da de da Admi nis tra ção de pra ti car
ou não o ato se gun do cri té ri os de con ve niên cia e
opor tu ni da de.

Este as pec to é en fren ta do no Re cur so Extra or -
di ná rio nº 134.231-5-SP, Re la tor Mi nis tro Mo re i ra Al -
ves, jul ga do em 11-5-95:

“Isso (a fi xa ção de mul tas por de cre to
do Exe cu ti vo a par tir de lei au to ri za ti va) im -
pli ca di zer que, para o acór dão re cor ri do, a
mul ta foi ins ti tu í da por lei, não ha ven do por -
tan to, quan to a isso, que se fa lar em vi o la -
ção do prin cí pio cons ti tu ci o nal da re ser va
le gal; já com re fe rên cia à fi xa ção em abs tra -
to des sas mul tas, o mes mo dis po si ti vo le gal
es ta du al au to ri zou – o que sig ni fi ca de le gou
– o Exe cu ti vo a fazê-la por meio de De cre to. 
O pro ble ma, por tan to foi des lo ca do para
essa au to ri za ção (de le ga ção) ao Exe cu ti vo
da fi xa ção por de cre to das mul tas em abs -
tra to, o que não é ata cá vel com base no ar -
ti go 5º, II, da Cons ti tu i ção, mas po de ria ser
dis cu ti do – e não o é – sob o ân gu lo da
cons ti tu ci o na li da de ou não, des sa de le ga -
ção, se fos se isso pre ques ti o na do em em -
bar gos de cla ra tá ri os.”

Res sal te-se que, por prin cí pio cons ti tu ci o nal, são
os Po de res in de pen den tes e har mô ni cos en tre si. O Po -
der Le gis la ti vo pode to mar ini ci a ti va de au to ri zar o Exe -
cu ti vo para a prá ti ca de de ter mi na do ato que é de sua
com pe tên cia. Não há qual quer im pro pri e da de nes te
pro ce di men to por que os Po de res, em bo ra in de pen den -
tes, in ter li gam-se. O Le gis la ti vo des per ta a aten ção do
Exe cu ti vo para a prá ti ca de um ato que lhe com pe te.

Dou tri na ri a men te, mu i to já se dis cu tiu so bre a
con va li da ção da fal ta de ini ci a ti va da lei, atra vés da san -
ção. José Afon so da Sil va, por exem plo, afir ma que a re -
gra da re ser va tem como fun da men to pôr na de pen dên -
cia do ti tu lar da ini ci a ti va a re gu la men ta ção dos in te res -
ses vin cu la dos a cer tas ma té ri as (Prin cí pi os do Pro ces -
so de For ma ção das Leis no Di re i to Cons ti tu ci o nal, p.
191) Para o ci ta do cons ti tu ci o na lis ta a san ção su pre a
fal ta de ini ci a ti va go ver na men tal nos ca sos em que a
Cons ti tu i ção con fe riu ao Exe cu ti vo a ex clu si vi da de da
ini ci a ti va da lei, en con tran do-se ain da, nes sa mes ma li -
nha de pen sa men to Pon tes de Mi ran da (RDA nº 72) e
Se a bra Fa gun des, (RDA nº 72:423).

11 – Con clu sões
Des ca be a im pug na ção de toda e qual quer lei dita 

au to ri za ti va, em ge ral, sob a aná li se de sua cons ti tu ci o -

na li da de e ju ri di ci da de. As leis au to ri za ti vas ad mi nis tra -
ti vas, or ça men tá ri as e tri bu tá ri as têm apo io dou tri ná rio,
ju rí di co e le gal, en con tran do con fir ma ção ju ris pru den ci -
al quan to à sua es sên cia, à sua for ma ção, mo ti vo pelo
qual se re co men da a sua ad mis si bi li da de.

Assim ex pos ta a ques tão ge ral, po dem ser fir -
ma das as se guin tes con clu sões em res pos tas às
ques tões for mu la das:

1 – Qu an to à na tu re za ju rí di ca do pro je to de lei
au to ri za ti va, tra ta-se de pro je to de lei como qual quer
ou tro, com a pe cu li a ri da de de ser au to ri za ti vo e não
im pos to.

2 – Po si ti va men te, todo e qual quer pro je to de lei
au to ri za ti va tem por es co po con ce der au to ri za ção ao
Po der Exe cu ti vo para exer cer a com pe tên cia que lhe
é pró pria e pri va ti va, sem con tra di ção, em face dos
mo ti vos já ex pos tos.

3 – Obvi a men te, esse tipo de lei é pas sí vel de
san ção Nada ex clui de san ção nem de veto.

4 – Qu an to à pro mul ga ção, e con for me o pre vis -
to no art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o pro je to de lei
apro va do por uma Casa será re vis to pela ou tra, em
um só tur no de dis cus são e vo ta ção, e en vi a do à san -
ção ou pro mul ga ção, se a Casa re vi so ra o apro var, ou
ar qui va do, se o re je i tar.

5 – Qu an to à pos si bi li da de de ar güi ção de in -
cons ti tu ci o na li da de por ví cio de ini ci a ti va, e pe los mo -
ti vos ex pos tos, esse tipo de lei não é pas sí vel de se -
me lhan te ar güi ção.

6 – Pe los fun da men tos já enun ci a dos, não há,
em prin cí pio, ví cio de ini ci a ti va. Cum pre, en tre tan to,
ob ser var que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tem sú mu -
la, de nº 5, as se ve ran do que “a san ção do pro je to su -
pre a fal ta de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo”.

7 – O efe i to ju rí di co de uma lei au to ri za ti va é o
de su ge rir ao Po der Exe cu ti vo, como for ma de co la bo -
ra ção, a prá ti ca de ato de sua com pe tên cia. Os Po de -
res são au tô no mos, po rém har mô ni cos, o que per mi -
te pro ce di men to con ju ga do.

Sala das Ses sões,     de  de 2001. – 



O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 56, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la, que al -
te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para re du zir para qua tro
anos o man da to de Se na dor e es ta be le cer a ida de
mí ni ma de vin te e oito anos como con di ção de ele gi bi -
li da de para os car gos de Pre si den te, Vice-Pre si den te
e Se na dor, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, de
acor do com o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254
do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de dois dias 
úte is para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo
dos mem bros do Se na do, para que a ma té ria con ti -
nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, 
os se guin tes Avi sos:

– Nº 163, de 2001 (nº 4.762/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór -
dão nº 518/2001 (1ª Câ ma ra), bem como dos res pec -
ti vos Re la tó ri os e Vo tos que o fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da na Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi -
pe – UFS, com o ob je ti vo de ve ri fi car os pro ce di men tos 
re la ti vos à área de li ci ta ções e con tra tos ad mi nis tra ti -
vos, no pe río do de 1º/1 a 19/4/99 (TC 005.395/99-2);

– Nº 164, de 2001 (nº 4.762/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór -
dão nº 519/2001 e da De ci são nº 263/2001 (1ª Câ ma -
ra), bem como dos res pec ti vos Re la tó ri os e Vo tos que 
os fun da men tam, so bre au di to ria re a li za da nas obras
da Ro do via BR-364/AC e do anel viá rio de Rio Bran -
co, tre cho Rio Bran co/Cru ze i ro do Sul, sub tre cho
Con tor no Ro do viá rio de Rio Bran co e 3ª Pon te de Rio
Bran co, no pe río do de 14.6 a 16.7.99, obras sob a
res pon sa bi li da de do De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem (TC 007.749/99-6);

– Nº 165, de 2001 (nº 4.789/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 604/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le van -
ta men to de au di to ria re la ti vo à re cu pe ra ção, re ti fi ca -
ção e pro lon ga men to do Mo lhe Sul da Bar ra do Por to
de La gu na/SC (TC 003.722/2001-8);

– Nº 166, de 2001 (nº 4.816/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 617/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le van -
ta men to de au di to ria re a li za do em obras de cons tru -
ção e re cu pe ra ção de in fra-es tru tu ra hí dri ca em Mu ni -

cí pi os da re gião do Ba i xo São Fran cis co (Ca nal de
Xin gó) (TC 003.862/2001-9);

– Nº 167, de 2001 (nº 4.843/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 607/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le -
van ta men to de au di to ria nas obras de ade qua ção de
tre chos ro do viá ri os no Cor re dor Les te/BR 040/MG,
com pre en den do o tre cho Bar re i ra do Tri un fo (Km 771) 
– San tos Du mont – Vi a du to Vila Rica-Belo Ho ri zon te,
sob a res pon sa bi li da de do De par ta men to Na ci o nal de 
Estra das de Ro da gem – DNER (TC 003.866/2001-8);

– Nº 168, de 2001 (nº 4.897/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 612/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le van -
ta men to de au di to ria nas obras de ade qua ção de con -
tor nos ro do viá ri os no Cor re dor Mer co sul BR 116/PR –
em Cu ri ti ba (Les te), sob a res pon sa bi li da de do De -
par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem –
DNER (TC 005.497/2001-1);

– Nº 169, de 2001 (nº 4.870/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 610/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le -
van ta men to de au di to ria re a li za da nas obras de
cons tru ção de tre chos ro do viá ri os no cor re dor Les te
– BR 265/MG – Di vi sa RJ/MG – Ili cí nea – Di vi sa
MG/SP, sob a res pon sa bi li da de do De par ta men to Na -
ci o nal de Estra das de Ro da gem no Esta do de Mi nas
Ge ra is – DNER/MG – e do De par ta men to de Estra -
das de Ro da gem/DER-MG, no pe río do de 7 a
25-5-2001 (TC 005.316/2001-8);

– Nº 170, de 2001 (nº 4.951/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 615/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le -
van ta men to de au di to ria re a li za da nas obras de
cons tru ção de eclu sas de Tu cu ruí no Esta do do
Pará, sob a res pon sa bi li da de do Mi nis té rio dos
Trans por tes (TC 007.970/2001-4);

– Nº 171, de 2001 (nº 4.978/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór -
dão nº 212/2001 e da De ci são nº 619/2001 (Ple ná rio), 
bem como dos res pec ti vos Re la tó ri os e Vo tos que os
fun da men tam, so bre re la tó rio de au di to ria re a li za da
no Ban co do Nor des te do Bra sil S/A – BNB, com o ob -
je ti vo de ve ri fi car ir re gu la ri da des na con tra ta ção de
em pre sa nor te-ame ri ca na para a re a li za ção de even -
to pro mo ci o nal, no âm bi to do Prodetur, ocor ri do em
Nova York (TC 929.817/98-2);



– Nº 172, de 2001 (nº 5.034/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 588/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam so bre o re la -
tó rio de le van ta men to de au di to ria em di ver sas obras
do Pro je to de Irri ga ção Ja ca re ci ca II, lo ca li za do no
Mu ni cí pio de Ita ba i a na (SE), no pe río do com pre en di -
do en tre 12 a 28/8/98, sob a res pon sa bi li da de da
Com pa nhia Esta du al de Ha bi ta ção e Obras Pú bli cas
do Esta do de Ser gi pe CEHOP e Com pa nhia de De -
sen vol vi men to de Re cur sos Hí dri cos e Irri ga ção de
Ser gi pe – COHIDRO (TC 675.137/1998-5);

– Nº 173, de 2001 (nº 5.041, na ori gem), de 22
de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór dão
nº 213/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so bre Re la tó rio
de Au di to ria Ope ra ci o nal re a li za do na Su pe rin ten -
dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia – SUDAM e 
no Ban co da Ama zô nia S.A., ins ti tu i ções su per vi so ra
e ope ra do ra, res pec ti va men te, do Fun do de Inves ti -
men to da Ama zô nia – FINAM, com vis tas a ava li ar as
ope ra ções do ci ta do Fun do (TC 005.708/94-0);

– Nº 174, de 2001 (nº 5.045/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 586/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó ri os e Vo tos que a fun da men tam, so bre
acom pa nha men to dos pro ces sos de con ces são de
tre chos de ro do vi as fe de ra is BR-381/MG/SP (Belo
Ho ri zon te – São Pa u lo), BR-116/SP/PR (São Pa u lo –
Cu ri ti ba) e BR-116/PR, BR-376/PR e BR-101/SC
(Cu ri ti ba – Flo ri a nó po lis), sob a res pon sa bi li da de do
De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem –
DNER (TC 016.248/2000-6; TC 016.249/2000-3; TC
016.250/2000-4; e TC 004.386/2001-8);

– Nº 175, de 2001 (nº 5.045/2001, na ori gem),
de 22 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 587/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao 
acom pa nha men to de pro ces sos de con ces são de tre -
chos de ro do vi as fe de ra is BR-153/SP (Di vi sa MG/SP
– Di vi sa SP/PR), BR-116/PR/SC (Cu ri ti ba – Di vi sa
SC/RS), BR-393/RJ (Di vi sa MG/RJ – en tra da da
BR-116/RJ) e BR-101/RJ (Pon te Pre si den te Cos ta e
Sil va – Di vi sa RJ/ES), sob a res pon sa bi li da de do De -
par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem –
DNER (TC 016.243/2000-0; TC 016.244/2000-7; TC
016.245/2000-4 e TC 016.246/2000-1); 

– Nº 176, de 2001 (nº 1.953/2001, na ori gem),
de 9 de maio úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 273/2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre Re la -
tó rio da ins pe ção re a li za da no Tri bu nal Re gi o nal do

Tra ba lho da 8ª Re gião (PA), na área de pa ga men to de 
pes so al (TC 010.462/99-6;)

– Nº 177, de 2001 (nº 5.176/2001, na ori gem),
de 29 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 657/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao 
le van ta men to de au di to ria re a li za do nas obras de
cons tru ção do Cen tro de Trans mis são de Rá dio/TV
lo ca li za do na Estra da Par que do Con tor no
DF-001, des ti na da a aten der, con jun ta men te, ao
Se na do Fe de ral e à Câ ma ra dos De pu ta dos (TC
005.835/2001-0);

– Nº 178, de 2001 (nº 5.257/2001, na ori gem),
de 29 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 633/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao 
Re la tó rio de Au di to ria re a li za do no Ban co do Nor des -
te do Bra sil S/A – BNB, no pe río do de 1995 a 1997,
com o ob je ti vo de ava li ar a le ga li da de e os as pec tos
eco nô mi co-fi nan ce i ros das ope ra ções de lan ça men -
tos de ”eu ro bô nus“ e cap ta ção de re cur sos ex ter nos
pelo BNB (TC 925.932/98-1);

– Nº 179, de 2001 (nº 5.230/2001, na ori gem),
de 29 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 662/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te
ao Re la tó rio de Au di to ria re a li za da no Fun do Cons ti -
tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te – FCO,
com ob je ti vo de ana li sar, no ge ral, a si tu a ção atu al do
re fe ri do Fun do (TC 013.267/99-0);

– Nº 180, de 2001 (nº 5.203/2001, na ori gem),
de 29 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 658/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao 
Re la tó rio de Au di to ria de De sem pe nho re a li za do no
Pro gra ma de Aten di men to Ha bi ta ci o nal, por meio do
Po der Pú bli co – Pró-Mo ra dia, sob a res pon sa bi li da de
da Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no
da Pre si dên cia da Re pú bli ca e da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral – CEF, no pe río do de 1995 a 1999 (TC
008.410/97-6);

– Nº 181, de 2001 (nº 2.808/2001, na ori gem),
de 25 de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór -
dão nº 363/2001 (2ª Câ ma ra), bem como dos res pec -
ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe ren te a 
au di to ria re a li za da no Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za -
ção e Re for ma Agrá ria – Su pe rin ten dên cia Esta du al
do Ama pá, nas áre as de bens mó ve is e imó ve is, con -
tra tos, al mo xa ri fa do, li ci ta ções, obras e ser vi ços de
en ge nha ria (TC 775.074/1998-5);

– Nº 182, de 2001 (nº 5.122/2001, na ori gem),
de 29 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -



são nº 640/2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao 
le van ta men to de au di to ria re a li za da nas obras de
cons tru ção de tre chos ro do viá ri os no in ti tu la do Cor re -
dor Mer co sul – BR-101/RS, sob a res pon sa bi li da de
do De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
– DNER/10º DRF/RS (TC 003.600/2001-5); e

– Nº 183, de 2001 (nº 5.084/2001, na ori gem),
de 29 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 268/2001 (1ª Câ ma ra), bem como dos res pec -
ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te a 
au di to ria re a li za da na Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í -
ba, com o ob je ti vo de ve ri fi car o re la ci o na men to en tre
essa Insti tu i ção de Ensi no e a Fun da ção José Amé ri -
co (TC 012.818/2000-1).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Encer rou-se, sex ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para apre -
sen ta ção de emen das ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 497, de 1999 – Com ple men tar, que au to ri za o Po -
der Exe cu ti vo a cri ar a Re gião Inte gra da de De sen vol -
vi men to do Ama pá e Pará – Ri a pa – e a ins ti tu ir o Pro -
gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do Del ta do Rio
Ama zo nas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Esgo tou-se, sex ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo pre vis to no
art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha
sido in ter pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção,
pelo Ple ná rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 151, de
2000, que dis põe so bre aces so a in for ma ções da
Inter net, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ten do sido apro va do ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, o pro je to vai à Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

São li dos os se guin tes:

OF. PSDB/I/Nº 645/2001

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Ra i mun do Go mes de Ma tos e LÚcia Vâ -
nia, como mem bros ti tu la res e os De pu ta dos Ra fa el
Gu er ra e Ita mar Ser pa como mem bros su plen tes, da
Co mis são Mis ta Espe ci al que ana li sa a Me di da Pro vi -
só ria nº 2.187-13/01, que “dis põe so bre o re a jus te dos 

be ne fí ci os man ti dos pela Pre vi dên cia So ci al, e al te ra
dis po si ti vos, das Leis nºs 8.212, 28.213 de 24-7-91,
9.604 de 5-2-98, 9.639 de 25-5-98, 9.717 de 27-11-98 
e 9.796 de 5-5-99 e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs -
ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ma ga -
lhães, Lí der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 650/2001

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Anto nio Kan dir e Yeda Cru si us, como
mem bros ti tu la res e os De pu ta dos Luiz Car los Ha uly
e Már cio For tes como mem bros su plen tes, da Co mis -
são Mis ta Espe ci al que ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº
2.196-3/01, que “es ta be le ce o Pro gra ma de For ta le ci -
men to das Insti tu i ções Fe de ra is e au to ri za a cri a ção
da Empre sa Ges to ra de Ati vos – EMGEA”, em subs ti -
tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ma ga -
lhães, Lí der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 655/2001

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Jo va ir Aran tes e Ri car do Ri que, como
mem bros ti tu la res e os De pu ta dos Bo ni fá cio de
Andra da e Can di nho Ma tos como mem bros su plen -
tes, da Co mis são Mis ta Espe ci al que ana li sa a Me di -
da Pro vi só ria nº 2.215-10/01, que “dis põe so bre a res -
tru tu ra ção de re mu ne ra ção dos Mi li ta res das For ças
Arma das, al te ra as Leis nºs 3.765/60 e 6.880/80, e dá
ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

Aten cio sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ma ga -
lhães, Lí der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 658/2001

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Ba sí lio Vi la ni e Lí dia Qu i nan, como mem -
bros ti tu la res, e os De pu ta dos Anto nio Fe i jão e Sér gio 
Bar ros como membrOs su plen tes, da Co mis são Mis -
ta Espe ci al que ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº
2.218/01, que “dis põe so bre a re mu ne ra ção dos Mi li -
ta res do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”, em 
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.



Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ma ga -
lhães, Lí der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 663/2001

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Már cio For tes e Anto nio Car los Pan nun -
zio, como mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos Da ni lo
de Cas tro e Anto nio Cam bra ia como mem bros su -
plen tes, da Co mis são Mis ta Espe ci al que ana li sa a
Me di da Pro vi só ria nº 2.220/01 que ”dis põe so bre a
con ces são de uso es pe ci al de que tra ta o § 1º do art.
183 da Cons ti tu i ção, cria o Con se lho Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Urba no – CNDU e dá ou tras pro vi dên -
ci as“, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 668/2001

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia
os De pu ta dos Már cio For tes e Anto nio Car los Pan -
nun zio, como mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos
Da ni lo de Cas tro e Anto nio Cam bra ia como mem -
bros su plen tes, da Co mis são Mis ta Espe ci al que
ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº 2.221/01, que ”al te ra
a Lei nº 4.591, de 16-12-64, ins ti tu in do o pa tri mô nio
de afe ta ção nas in cor po ra ções imo bi liá ri as, e dá ou -
tras pro vi dên ci as“, em subs ti tu i ção aos an te ri or men -
te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 673/2001

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia
os De pu ta dos Már cio For tes e Anto nio Car los Pan -
nun zio, como mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos
Da ni lo de Cas tro e Anto nio Cam bra ia como mem -
bros su plen tes, da Co mis são Mis ta des ti na da a ana -
li sar a Me di da Pro vi só ria nº 2.223/01, que ”dis põe
so bre a Le tra de Cré di to Imo bi liá rio, a Cé du la de
Cré di to e dá ou tras pro vi dên cia“, em subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 678/2001

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Affon so Ca mar go e Badu Pi can ço, como
Mem bros Ti tu la res, e os De pu ta dos Ju qui nha e José Mi -
li tão como mem bros su plen tes, da Co mis são Mis ta
Espe ci al que ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº 2.227/01
”que es ta be le ce ex ce ção ao al can ce do art. 2º da Lei nº
10.192/0l“, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Se -
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 79/01-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 445, de 1999, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que “Acres cen ta dis po si -
ti vos à Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que
ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro, es ta be le cen do 
con di ções para o par ce la men to de mul tas por in fra -
ção de trân si to”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, –  Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

OF. Nº 85/01-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes ta
data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 543, de 1999, de
au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que “Dis põe so bre o
se gu ro-ga ran tia e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.



OF. Nº 86/01-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 635, de
1999, de au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que
“Esta be le ce ins tru men tos le ga is de pre ven ção e re -
pres são à fal si fi ca ção de obras de ar tes vi su a is e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

OF. Nº 87/01-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 352, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ade mir Andra de, que “Acres cen ta pa rá -
gra fo ao ar ti go 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fe ve re i ro
de 1993, que dis põe so bre a re gu la men ta ção dos dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos à re for ma agrá ria,
pre vis tos no Ca pí tu lo III, Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção
Fe de ral”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o
pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur -
so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que
os Pro je tos de Lei do Se na do n.ºs 352, 445, 543 e
635, de 1999, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or -
men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lind -
berg Cury, por 20 mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez,
ocu po a tri bu na des ta Casa para fa lar de dois as sun -
tos que con si de ro da ma i or im por tân cia para o mo -
men to que es ta mos vi ven do. Tra ta-se da glo ba li za ção 
e tam bém do sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro.

Hoje, o mun do é me di do por ho ras de dis tân ci as,
e a co mu ni ca ção se faz, com toda evi dên cia, rá pi da e
ins tan ta ne a men te, em uma era de in for má ti ca e de
ou tros avan ços da tec no lo gia mo der na. 

As dis tân ci as me di das in flu en ci am o com por ta -
men to da eco no mia. Elas aca ba ram com as bar re i ras
en tre os pa í ses, e, ao mes mo tem po, quan do so fre -
mos o re fle xo da mu dan ça na bol sa de um país, com
uma de ter mi na da ope ra ção, ba lan çam as es tru tu ras
da eco no mia de ou tro país. A eco no mia glo ba li za da
re fle te de ma ne i ra sé ria so bre to das as ati vi da des
eco nô mi cas dos pa í ses. 

Sr. Pre si den te, o mo de lo do sis te ma tri bu tá rio
bra si le i ro está su pe ra do. Ele é com ple xo e tem cer ca
de 60 ti pos de im pos to, ta xas e con tri bu i ções. Di an te
des sa com ple xi da de, é di fí cil com pe tir com o res to do
mun do, que se gue avan çan do den tro des se sis te ma e 
ofe re ce ga ran ti as de ope ra ções rá pi das e não one ra o 
cus to fi nal do tri bu to.

O Bra sil pos sui o ma i or nú me ro de im pos tos, as
mais al tas ta xas e uma das me no res ar re ca da ções do 
mun do. Bas ta exa mi nar que cer ca de 32% do PIB bra -
si le i ro cor res pon de à car ga tri bu tá ria. Os nos sos mo -
de los pre ci sam ser mo di fi ca dos, e a mu dan ça do sis -
te ma tri bu tá rio bra si le i ro é di fí cil e não sei se in te res sa 
às nos sas au to ri da des pro vo car a mu dan ça em de ter -
mi na dos mo men tos, por que o Bra sil está ar re ca dan -
do. A Re ce i ta Fe de ral têm, há me ses, ba ti do re cor des
de ar re ca da ção. Mas o sis te ma traz um cus to, um
ônus tri bu tá rio mu i to ele va do em cima das em pre sas
e dos as sa la ri a dos. Por quê? Por que o meio mais fá cil 
de ar re ca da ção vem das em pre sas, dos as sa la ri a dos 
e dos ser vi do res pú bli cos, que so frem o im pac to ne -
ga ti vo des sa ati vi da de. 

Ve ri fi que mos os mo de los exis ten tes no mun do.
Te mos o mo de lo ame ri ca no, que é mu i to sim ples. Ele
arma todo o seu es que ma na cap ta ção de im pos tos
em cima das ven das ao con su mi dor, em que o pro du -
to tem o seu pre ço es ta be le ci do e, à pro por ção de
4%, no ca i xa, o con su mi dor paga o pre ço do pro du to
acres ci do do im pos to. Esses va lo res são dis tri bu í dos
den tro de uma cro no lo gia aos ór gãos li ga dos di re ta -
men te ao sis te ma tri bu tá rio ame ri ca no. Exis te o im -
pos to de ren da que tri bu ta as gran des em pre sas, os
gran des sa lá ri os e prin ci pal men te o meio ar tís ti co nos 
Esta dos Uni dos. 



Na Ingla ter ra, ao pre ço de cus to es ta be le ci do
pela in dús tria, acres cen ta-se o fre te, os im pos tos de -
vi dos e a mar gem de lu cro do co mer ci an te; esse pro -
du to é dis tri bu í do por todo o co mér cio e tem o mes mo
pre ço em qual quer can to da Ingla ter ra e até nos ou -
tros pa í ses da Grã-Bre ta nha. É um sis te ma prá ti co e
efi ci en te tam bém.

Va mos exa mi nar o sis te ma tri bu tá rio ja po nês,
que é um exem plo para o mun do. O Ja pão res sur giu
das cin zas após Se gun da Gu er ra Mun di al com a cri a -
ção das pe que nas e mi cro em pre sas, que cres ce ram
no âm bi to fa mi li ar, sem a ne ces si da de de trans por te,
e tam bém de um sis te ma prá ti co de tri bu ta ção. E as -
sim se trans for mou, pou cos anos de po is – pres tem
bem aten ção, um país do ta ma nho de São Pa u lo e
com a po pu la ção do Bra sil, com 75% de suas áre as
inós pi tas para a agri cul tu ra, que não per mi te a ex pan -
são das ati vi da des – numa das ma i o res eco no mi as
do mun do. 

Por que não ado ta mos no Bra sil um sis te ma
prá ti co e efi ci en te?

Sr. Pre si den te, gos ta ria de ci tar al gu mas ex -
pres sões de Ro ber to Cam pos a res pe i to da re vo lu ção 
fis cal: ”um fato ge ra dor su fi ci en te men te am plo para
eli dir a fron te i ra en tre con tri bu in tes e de lin qüen tes“.
Ou: ”O sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro deve ado tar alí -
quo tas su fi ci en te men te ba i xas para tor nar ri dí cu la a
so ne ga ção“. Nin guém se ex põe à so ne ga ção por va -
lo res ri dí cu los, mas é ca paz de dela va ler-se quan do
o sis te ma tri bu tá rio co bra mais de 35%. Esta mos per -
den do a com pe ti ti vi da de em to dos os se to res, como
na in dús tria de au to mó ve is e de au to pe ças. A alta in -
ci dên cia de im pos tos na in dús tria, re ti ra o ve í cu lo da
fa i xa de mer ca do ex te ri or. Diz ain da Ro ber to Cam -
pos, com mu i ta pro pri e da de: ”o re pas se tem que ser
au to má ti co e ins tan tâ neo aos be ne fi ciá ri os, evi tan -
do-se a com pli ca ção da ino va ção dos tri bu tos“.

Sr. Pre si den te, está sen do ela bo ra da uma nova
pro pos ta con subs tan ci a da na que le sis te ma já di vul -
ga do nes te País por mu i to tem po: o Impos to Úni co.
Mas há uma al te ra ção: é o Impos to Úni co Fe de ral.

No Impos to Úni co Fe de ral, usa re mos a ex pe -
riên cia con so li da da na ar re ca da ção da CPMF, que
tem um po der de ar re ca da ção fora do co mum. A cap -
ta ção é au to má ti ca, o que evi ta a so ne ga ção. E o con -
tri bu in te bra si le i ro, por con ta pró pria, de uma ma ne i ra
ge ral, não sen te, na oca sião, os dé bi tos em con ta.

Numa pri me i ra fase, es ta mos re a li zan do um es -
tu do, no Se na do, com o Se na dor Bel lo Par ga e, na
Câ ma ra Fe de ral com o Pro fes sor Mar co Cin tra, uma
das ma i o res ex pres sões do sis te ma tri bu tá rio da eco -
no mia bra si le i ra. Pre ten de mos evi tar que te nha mos,

nes te fi nal de tem po, uma re vo lu ção tri bu tá ria na base 
des ses im pos tos. Sim ples men te, sa be mos que es ta -
mos lu tan do con tra o tem po, mas pre ten de mos pro -
por um mo de lo que pos sa abre vi ar essa mu dan ça
drás ti ca. Por exem plo, po de ría mos man ter a CPMF,
com a eli mi na ção au to má ti ca dos im pos tos. Pas san -
do de 0,38% para 0,48%, o po der de cap ta ção des se
novo im pos to per mi ti rá a eli mi na ção, ou me lhor, a
subs ti tu i ção do im pos to so bre pes soa fí si ca. Se ele -
var mos para ape nas 1% essa ar re ca da ção – já te mos 
es ti ma ti vas e o exer cí cio foi fe i to –, esse va lor po de ria
eli mi nar de ime di a to o Impos to de Ren da re ti do na
fon te, o Impos to de Ren da da pes soa fí si ca e da pes -
soa ju rí di ca.

Para o Go ver no, será um sis te ma mo der no, por -
que au men ta rá o po der de ga nho do as sa la ri a do, das
em pre sas or ga ni za das. No mo men to em que re ti rar -
mos da fo lha de pa ga men to do ser vi dor pú bli co o des -
con to de 27%, evi den te men te, es ta re mos au men tan -
do seu sa lá rio. E o Go ver no terá con di ções de, na sua
pro gra ma ção para o pró xi mo ano, ofe re cer como que
uma com pen sa ção pelo acha ta men tos dos sa lá ri os
que os ser vi do res têm sen ti do ao lon go dos úl ti mos
sete anos sem au men to. E o Impos to de Ren da não
per de rá seu po der de ar re ca da ção, por que es ta rá
sen do subs ti tu í do por um mo de lo mais mo der no e
ade qua do.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, es ta mos sub me -
ten do à apre ci a ção des ta Casa nos sa pro pos ta de re -
no va ção do sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro.

Agra de ço a V. Exª.
Opor tu na men te, vol ta re mos ao as sun to.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
(Pa u sa.)

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Tem
V. Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pedi
per mis são ao Se na dor Osmar Dias, o pró xi mo ora dor
ins cri to, para que pu des se me pro nun ci ar, para dar
co nhe ci men to ao Se na do – pe din do aos in te gran tes
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
que não fal tem à pró xi ma re u nião – de que, na pró xi -
ma quar ta-fe i ra, será dis cu ti do o cha ma do voto ele -
trô ni co.

Já há al gum tem po, o Se na dor Ro ber to Re quião 
vem sen do en car re ga do para essa tra ta ti va jun to ao
Mi nis tro Nel son Jo bim.



Agra de ço a V. Exª. Que faça che gar ao co nhe ci -
men to dos de ma is Co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, 
que dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. PEDRO UBIRAJARA (PMDB – MS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ain da es ta mos nos re cu pe ran do da
per ple xi da de e acom pa nhan do com apre en são os
des do bra men tos da re a ção do Go ver no dos Esta dos
Uni dos fren te aos aten ta dos so fri dos no dia 11 de se -
tem bro.

Com jus ta ra zão, exis te uma pre o cu pa ção ge ne -
ra li za da com re la ção ao fu tu ro e às im pli ca ções de fa -
tos tão gra ves so bre a eco no mia mun di al. Exem plo
cla ro des sa pre o cu pa ção é o teor da Car ta de Bra sí -
lia, re sul ta do do en con tro da Asso ci a ção Bra si le i ra de 
Agen tes de Vi a gens (Abav), onde se ma ni fes tam jus -
tos te mo res quan to à pos si bi li da de de uma even tu al
con fla gra ção de gran des pro por ções, que afe ta ria
gra ve men te os ne gó ci os do se tor. Por isso, in da gam
os ope ra do res de vi a gens: como fa zer tu ris mo, com
ale gria, num mo men to em que as na ções de todo o
mun do es tão aba la das com a ou sa dia do ter ror e
oran do em bus ca da paz?

Entre tan to, Sr. Pre si den te, como con tra pon to à
ter rí vel se ma na que pas sou, que ro re gis trar um fato
ex tre ma men te po si ti vo ocor ri do no meu Esta do, o
Mato Gros so do Sul.

Na úl ti ma se ma na, tive opor tu ni da de de par ti ci -
par, em Cam po Gran de, do se mi ná rio ”Avan ça Bra sil
– Ca mi nhos do De sen vol vi men to“, or ga ni za do pela
Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os de Mato Gros so do Sul
(Asso ma sul) e pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Mu ni cí -
pi os (ABM), o qual con tou com a pre sen ça de Mi nis -
tros de Esta do que apre sen ta ram um ba lan ço das
obras fe de ra is exe cu ta das e em exe cu ção em nos so
Esta do.

Pelo su ces so do even to, que ro pa ra be ni zar o
es for ço do Pre si den te da Asso ma sul, Sr. Re i nal do
Azam bu ja, Pre fe i to da ci da de de Ma ra ca ju, pela atu a -
ção na con du ção da en ti da de. Na opor tu ni da de, mos -
trou-se que, ape sar de tudo, a vida con ti nua, re ple ta
de opor tu ni da des para aque les que bus cam me lho -
res con di ções de vida.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, par ti ci -
pan do com os Mi nis tros dos Trans por tes, Eli seu Pa di -
lha; do Espor te e Tu ris mo, Car los Mel les; da Inte gra -
ção Na ci o nal, Ra mez Ta bet, e com o Che fe do Ga bi -
ne te de Se gu ran ça, Ge ne ral Alber to Car do so, bem
como com se cre tá ri os e téc ni cos do Go ver no Fe de ral, 

e ou vin do o Pre fe i to de Cam po Gran de, André Pu ci -
nel li, e o pró prio Go ver na dor, Zeca do PT, re co nhe -
ce-se o es for ço do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so em cor ri gir as imen sas de si gual da des re gi o -
na is, in ves tin do nos Esta dos bra si le i ros, in de pen den -
te men te de co res par ti dá ri as, como é o caso de Mato
Gros so do Sul.

Pos so afir mar que essa mi nha opi nião é, com cer -
te za, ava li za da pela ma i o ria dos pre fe i tos sul-mato-ma -
gros sen ses. Ape sar das com ple xi da des so ci a is e
eco nô mi cas que en fren tou, di fi cil men te será en con -
tra do na his tó ria re pu bli ca na um pre si den te como
Fer nan do Hen ri que, que, in de pen den te men te de Par -
ti dos po lí ti cos, cre dos e ide o lo gi as, sou be cor res pon -
der às as pi ra ções de cada Esta do e de cada Mu ni cí -
pio, em bo ra li mi ta do mu i tas ve zes pela in dis po ni bi li -
da de or ça men tá ria.

Alguns re sul ta dos po si ti vos de mu i tas ad mi nis -
tra ções, em es pe ci al a do Go ver no do meu Esta do –
que se vale da atu a ção da Ban ca da Fe de ral, ca pi ta -
ne a da pelo ex-De pu ta do pe e me de bis ta Fla vio Der zi – 
de vem-se às par ce ri as fir ma das com o Go ver no Fe -
de ral na re a li za ção de obras, im plan ta ção de pro je tos
e to ma da de ações e ati tu des que con tri bu em para a
su pe ra ção de di fi cul da des em to das a ins tân ci as ad -
mi nis tra ti vas.

De mons trou-se, as sim, o vo lu me de obras re a li -
za das pelo Go ver no Fe de ral em be ne fí cio do Mato
Gros so do Sul, uma vez que o Go ver no Esta du al do
PT, in ten ci o nal men te, na pro pa gan da que re a li za, es -
con de a par ti ci pa ção e atu a ção do Go ver no Fe de ral.

Aqui vale um pa rên te se. Re cen te men te, os jor -
na is re gis tra ram o teor de um te le gra ma en vi a do pelo
Mi nis tro da Jus ti ça José Gre go ri ao Go ver na dor Zeca
do PT, re cla man do que as le tras da lo go mar ca do Go -
ver no Fe de ral es ta vam mu i to pe que nas nas vi a tu ras
po li ci a is en tre gues ao Esta do, en quan to as do Go ver -
no lo cal me re ci am enor me des ta que.

A pro pó si to, cabe re gis tar a pre o cu pa ção do Go -
ver no pe tis ta com a re a li za ção do even to, re u nin do
Mi nis tros, para pres tar con tas de suas ações a um pú -
bli co for ma dor de opi nião, como pre fe i tos e ve re a do -
res. No meu Esta do, os jor na is no ti ci a ram o cons tran -
gi men to do Go ver na dor com a re a li za ção do even to,
que, se gun do ele, po de ria ter cu nho ele i to re i ro. No ti -
ci ou, ain da, o jor nal Cor re io do Esta do, de Cam po
Gran de, que o Go ver na dor, te men do que o PMDB ca -
pi ta li zas se o even to para a can di da tu ra de André Puc -
ci nel li ao Go ver no do Esta do, li gou para o pró prio Pre -
si den te da Re pú bli ca para re cla mar da vi si bi li da de do
en con tro. De acor do com as ses so res do Go ver no ou -
vi dos pelo jor nal, o Pre si den te as se gu rou ao Go ver -



na dor que o even to ti nha úni ca e ex clu si va men te a fi -
na li da de de apre sen tar um ba lan ço das obras fe de ra is
no meu Esta do.

Re gis tro tais par ti cu la ri da des, Sras e Srs. Se na -
do res, para cha mar a aten ção para o cli ma pré-ele i to -
ral que os Esta dos e Mu ni cí pi os já vi vem com a ex -
pec ta ti va das ele i ções do pró xi mo ano. Mu i to a con -
tra gos to, o Go ver na dor re co nhe ceu a im por tân cia do
Go ver no Fe de ral no pro ces so de vi a bi li za ção eco nô -
mi ca de Mato Gros so do Sul, por meio de in ves ti men -
tos in ter nos e ex ter nos nas áre as de ener gia, gás na -
tu ral, in fra-es tru tu ra, meio am bi en te e no se tor so ci al.

De po is de cons tru ir o ga so du to Bra sil-Bo lí via,
que cor tou o Esta do de pon ta a pon ta, o Go ver no Fe -
de ral está vi a bi li zan do, por in ter mé dio da Pe tro bras, a 
cons tru ção de usi nas ter me lé tri cas para a uti li za ção
de gás na tu ral na ge ra ção de ener gia elé tri ca e como
com bus tí vel para ve í cu los au to mo to res. O uso do gás
na tu ral já está pro vo can do o au men to da ar re ca da ção 
de Mato Gros so do Sul.

No en tan to, Sr. Pre si den te, por ma i o res que se -
jam os in ves ti men tos pú bli cos, o pro ces so de de sen -
vol vi men to es ta du al ain da ca re ce de mais re cur sos
para o es tí mu lo à ge ra ção de em pre go e ren da.
Assim, te nho que con cor dar com o Mi nis tro da Inte -
gra ção Na ci o nal, Se na dor Ra mez Te bet, a quem te -
nho o or gu lho e a res pon sa bi li da de de re pre sen tar
nes ta Casa, quan do ele re co men da que pre ci sa mos
pe dir mais para Mato Gros so do Sul.

No Orça men to Ge ral da União para 2002 es tão
pre vis tos R$457,6 mi lhões para o nos so Esta do, sem
a in clu são das emen das de Par la men ta res. Do to tal,
R$92,3 mi lhões des ti nam-se para in ves ti men tos,
R$251 mi lhões para des pe sas cor ren tes e R$114,3
mi lhões para o pa ga men to de pes so al e en car gos.

Como mé di co do in te ri or, acos tu ma do a aten der 
con sul tas de pes so as hu mil des e ca ren tes, te nho a
sa tis fa ção de re gis trar que a ma i or fa tia dos re cur sos
pre vis tos pelo Orça men to Ge ral da União para o
Esta do será para o se tor de sa ú de, que fi ca rá com
qua se 40% do to tal pre vis to.

Te re mos re cur sos para me lho rar o aten di men to
à sa ú de pú bli ca, com o cus te io de des pe sas do Sis te -
ma Úni co de Sa ú de, para o pro gra ma Sa ú de da Fa mí -
lia e pre ven ção de fa to res, bem como in ves ti men to
em sa ne a men to bá si co.

Ape sar do es for ço do Go ver no Fe de ral em con -
tem plar se to res bá si cos, o va lor des ti na do a Mato
Gros so do Sul é o me nor da Re gião Cen tro-Oes te.

Mi nha obri ga ção, como par la men tar sul-mato-gros -
sen se, é bri gar para con se guir am pli ar nos sa par ti ci -

pa ção no Orça men to Ge ral da União. Va mos, jun ta -
men te com a Ban ca da Fe de ral, co or de na da pelo De -
pu ta do Wal de mir Moka, ini ci ar as dis cus sões em tor -
no das emen das in di vi du a is e co le ti vas que ire mos
apre sen tar à pro pos ta or ça men tá ria do Go ver no Fe -
de ral para 2002.

Va mos pro cu rar ou tras fon tes nos or ça men tos
mi nis te ri a is e nos pro gra mas es pe cí fi cos do Go ver no
para am pli ar nos sa fa i xa de re cur sos. Enten do que
será ne ces sá rio o en ten di men to so bre a ela bo ra ção
de emen das ao Orça men to, de for ma que as even tu a -
is di fe ren ças po lí ti cas e par ti dá ri as não in flu en ci em
na pro po si ção de emen das em con jun to pela Ban ca -
da Fe de ral.

Qu e ro ain da re gis trar a re a li za ção, nes ta se gun -
da-fe i ra, em Cam po Gran de, de mais um even to pro -
mo vi do pela Asso ma sul, em par ce ria com o Se brae e
com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, para dis cu tir a pró xi -
ma im plan ta ção do Esta tu to da Ci da de. Na opor tu ni -
da de, nos sa Ca pi tal re ce be o Mi nis tro Oví dio de
Ange lis, da Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi men to
Urba no, para de ba ter esse im por tan te tema.

Às vés pe ras de sua vi gên cia, o Esta tu to da Ci -
da de é pra ti ca men te des co nhe ci do de gran de par te
da so ci e da de, tor nan do-se ne ces sá ria a for ma ção de
for ças-ta re fa em todo o País para sua di vul ga ção e
en ten di men to, uma vez que al te ra as re la ções da pro -
pri e da de ur ba na.

Lem bro as pa la vra pro fe ri das aqui pelo Se na dor 
Ma u ro Mi ran da, do PMDB de Go iás, que de fen de a
fun da men tal ta re fa de dis se mi nar aos qua tro can tos
os avan ços con ti dos no Esta tu to da Ci da de e co brar
co ra gem e ar ro jo das au to ri da des mu ni ci pa is para
exe cu tá-los.

Pre o cu pa do com o des co nhe ci men to do as sun -
to pela ma i or par te da so ci e da de sul-mato-gros sen -
se, es tou pro pon do às li de ran ças lo ca is a re a li za ção
de um se mi ná rio en vol ven do pre fe i tos, ve re a do res,
ar qui te tos, cor re to res imo bi liá ri os, tri bu ta ris tas, en fim, 
os prin ci pa is agen tes que atu am so bre a ques tão ur -
ba na em cada mu ni cí pio, para co nhe cer mos me lhor o 
Esta tu to da Ci da de.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, re gis tro aqui a vi si ta
que fi ze mos ao Mu ni cí pio his tó ri co de Antô nio João,
em Mato Gros so do Sul, dos tem pos da Gu er ra do Pa -
ra guai, quan do um ho mem, co man dan do pou cos sol -
da dos, re ne gou-se a se re co lher a po si ções mais se -
gu ras, de i xan do cé le bre fra se, que hon ra nos so País
e prin ci pal men te o Exér ci to bra si le i ro: ”Sei que mor ro,
mas o meu san gue e o de meus com pa nhe i ros ser vi rá
de pro tes to so le ne à in va são do solo de mi nha Pá tria“.



Lá, Sr. Pre si den te, na Ci da de de Antô nio João, 
lan ça mos o Pro na ger – Pro gra ma Na ci o nal de Ge -
ra ção de Empre go e Ren da, cu jas ati vi da des na re -
gião se rão acom pa nha das pelo Ci de ma – Con sór -
cio Inter mu ni ci pal Inte gra do das Ba ci as dos Rios
Mi ran da e Apa. Acres ça-se aqui, que Antô nio João
é um Mu ni cí pio di vi sor de águas, pois há em seu
ter ri tó rio oito nas cen tes de rios, sen do que qua tro
de las cor rem para o rio Pa ra ná e ou tras qua tro para
a Ba cia do Pa ra guai.

São mu i tas, por tan to, as ações de sen vol vi das
em Mato Gros so do Sul pelo Go ver no Fer nan do Hen -
ri que Car do so, o que nos faz nu trir em ba sa das es pe -
ran ças em um fu tu ro me lhor para nos sa gen te, ape -
sar das di fi cul da des pre sen tes.

Tive opor tu ni da de de di zer isso, por exem plo, ao 
que ri do povo de Bela Vis ta, na fron te i ra com o Pa ra -
guai, e ao Sr. Pre fe i to Ge ral do Mu ra no. Re pi to isso
aqui, na tri bu na do Se na do Fe de ral, nes te mo men to
em que nos ator men tam tan tas pre o cu pa ções e tan -
tas an gús ti as. Dis se isso pela Rá dio Fron te i ra, da Ci -
da de de Bel la Vis ta pa ra gua ia, aos seus tra ba lha do -
res de rá dio. ”Ndai p’ore pro ble ma“, o Bra sil e o Pa -
ra guai são duas gran des na ções ir mãs. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Ubi ra -
ja ra, o Sr. Car los Pa tro cí nio, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi -
son Lo bão, Pre si den te em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos jor na is
de ma i or cir cu la ção no Esta do do Pa ra ná, que per ten -
ce ao ex-Se na dor José Edu ar do de Andra de Vi e i ra,
tem como uma das prin ci pa is man che tes no dia de
hoje a se guin te: ”O Pa ra ná tem me nos ver ba que o Pi -
a uí em 2002“. Esta é a man che te do Jor nal Fo lha do
Pa ra ná:

O Esta do é o dé ci mo se gun do no ran -
king de in ves ti men tos fe de ra is pre vis tos no
Orça men to e re ce be rá me ta de do que re ce -
be rá o Rio Gran de do Sul, do Se na dor Pe -
dro Si mon. 

Essa no tí cia de uma pá gi na faz uma com pa ra ção,
in clu si ve, com o Esta do do Rio Gran de do Sul e, de ou -
tro lado, com o Esta do do Acre, do Se na dor Tião Vi a na.

Nas aná li ses que têm sido fe i tas pela im pren sa
do Pa ra ná, to das as ve zes em que se fala em Orça -
men to, sem pre se cul pa a Ban ca da do Pa ra ná pelo
fato de o nos so Esta do não con se guir se in se rir no
Orça men to da União com va lo res co e ren tes com a
nos sa con tri bu i ção ao País, no que se re fe re ao pa ga -
men to de tri bu tos. Sem pre se diz que o Pa ra ná paga
mu i to im pos to, mas não tem de vol vi do, por meio do
Orça men to da União, o equi va len te a esse es for ço de
con tri bu i ção para o de sen vol vi men to na ci o nal. 

Se con si de rar mos cor re ta a aná li se de que a
Ban ca da de De pu ta dos e de Se na do res é res pon sá -
vel pela ba i xa par ti ci pa ção do Pa ra ná no Orça men to
da União, no que se re fe re aos in ves ti men tos pro gra -
ma dos para o ano que vem, te ría mos que di zer ago ra
ao Se na dor Tião Vi a na que a Ban ca da do Acre é mu i -
to efi ci en te. A Ban ca da do Acre é com pos ta por dois
Se na do res do PT e um do PMDB. Fiz um cál cu lo da
re la ção en tre os va lo res do Orça men to e a po pu la ção. 
O Acre é o Esta do da União que tem a ma i or par ti ci -
pa ção por ha bi tan te no Orça men to da União, no que
se re fe re aos in ves ti men tos. São R$133,7 de in ves ti -
men tos no Orça men to da União para cada ha bi tan te.
O Pa ra ná, que não é o úl ti mo, mas é um dos úl ti mos,
está exa ta men te com R$15,9 para cada ha bi tan te pa -
ra na en se; e o Acre, R$133,07.

Se es ses va lo res não fo ram re sul ta do de es for -
ço da Ban ca da – e acre di to que par te te nha sido pelo
es for ço da Ban ca da –, te mos de con si de rar o que
está fa zen do cada Go ver na dor de Esta do em re la ção
ao Orça men to.

Se gun do ma té ria que li, Se na do res e De pu ta -
dos do PMDB, do PT, do PPS e do PSDB do Pa ra ná
di zem: ”Quem deve ar ti cu lar a Ban ca da para que o
Pa ra ná seja mais res pe i ta do na hora da dis tri bu i ção
dos re cur sos da União para o nos so Esta do é o Go -
ver na dor“. Diz, ain da, um De pu ta do: ”Eu nun ca vi o
Go ver na dor Ja i me Ler ner bri gan do na Co mis são de
Orça men to do Con gres so Na ci o nal ou nos Ga bi ne tes 
em Bra sí lia para con se guir mais re cur sos or ça men tá -
ri os para o Pa ra ná“. Isso é ver da de.

Iden ti fi ca mos, en tão, dois pro ble mas: a Ban ca -
da, que não se ar ti cu la; e o Go ver na dor Ja i me Ler ner
e seu Go ver no, que não se têm de di ca do à con quis ta
de mais par ti ci pa ção no Orça men to na ci o nal.

Por es sas duas ca u sas, man do um abra ço ao
Go ver na dor Jor ge Vi a na, do Acre, que, jun to com a
Ban ca da, con se guiu algo que ne nhum Esta do bra si -
le i ro con se guiu: R$133,07 por ha bi tan te. O se gun do
Esta do em des ti na ção de re cur so para in ves ti men to é 
o Ama pá, com R$114 por ha bi tan te. Os de ma is Esta -



dos bra si le i ros fi ca ram to dos aba i xo de R$60 por ha -
bi tan te.

O Bra sil está de fi nin do, no seu Orça men to,
R$11 bi lhões de in ves ti men to para o ano que vem. O
Pa ra ná está con tem pla do com R$151,9 mi lhões, e o
Esta do do Acre, do Se na dor Tião Vi a na, está con tem -
pla do com R$74,5 mi lhões. A po pu la ção do Esta do do 
Pa ra ná é de 9,55 mi lhões, e a do Acre, 557 mil, o que
re sul ta numa pro por ção de re cur sos por ha bi tan te
mu i to ma i or para o Esta do do Acre.

Ao in vés de bus car as ca u sas pe las qua is o Pa -
ra ná está sen do pre te ri do no Orça men to, pre ten do re -
ce ber do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, es pe ci al men te
do Mi nis tro Mar tus Ta va res, in for ma ções so bre os cri -
té ri os pe los qua is se de fi nem os re cur sos des ti na dos
a cada Esta do. Não po dem ser po lí ti cos, por que o Go -
ver na dor Jor ge Vi a na, do Acre, é do PT.

Sr. Pre si den te, no Sul do País, o Rio Gran de do
Sul, para o qual se des ti na ram R$327,4 mi lhões –
R$32 por ha bi tan te –, re ce beu pra ti ca men te o do bro
do que re ce beu o Pa ra ná – R$15,9 por ha bi tan te. O
cri té rio tam bém não é o ín di ce por ha bi tan te.

Se o pa râ me tro não é o ín di ce por ha bi tan te, de -
ve ria ser a ren da per ca pi ta. Po rém, a ren da per ca -
pi ta do Rio Gran de do Sul, em 1998, era de R$7.145
– ma i or que a do Pa ra ná, que é de R$6.131. O cri té rio, 
en tão, tam bém não é a ren da per ca pi ta. As des ti na -
ções não ser vem para cor ri gir dis tor ções re gi o na is.

Qu an do li a man che te ”Pa ra ná tem me nos ver ba 
que o Pi a uí para 2002“, ima gi nei que o cri té rio uti li za do
te ria sido o da ren da per ca pi ta, que re du zi ria as de si -
gual da des, fa zen do in ves ti men tos na que les Esta dos
em que a ren da é mais ba i xa que a do Pa ra ná e a do
pró prio Acre. Mas não se tra ta de pro por ção de ha bi tan -
tes ou de cri té rio po lí ti co, vis to que os Go ver na do res do
Rio Gran de do Sul e do Acre são do PT.

Inde pen den te men te do cri té rio, o Esta do do
Ce a rá será bem con tem pla do no pró xi mo ano:
R$52,00 por ha bi tan te e R$392 mi lhões de in ves ti -
men tos no Orça men to, o do bro in clu si ve do va lor des -
ti na do ao Pi a uí.

Exa mi nan do os nú me ros e fa zen do cál cu los
ma te má ti cos, não con se gui che gar a uma con clu são
quan to ao cri té rio uti li za do pelo Go ver no Fe de ral para 
a dis tri bu i ção dos re cur sos de in ves ti men to no Orça -
men to de 2002. Isso se gue, mais ou me nos, uma tra -
di ção.

Alguns da dos re ve lam que o Pa ra ná tem todo o
dis pên dio com as uni ver si da des es ta du a is, che gan do 
a R$300 mi lhões por ano. Pra ti ca men te to das as uni -
ver si da des do Rio Gran de do Sul são fe de ra is – há

cin co uni ver si da des cus te a das pelo Orça men to da
União na que le Esta do. Além de os in ves ti men tos des -
ti na dos ao Rio Gran de do Sul re pre sen ta rem apro xi -
ma da men te o do bro da que les re fe ren tes ao Pa ra ná,
as uni ver si da des do Rio Gran de do Sul es tão sen do
cus te a das pelo Orça men to da União.

O Hos pi tal das Clí ni cas, um pro ble ma crô ni co
do Esta do do Pa ra ná, re fe rên cia in ter na ci o nal e no
trans plan te de me du la ós sea, que tem sido, sem dú vi -
da, um por to se gu ro de mu i tas vi das de to dos os
Esta dos bra si le i ros, está em cri se há mu i to tem po. To -
dos os anos, a di re to ria do re fe ri do hos pi tal pro cu ra a
Ban ca da. Re cen te men te, es ti ve pre sen te numa re u -
nião com a di re to ria e ana li sei o or ça men to, cons ta -
tan do que a fo lha de pes so al do Hos pi tal das Clí ni cas
do Rio Gran de do Sul é man ti da pela União, en quan to 
a fo lha do Hos pi tal das Clí ni cas de Cu ri ti ba é cus te a -
da pelo pró prio hos pi tal, que tem res tri ções no aten di -
men to ao SUS.

Nes ta Casa, hou ve um de ba te acer ca da cri a -
ção de va gas nos hos pi ta is uni ver si tá ri os. O Se na dor
Tião Vi a na de fen deu que se cri em 20% ou 25% de va -
gas, que po dem ser co bra das da que les que se va lem
do Hos pi ta is das Clí ni cas, exa ta men te para per mi tir
um com ple men to de re ce i tas. Lo gi ca men te, para o
Hos pi tal das Clí ni cas do Rio Gran de do Sul, pou co
im por ta, por que toda a sua fo lha de pes so al está sen -
do cus te a da pela União. Entre tan to, para o Hos pi tal
das Clí ni cas de Cu ri ti ba, essa com ple men ta ção é
mu i to im por tan te, por que lhe dará um re cur so para
po der cus te ar o seu or ça men to.

Ape nas para o Hos pi tal das Clí ni cas do Rio
Gran de do Sul, cons ta do Orça men to para in ves ti -
men tos – e não para cus te io – R$21,476 mi lhões; no
ano pas sa do, em 2000, fo ram des ti na dos R$17,364
mi lhões. Pes qui sei para ver se ha via al gu ma des ti na -
ção tam bém para o Pa ra ná, por que, as sim como o
meu Esta do, os hos pi ta is de clí ni ca de todo o País
pre ci sam mo der ni zar-se, pre ci sam de equi pa men tos
e es tru tu ras mo der nos para aten der à cres cen te de -
man da. Mas não há cus te io para o meu Esta do. 

Ou seja, o Pa ra ná não re ce be para cus te io ou
in ves ti men to ne nhum cen ta vo a ser des ti na do ao
Hos pi tal das Clí ni cas. Não sou con tra o fato de o Go -
ver no da União pa gar o cus te io, a fo lha de pes so al, do 
Hos pi tal das Clí ni cas do Rio Gran de do Sul, mas es -
tou re cla man do um tra ta men to igual ao Pa ra ná. Não é 
pos sí vel que os im pos tos pa gos pelo Pa ra ná te nham
um grau de de vo lu ção ao Esta do mu i to in fe ri or ao que 
os ou tros Esta dos pa gam. 

Não es tou ain da con ven ci do dos cri té ri os que
es tão nor te an do a ela bo ra ção do Orça men to e, por -



tan to, dos nú me ros lan ça dos acer ca do que cada
Esta do re ce be rá. Mu i tas ve zes, eles nem re ce bem,
por que não es ta mos fa lan do de um Orça men to im po -
si ti vo, mas de va lo res co lo ca dos num pa pel que, mu i -
tas ve zes, não são obe de ci dos.

Po rém, já se co lo cam no pa pel in jus ti ças, que
mul ti pli cam as di fe ren ças re gi o na is e as de si gual da -
des so ci a is na que les Esta dos que são sa cri fi ca dos
por fal ta de uma atu a ção mais efi ci en te do Go ver na -
dor ou do Go ver no e de uma ar ti cu la ção da Ban ca da.

A Ban ca da do Pa ra ná está re al men te de sar ti -
cu la da, por que a ar ti cu la ção sem pre foi um pa pel do
Go ver no do Esta do, prin ci pal men te no que se re fe re
ao Orça men to. Hoje, não te mos essa ar ti cu la ção, por -
que o Go ver na dor não fala com os três Se na do res e
com uma par te dos De pu ta dos. Não sei se é al gu ma
bir ra, en cren ca ou se é por pre gui ça, mas sei que não
fala e, por não fa lar, o Esta do do Pa ra ná está mu i to
aquém da qui lo que es pe rá va mos para o Orça men to
de 2002.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exa me con ce de um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Con -
ce do o apar te a V. Ex.ª, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Osmar Dias, acom pa nho aten ta men te o pro nun ci a -
men to de V. Exª que abor da, no meu en ten di men to,
um as sun to de alta com ple xi da de, que é a re la ção
Esta do/União quan do se fala em or ça men to pú bli co.
Tra ta-se de as sun to de mu i ta gra vi da de, que pre ci sa
de re fle xão pro fun da do Par la men to bra si le i ro e de to -
das as au to ri da des de Esta do a fim de que que se en -
con tre um ca mi nho mais jus to. V. Ex.ª mos tra, nes se
qua dro com pa ra ti vo, um pou co do que de fato está
ocor ren do na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção. Sin to-me mais ale gre e
com auto-es ti ma ma i or quan do vejo o Acre con se guir
dar es ses pas sos no Orça men to-Ge ral da União. É
ab so lu ta men te cor re to fa lar-se em apro va ção or ça -
men tá ria, mas pen so que ain da fal ta mu i to. A União
tem uma dí vi da his tó ri ca com o Esta do do Acre. Ela
re mon ta ao nos so pro ces so de ocu pa ção ter ri to ri al e
à sua ane xa ção ao Bra sil. Na que la épo ca, ocu pá va -
mos o pri me i ro lu gar no PIB bra si le i ro, su pe ran do o
café e a pe cuá ria, às cus tas de uma ex por ta ção de 25 
mil to ne la das de bor ra cha. A União im pu nha uma taxa 
de 23% de im pos to so bre a bor ra cha pro du zi da no
ter ri tó rio acre a no, en quan to que o im pos to do café
era de 8%. Essa taxa ele va da im pe dia que o ter ri tó rio
se trans for mas se em Esta do e ob ti ves se a sua au to -
no mia. O re sul ta do foi uma gran de cri se e, atu al men -

te, o Esta do de pen de em 85% de re cur sos da União.
Isto im põe um com por ta men to de so bre vi vên cia mu i -
to in ten so por par te da Ban ca da do Acre por oca sião
do Orça men to, que se apre sen ta como uma vál vu la
de es ca pe. Pen so que, se não hou ves se em pe nho e
de di ca ção so bre-hu ma nas na Co mis são de Orça -
men to – mu i tas ve zes às cin co ho ras da ma nhã es ta -
mos de ba ten do –, se ria me lhor que o Go ver no do
Esta do en tre gas se a cha ve à União e con clu ís se ser
im pos sí vel go ver nar aque le Esta do. Essa é a re a li da -
de! Não te nho como con tes tar os nú me ros de in ves ti -
men to per ca pi ta e ou tros que V. Exª apre sen ta. Eles
são ab so lu ta men te ver da de i ros. Acre di to que o Go -
ver no do Esta do te nha uma res pon sa bi li da de gran de
so bre isso. V. Exª está ab so lu ta men te cor re to quan do
diz que há uma in sen si bi li da de do Go ver no do Pa ra -
ná. Te nho cer te za que sim. E não é só do Pa ra ná,
não! Di ria que, quan do par ti ci po da dis cus são do
Orça men to, vejo uma omis são de vá ri os Esta dos ri -
cos do Cen tro-Sul, que não têm dado a con si de ra ção
de vi da à dis cus são que ali se de sen vol ve. Po de ría -
mos ter de fi ni do, hoje, o que é o in ver so da ca pa ci da -
de ins ta la da. Por exem plo: há Esta dos que es tão qua -
dru pli can do suas ro do vi as. O Acre não tem via úni ca
al gu ma ain da de ro do via para in te grar a sua co mu ni -
da de. Ele ain da tem essa dí vi da his tó ri ca da União. É
o úni co Esta do que não tem ro do via as fál ti ca bem de -
fi ni da. É ver da de que, nes tes úl ti mos dois anos, me -
lho rou, pois o Go ver no Fe de ral tem se mos tra do sen -
sí vel, como no pro gra ma ”Avan ça Bra sil“, con si de ran -
do-o área es tra té gi ca. Esta mos re cu pe ran do o tem po
per di do. Mas, na hora da exe cu ção or ça men tá ria, te -
mos so fri do mu i to. Qu an do o Se na dor Edi son Lo bão
vem à tri bu na e faz um dis cur so em re la ção às es tra -
das do Ma ra nhão, já coço a ca be ça, pre o cu pa do se
va mos, ou não, so frer um pou co de im pac to no mo -
men to da exe cu ção or ça men tá ria, em bo ra S. Exª es -
te ja de fen den do com mais do que le gi ti mi da de os in -
te res ses do seu Esta do, que pas sa por afli ções na
ma lha viá ria tam bém da mes ma ma ne i ra. Atri buo a al -
guns Go ver na do res de Esta do a res pon sa bi li da de
por não es ti mu la rem e não ten ta rem aglu ti nar a Ban -
ca da na de fe sa do seu or ça men to. Cre io que o Pa ra -
ná pre ci se re ver isso, pois pos sui três Se na do res de
en ver ga du ra ím par na his tó ria do Par la men to e pre ci -
sa va lo ri zá-los mu i to bem, e tal vez os De pu ta dos. Mu -
i tas Ban ca das são frag men ta das por oca sião do
Orça men to. Che ga-se ao pon to de di zer que cada
par la men tar dos Esta dos me no res in di que uma
emen da de ban ca da es ta du al, o que é gra vís si mo,
uma es pé cie de le i lão. No Acre con se gui mos nos re u -
nir, de fi nir, vo tar cri té ri os e fa zer com que fos sem



cum pri dos, com a pre sen ça efe ti va do Go ver na dor do
Esta do, Jor ge Vi a na. Tal vez por isso es te ja mos con -
se guin do so bre vi ver. Mas so mos um Esta do mu i to po -
bre e pre ci sa mos do apo io de V. Exª na Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção. Pa ra béns pelo pro nun ci a men to, que en vol ve um
as sun to de alta com ple xi da de na re la ção en tre Esta -
dos e União.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Tião Vi a na. Con cor do com V. Exª. O 
Go ver no da União faz mu i to bem em es ta be le cer um
va lor para o Acre que per mi ta, pelo me nos, com pen -
sar um pou co toda a con tri bu i ção que aque le Esta do
tem ofe re ci do ao de sen vol vi men to na ci o nal. E cum -
pri men to o Go ver na dor Jor ge Vi a na pela sen si bi li da -
de, so bre tu do pela de ter mi na ção em con se guir in se rir
o Esta do do Acre no Orça men to da União com vi gor.

Pena que o Go ver na dor do Pa ra ná es te ja mais
pre o cu pa do em ven der o pa tri mô nio do Esta do. Acre -
di tou que não pre ci sa ria do Orça men to da União por -
que ven de ria tudo: ven deu a em pre sa de águas e sa -
ne a men to, o ban co do Esta do, e está ven den do a em -
pre sa de ener gia elé tri ca. Por que se pre o cu par com o 
Orça men to? Ou seja, esse foi o sen ti men to do Go ver -
na dor, que, ao des tru ir o pa tri mô nio do Esta do, ao
mes mo tem po ne gli gen ci ou o Orça men to da União. E
aqui es tão os nú me ros que re ve lam a ne gli gên cia do
Go ver no em re la ção a esse im por tan te com po nen te
do Orça men to es ta du al, que é a li be ra ção de re cur -
sos fe de ra is para in ves ti men tos.

E mais. Qu an do ob ser va mos o que está sen do
des ti na do para o Pa ra ná no Orça men to da União, aí é 
que fi ca mos mais de sa ni ma dos ain da, por que, para a
cons tru ção do Tri bu nal de Jus ti ça Fe de ral, há R$11
mi lhões. Qu a se 10% do di nhe i ro des ti na do ao Pa ra ná 
na for ma de in ves ti men tos é para o Tri bu nal de Jus ti -
ça. Qu an do co lo cam ou tros itens, são R$91 mi lhões
para es tra das fe de ra is. É pra ti ca men te para es tra das
e para cons tru ir o Tri bu nal de Jus ti ça Fe de ral. Não
que não se jam im por tan tes, por que, afi nal de con tas,
as es tra das do Pa ra ná es tão aban do na das, mas há
in ves ti men tos na área da sa ú de, es pe ci al men te, que
o Pa ra ná está re que ren do e ne ces si tan do, e na área
de se gu ran ça, por que a se gu ran ça da re gião me tro -
po li ta na se trans for mou num ver da de i ro caos. A in se -
gu ran ça hoje pros pe ra na re gião me tro po li ta na, por -
que não se dá pri o ri da de no Go ver no do Esta do e
tam bém no Go ver no Fe de ral; quan do se vê o Orça -
men to, não é essa a pri o ri da de es ta be le ci da.

Sr. Pre si den te, para en cer rar, di ria que po de ría -
mos tro car tran qüi la men te, não pela ven da dos ati vos
ou do pa tri mô nio pú bli co do Esta do, como está fa zen -

do o Go ver na dor, tro can do ver bas do Orça men to por
aque la ven da ab sur da, prin ci pal men te essa úl ti ma
que se pro põe fa zer, a ven da da Co pel, mas com o
ICMS na ge ra ção de ener gia. Por que, hoje, o Pa ra ná
per de, mais ou me nos, R$600 mi lhões to dos os anos,
e es tão sen do li be ra dos R$150 mi lhões do Orça men -
to da União para in ves ti men tos. Ou seja, de i xa mos de 
ar re ca dar, por que a re gra cons ti tu ci o nal, no meu en -
ten di men to, é in jus ta e per mi te que se ar re ca de na
dis tri bu i ção e não na ori gem R$600 mi lhões to dos os
anos. Só Fur nas pos si bi li ta ria a ar re ca da ção de mais
R$500 mi lhões anu a is. Isso sig ni fi ca, Sr. Pre si den te,
que, além da in jus ti ça que es ta mos so fren do por essa 
re gra cons ti tu ci o nal, que trans fe re re cur sos do Pa ra -
ná para os Esta dos que usam a ener gia lá pro du zi da,
sem con tar to dos os pro ble mas so ci a is e am bi en ta is
oca si o na dos pela cons tru ção da que las usi nas hi dre -
lé tri cas, não es ta mos sen do in de ni za dos pela per da
des ses re cur sos – e não es ta mos fa lan do aqui dos ro -
yal ti es, que o Go ver no do Esta do tam bém já an te ci -
pou e está gas tan do tudo. Mas esse é um pro ble ma
do povo pa ra na en se e do Pa ra ná, que vão ter que
cor ri gir quan do ti ver uma nova ele i ção e for ele i to um
Go ver na dor que não faça o que o atu al está fa zen do.

Ago ra, não con cor do que o Pa ra ná seja tão dis -
cri mi na do como está sen do no mo men to da de fi ni ção
de re cur sos para in ves ti men tos, es pe ci al men te em
se to res fun da men ta is. E quan do fa lei da sa ú de, bas ta
ver o que está acon te cen do com o nos so Hos pi tal das 
Clí ni cas, que está cor ren do sé rio ris co de fe char, Sr.
Pre si den te, se não hou ver sen si bi li da de por par te do
Go ver no Fe de ral, por que do atu al Go ver no do Esta do 
não es pe ro ne nhu ma sen si bi li da de.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca aos Srs. Se na do res que re sol veu
an te ci par a ses são de li be ra ti va or di ná ria da pró xi ma
quar ta-fe i ra para às 10 ho ras da ma nhã.

O Item nº 1 da Ordem do Dia da que la ses são
será um im por tan te Pro je to de Lei das So ci e da des
Anô ni mas. Por tan to, en ca re ço aos Srs. Se na do res o
com pa re ci men to na quar ta-fe i ra, às 10 ho ras da ma -
nhã, para ses são or di ná ria de vo ta ção de di ver sos
pro je tos, en tre os qua is o prin ci pal de les o da Lei das
So ci e da des Anô ni mas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go à re fle xão do Ple -
ná rio do Se na do Fe de ral uma ma ni fes ta ção que jul go



da ma i or im por tân cia. Peço às au to ri da des pú bli cas
que dêem al gum en ca mi nha men to a esta ques tão
que diz res pe i to aos re na is crô ni cos do Bra sil.

Te nho aqui uma car ta da So ci e da de Bra si le i ra
de Ne fro lo gia, abor dan do a si tu a ção dos re na is
crô ni cos no Esta do de São Pa u lo. Ao me re fe rir a
um do cu men to que re tra ta a si tu a ção atu al de São
Pa u lo, es tou evi den te men te en ten den do que está se
ir ra di an do para to dos os Esta dos do Bra sil essa cri se
gra ve do se tor dos do en tes re na is crô ni cos, que têm
pa de ci do pela di fi cul da de de so bre vi vên cia das uni -
da des de he mo diá li se.

Faço a le i tu ra: 

Pre za do Se na dor, vi mos a vos sa pre -
sen ça na con di ção de re pre sen tan tes da
So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia (SBN),
após re u nião com re pre sen tan tes da
APREC (Asso ci a ção Pa u lis ta de Re na is
Crô ni cos) e ABCDT (Asso ci a ção Bra si le i ra
de Cen tros de Diá li se e Trans plan te), para
ex por a gra ve si tu a ção de ame a ça ao tra ta -
men to de pa ci en tes re na is em diá li se no
Esta do de São Pa u lo.

Dos fa tos:
O Esta do de São Pa u lo pos sui cer ca

de 11 mil pa ci en tes re na is crô ni cos em pro -
gra ma de tra ta men to re nal subs ti tu ti vo (diá li -
se). De ma ne i ra mais sim ples, isso sig ni fi ca
di zer que es tes pa ci en tes não pos su em fun -
ção re nal com pa tí vel com a pre ser va ção da
vida e por isso pre ci sam de tra ta men to com
mé to dos que man têm ar ti fi ci al men te essa
fun ção atra vés de sis te ma di a lí ti cos, he mo -
diá li se e diá li se pe ri to ne al e mes mo o trans -
plan te re nal.

A Se cre ta ria de São Pa u lo dis põe para 
tal de uma rede de Uni da des de Diá li se en -
tre pú bli cas (15%) e con ve ni a das (85%) para 
aten dê-los. Tais uni da des em sua ma i o ria
tra ba lham sob fi nan ci a men to es ta be le ci do
por Ta be las in su fi ci en tes de fi ni das pelo Mi -
nis té rio da Sa ú de. Ocor re que os ser vi ços
pres ta dos e pré-au to ri za dos a par tir do mês
de maio pas sa do e pa gos ago ra no iní cio do 
mês de ju lho apre sen ta ram um cor te mé dio
de 7,5% (tan to na ca pi tal como no in te ri or),
re a li za do pela Se cre ta ria Esta du al de Sa ú -
de. As de cla ra ções da Se cre ta ria de Sa ú de
emi ti das no Jor nal O Esta do de S. Pa u lo de 
6 de ju lho de 2001 apon tam na di re ção de
que o cor te vai per sis tir caso não se re sol -

vam os pro ble mas de ca i xa. Este nú me ro
equi va le a cer ca de 825 pa ci en tes ou
10.500 ses sões de diá li se, or ça dos em cer -
ca de 925 mil re a is pe las Ta be las já sub va -
lo ri za das do Mi nis té rio da Sa ú de.

Vale sa li en tar que as Uni da des de Diá -
li se no Bra sil en con tram-se em si tu a ção fi -
nan ce i ra ex tre ma men te de li ca da, pois ti ve -
ram de con tra ir gran des dí vi das de cor ren tes 
da com pra de equi pa men tos de ter mi na dos
pela Por ta ria Mi nis te ri al (2044), sem que se
cum pris se a pro mes sa do Mi nis tro de fi nan -
ci a men to a ju ros com pa tí ve is com a ca pa ci -
da de de en di vi da men to do sis te ma.

Assim é que tal si tu a ção só tem fa ci li -
ta do a com pra e apo de ra men to das Uni da -
des Bra si le i ras pe las in dús tri as in ter na ci o -
na is pro du to ras de equi pa men tos e in su mos 
– em fran ca afron ta à Cons ti tu i ção Bra si le i ra 
– como já vem sen do de nun ci a do por esta
So ci e da de há 6 anos. Mais es pe ci fi ca men te
es tão en vol vi das nes te ne gó cio as em pre -
sas Bax ter atra vés de sua sub si diá ria RTS
(Re nal The rapy Ser vi ces), que fun ci o nam
nas mes mas ins ta la ções fí si cas no ba ir ro de 
Inter la gos e a em pre sa FMC (Fre ze ni us Me -
di cal Care), tam bém em São Pa u lo.

Tudo fica mais es tra nhá vel quan do se
sabe que o en di vi da men to com pul só rio das
Uni da des de Diá li se in de pen den tes se deu
exa ta men te com as em pre sas ci ta das, que
hoje abo ca nham o mer ca do de pres ta ção
de ser vi ços em diá li se e já de têm ile gal men -
te o con tro le di re to de 35% dos pa ci en tes
sob diá li se no Bra sil.

É um as sun to da ma i or gra vi da de que, en ten -
do, está re gis tra do aqui.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (Sem Par ti do – TO) –
Emi nen te Se na dor Tião Vi a na, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Com
imen so pra zer, no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio. V. Exª 
tem ex ter na do, no ple ná rio do Se na do Fe de ral, pre o -
cu pa ção com essa ma té ria.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (Sem Par ti do – TO) –
Sem som bra de dú vi da, emi nen te Se na dor, que ro
lou vá-lo por tra zer esse as sun to ao ple ná rio do Se na -
do Fe de ral. Os ser vi ços con tra ta dos, cre den ci a dos
para a pres ta ção de diá li se pe ri to ne al ou he mo diá li se
– ser vi ços de diá li se de ma ne i ra ge ral – re ce bem mu i -
to pou co, e es sas ta ri fas nun ca fo ram ma jo ra das ao



lon go de todo esse tem po. O mais im por tan te é que
sem pre, por oca sião dos me ses de se tem bro, ou tu bro 
e no vem bro de to dos os anos, pas sa mos um tri mes -
tre ne gro, já que co me çam a fal tar re cur sos para o pa -
ga men to des ses hos pi ta is que V. Exª men ci o na. Tem
sido V. Exª o por ta-voz da So ci e da de que lhe en de re -
çou essa cor res pon dên cia. Emi nen te Se na dor Tião
Vi a na, o Con gres so Na ci o nal hou ve por bem ela bo rar 
e apro var uma lei de trans plan tes. Apro ve i to essa
opor tu ni da de para di zer que o trans plan te de rim no
País tem cres ci do de ma ne i ra mu i to tí mi da. É ne ces -
sá rio que haja mais in te res se das au to ri da des bra si le -
i ras, para que pos sa mos in cre men tar cada vez mais o 
nú me ro de trans plan tes. Ape nas em São Pa u lo exis -
tem onze mil do en tes re na is crô ni cos que de pen dem
da he mo diá li se, até que se faça um trans plan te re nal.
Por tan to, que ro cum pri men tar V. Ex.ª por essa pre o -
cu pa ção e di zer ape nas mais uma co i sa: de i xar de
pa gar os par cos re cur sos – se gun do uma ta be la ba i -
xís si ma – aos hos pi ta is cre den ci a dos e às clí ni cas de
diá li se é o mes mo que que rer fe chá-los. E fe char clí ni -
ca ou ser vi ço de diá li se em nos so País é o mes mo
que ins ti tu ir a pena de mor te, pelo me nos para os re -
na is crô ni cos. Por tan to, cum pri men to V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço 
e aco lho com imen sa hon ra o apar te de V. Exª. Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª ana li sa essa ma té ria
como um seu pro fun do co nhe ce dor. Con si de ro tam -
bém mu i to re le van te a sua pre o cu pa ção his tó ri ca com 
o as sun to da sa ú de pú bli ca, en vol ven do o povo bra si -
le i ro, e que re pre sen ta, de ma ne i ra gran di o sa, um
Esta do que se gu ra men te pas sa por afli ções quan do
se tra ta de do en ça re nal crô ni ca. V. Exª traz uma iden -
ti fi ca ção ní ti da com o que pen sa a So ci e da de Bra si le i -
ra de Ne fro lo gia e a Asso ci a ção Bra si le i ra de Trans -
plan ta dos de Rins. 

Te mos o de ver de, en quan to Par la men to bra si -
le i ro, pres tar so li da ri e da de ab so lu ta a esse tipo de si -
tu a ção. Como mé di cos, so mos co nhe ce do res de que, 
atrás de uma fa lha no sis te ma de diá li se, di an te de
uma res tri ção de aces so ao sis te ma de diá li se no Bra -
sil, os re na is crô ni cos só têm um re sul ta do ime di a to,
que se ria o da mor te. Não po de mos ace i tar isso. Um
cor te de 7,5%, se gu ra men te, re pre sen ta mu i to para
as uni da des que vi vem no li mi te da so bre vi vên cia. 

Ti ve mos, den tro da Ama zô nia bra si le i ra, um ce -
ná rio de au sên cia de pro du ção em ter mos de he mo -
diá li se nos úl ti mos anos. Os Esta dos avan ça ram cum -
prin do meta. O Esta do do Acre, que re pre sen to, im -
plan tou uma uni da de de he mo diá li se que nos or gu lha 
mu i to pela qua li da de como fun ci o na. Tí nha mos to dos
os re na is crô ni cos do Esta do mo ran do em São Pa u lo,

Rio de Ja ne i ro, Go iás, Mi nas Ge ra is e Ce a rá em bus -
ca de um tra ta men to de subs ti tu i ção da fun ção re nal.
Con se gui mos im plan tar esse ser vi ço e mu i tos des ses 
do en tes vol ta ram ao nos so Esta do, mas é mu i to di fí cil
man ter um ser vi ço des sa na tu re za. O Mi nis té rio cus -
te ia 30% e o Esta do, 70%. Um do en te re nal crô ni co
cus ta, nos pri me i ros qua tro me ses, em mé dia,
R$1.200,00/mês para a uni da de. Isso é mu i to one ro -
so por ca u sa das me di ca ções ini bi do ras de re a ções
ao trans plan ta do, por me di ca ções de apo io que têm
que ser mi nis tra das a es ses pa ci en tes e me di ca ções
imu nos su pres so ras. Na ver da de, é um qua dro de alta
com ple xi da de. Te mos o de ver de pres tar so li da ri e da -
de a esse tipo de mo vi men to, que bus ca a me lho ria
das con di ções de sa ú de do povo bra si le i ro.

Aco lho com imen so pra zer e in te gral men te o
apar te de V. Exª.

Con ti nuo a le i tu ra do tex to da So ci e da de Bra si -
le i ra de Ne fro lo gia, Sr. Pre si den te:

O des mo ro na men to da in dús tria na ci o -
nal de equi pa men tos no se tor foi con se qüên -
cia na tu ral das exi gên ci as das Por ta ri as Mi -
nis te ri a is. Embo ra seja ou tro as sun to, cabe
a esta So ci e da de la men tar de sas tres pro du -
zi dos por tais pro ce di men tos e es pe cu lar
suas re a is ca u sas.

A fal ta de pa ga men to atu al tem duas
di men sões a se rem ana li sa das em de ta lhes
e suas im pli ca ções di re tas:

1. As Uni da des de Diá li se não têm
con di ções de as su mir o fi nan ci a men to dos
re fe ri dos pa ci en tes re na is. A Se cre ta ria de
Sa ú de não pode se exi mir de suas obri ga -
ções e dí vi das sem o ris co de que brar o
atu al sis te ma de pres ta ção de ser vi ços. Por -
tan to, os pa ci en tes em ques tão es tão so -
fren do ris co de vida pela des con ti nu i da de
do tra ta men to por fal ta de re cur sos.

2. Ao to mar esta me di da de cor te, a
Se cre ta ria de Sa ú de, com ou sem dolo, fa ci -
li ta a com pra das Uni da des Inde pen den tes
pe las me ga cor po ra ções de diá li se, cu jas
ações cor rem na bol sa de Nova York. Tais
em pre sas hoje con tam com pri vi le gi a da si -
tu a ção fi nan ce i ra em face da va lo ri za ção do
dó lar, mo e da sob a qual ne go ci am seus in -
su mos com as uni da des in de pen den tes.

No ano pas sa do, em si tu a ção idên ti ca, 
a Se cre ta ria de Sa ú de cor tou 20% do pa ga -
men to de vi do a es tas mes mas uni da des. Na 



oca sião, pro me teu de vol vê-los. Até hoje,
nem som bra do mes mo.

Con se qüên cia: dí vi das ban cá ri as não
re pos tas, su ca te a men to do sis te ma. 

Ago ra, mais 7,5%.
Se nhor Se na dor, con si de ra mos esta

prá ti ca ina ce i tá vel.
Onde será que está o pre ten di do Esta -

do de Di re i to?
A nos so ver, tal ati tu de con fi gu ra um

des man do, um con fis co.
Não é pos sí vel ace i tar tais de ci sões to -

ma das uni la te ral men te sem que o País se
en con tre em es ta do de emer gên cia. E qual -
quer so lu ção para o es ta do de emer gên cia
pre ci sa ser dis cu ti da com a so ci e da de, sem
o que nada se con se gui rá, a não ser o agra -
va men to do pro ble ma.

Nos so ple i to vai em duas di re ções:
1 – Que se ga ran ta o fi nan ci a men to e

pa ga men to do tra ta men to dos pa ci en tes ne -
ces si ta dos de diá li se no Esta do de São Pa u -
lo, sem o que cor rem ris co de mor te, por ab -
so lu ta ina ni ção do sis te ma de pres ta ção de
ser vi ços.

2 – Que se de vol va o di nhe i ro con fis -
ca do pela Se cre ta ria de Sa ú de às Uni da des 
Hos pi ta la res;

3 – Que se in ves ti gue a in cons ti tu ci o -
na li da de da ação das in dús tri as de equi pa -
men tos e in su mos, que atra vés de ní ti do
car tel avan çam sua ação para o mo no pó lio
de ser vi ços fi nan ci a dos com re cur sos pú bli -
cos or ça men ta dos para a Sa ú de.“

O do cu men to está as si na do pelo Pre si den te
da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia, Dr. João Egí -
dio Ro mão Jú ni or.

Sr. Pre si den te, esse do cu men to é de gran de im -
por tân cia para as au to ri da des da área de sa ú de do
Bra sil, e eu o en ca mi nha rei ao Mi nis tro da Sa ú de,
José Ser ra. Acre di to que S. Exª terá sen si bi li da de e
di li gen ci a rá para fazê-lo che gar ao Se cre tá rio de Sa ú -
de do Esta do de São Pa u lo e ao Go ver na dor Ge ral do
Alcki min que, por ser mé di co, se gu ra men te es ta rá
aten to e en con tra rá uma so lu ção para esse pro ble ma.

Espe ro, sin ce ra men te, que a po lí ti ca dos do en -
tes re na is crô ni cos no Bra sil, jun ta men te com ou tras
pa to lo gi as crô ni cas que en vol vem tra ta men to de
subs ti tu i ção de alta com ple xi da de, como é a he mo -
diá li se, pas se por uma re vi são do Go ver no bra si le i ro,

jun ta men te com as Se cre ta ri as Esta du a is de Sa ú de,
e que se jam pou pa das de afli ções e mo men tos de
gran des di fi cul da des fa mí li as in te i ras, que ne ces si -
tam de aten di men to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor pelo Esta do do Rio Gran de
do Sul, José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na úl ti ma se ma na, 
o Pre si den te da Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul, Se na dor Ro ber to Re quião, fez a pri me i ra
re u nião de tra ba lho da Co mis são nes te ano, por que se 
en con tra va de li cen ça o en tão Pre si den te, De pu ta do
Jú lio Re dec ker. Na me di da em que o Se na dor Ro ber -
to Re quião as su miu, a Co mis são no va men te en trou
em ati vi da de. Fo ram ele i tos tam bém o De pu ta do Feu
Rosa e a Se na do ra Emi lia Fer nan des; nos sa Se na do -
ra do Rio Gran de do Sul foi ele i ta Se cre tá ria-Adjun ta
da Co mis são. 

A Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul
co me çou a tra ba lhar e, nes sa re u nião re cen te, ain da
na se ma na pas sa da, ti ve mos opor tu ni da de de ou vir
dois em ba i xa do res dos mais im por tan tes des te País.
São dois gran des in te lec tu a is e, so bre tu do, dois
gran des co nhe ce do res do Mer co sul: o Emba i xa dor
Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães e o Emba i xa dor José
Bo ta fo go Gon çal ves. Foi in te res san te e mu i to in te li -
gen te a de ci são do Se na dor Ro ber to Re quião, por -
que co lo cou em con fron to duas po si ções an ta gô ni -
cas. São dois ho mens que têm uma vi são com ple ta -
men te dis tin ta, eu di ria até, uma vi são con fron tan te
do que seja o pro gres so da par ti ci pa ção do Bra sil nas
con ver sa ções da Alca. 

Pa re ce-me que este as sun to se tor na, cada vez
mais, de li ca do e, ao mes mo tem po, pro e mi nen te,
cada vez mais cen tral para os pro ble mas do nos so
País. A glo ba li za ção é um fe nô me no que nos atin ge,
que i ra mos ou não; é um fe nô me no que nos fere, que i -
ra mos ou não. Mu i tas ve zes po de mos cri ar es cu dos,
me ca nis mos de de fe sa, e tal vez isso seja ne ces sá rio.
Isso será ne ces sá rio. Mas é im pos sí vel fu gir des ta re -
a li da de ga lo pan te, ful mi nan te, avas sa la do ra, que
toma con ta do mun do de hoje. 

A Alca é um tema ines ca pá vel. Foi in te res san te
ana li sar as po si ções dos dois em ba i xa do res. Ambas
as po si ções pa trió ti cas, am bas as po si ções ab so lu ta -
men te com pro me ti das com o in te res se do País, am -
bos ex tre ma men te cu i da do sos e cri te ri o sos na aná li -
se da ques tão, ape nas com re sul tan tes dis tin tas.



Enquan to, com base nas crí ti cas, o Emba i xa dor José
Bo ta fo go Gon çal ves re co men da que o Bra sil par ti ci pe 
das ne go ci a ções, en tre no pro ces so e te nha, den tro
do pro ces so, uma po si ção crí ti ca de au to de fe sa, a
con clu são ti ra da pelo Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro
Gu i ma rães é bas tan te di ver sa. Ele en ten de que o pro -
ces so é tão crí ti co, tão pro ble má ti co, tão com ple xo,
tão di fí cil para o Bra sil, tão de sin te res san te para o
Bra sil, que o Bra sil deve ex clu ir-se des se pro ces so
de ne go ci a ção cha ma do ca mi nho para a Alca, a
Asso ci a ção de Li vre Co mér cio das Amé ri cas.

Então, um Emba i xa dor res pe i tá vel, ho mem de
gran de ca te go ria in te lec tu al, fi gu ra pro e mi nen te do
Ita ma raty, que ocu pou as po si ções mais im por tan tes
na hi e rar quia do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
é con trá rio a que o Bra sil se quer en tre nos pro ces sos
de ne go ci a ção da Alca e dá seus ar gu men tos, ex põe
suas ra zões, que são dis tin tas da que las apre sen ta -
das pelo Emba i xa dor José Bo ta fo go.

De uma ma ne i ra ou de ou tra, cons ta ta mos que
al guns ele men tos de re a li da de não po dem ser es que -
ci dos. O pri me i ro de les é que o Bra sil, para in clu ir-se
ou para ex clu ir-se nes se con tex to de ne go ci a ções,
pre ci sa es tar for te, sen tir-se for ta le ci do, as sen ta do na 
sua base, po de ro so e com boa ca pa ci da de de bar ga -
nha e ne go ci a ção. Para isso, pre ci sa con so li dar,
cons tru ir ali an ças, e apa ren te men te essa pos si bi li da -
de vem-se tor nan do cada vez mais ra re fe i ta, cada vez 
mais di lu í da, cada vez mais di fí cil.

Cito como exem plo o Uru guai, país in te gran te
do Mer co sul que tem to das as ra zões para ser par ti -
dá rio de uma as so ci a ção de in te res ses com o Bra sil,
de quem é par ce i ro no co mér cio ex te ri or, na vida cul -
tu ral, na his tó ria e nos in te res ses ge o po lí ti cos. O Uru -
guai tem tudo para es tar ao lado do Bra sil nes sa
ques tão.

Encon trei-me com o Pre si den te Jor ge Bat tle, há
al gum tem po. Como to dos sa bem, o atu al Pre si den te
do Uru guai, ex-Se na dor Jor ge Bat tle, é uma es pé cie
de Fer nan do Hen ri que Car do so, pois tam bém foi Se -
na dor an tes de ser Pre si den te da Re pú bli ca. E o fato
de ser Se na dor nos pos si bi li tou a con vi vên cia, ao lon -
go des ses anos, em mu i tos fó runs in ter na ci o na is, em
mu i tos de ba tes. Por tan to, uma ra zoá vel pro xi mi da de,
um ra zoá vel co nhe ci men to pes so al tra vou-se en tre
nós. Pos so di zer que o ex-Se na dor e ex-Co le ga Jor ge
Bat tle, hoje Pre si den te do Uru guai, não é um ho mem
dado a usar as pa la vras para es con der o pen sa men -
to. Ao con trá rio de mu i tos po lí ti cos que usam as pa la -
vras para ten tar es ca mo te ar as suas in ten ções, ele
per ten ce àque le pa drão de ho mens e mu lhe res do ta -
dos de uma pro fun da sin ce ri da de.

Esti ve no seu ga bi ne te, em Mon te vi déu, jun ta -
men te com ou tros De pu ta dos bra si le i ros, e ele nos
dis se cla ra men te: ”O Uru guai está in te res sa do na
Alca, e está in te res sa do na Alca para on tem, para
ayer“. Ou seja, aí há um re ca do cla ro para o Bra sil de
que o Uru guai tem pres sa na cons ti tu i ção e na ace le -
ra ção dos pro ces sos da Alca. Con se qüen te men te, o
Bra sil fica fra gi li za do, na me di da em que per de uma
si mi la ri da de de in te res ses que po de ria ter com o Uru -
guai e pas sa a não ter.

As re cen tes de cla ra ções do Sr. Mi nis tro Do min -
go Ca val lo tam bém são sin to má ti cas des sa ten dên -
cia. Ele, apa ren te men te – essa é uma opi nião mi nha e 
não, evi den te men te, da Co mis são do Mer co sul –,
des pre za o Mer co sul, não vê fu tu ro no Mer co sul. Por -
tan to, é um ho mem que tam bém está se vol tan do in -
te i ra men te para es sas pos si bi li da des de mer ca dos
ma i o res e mais pro mis so res, fi can do di re ta men te in -
te res sa do no aces so ao mer ca do nor te-ame ri ca no.
Des se modo, é fa vo rá vel à Alca o mais ime di a ta men te 
pos sí vel. O que re sul ta dis so? Re sul ta que, em bo ra
te nha mos uma re tó ri ca da di plo ma cia de que os pa í -
ses do Mer co sul se rão sem pre par ce i ros e sem pre
vão dis cu tir, em con jun to, a Alca, o que já es ta mos
ven do é que já há uma frag men ta ção de in te res ses
con cre tos e, a par tir des sa frag men ta ção de in te res -
ses, evi den te men te, um en fra que ci men to do po der de 
ne go ci a ção do Bra sil e do Mer co sul como um todo.

E aí, re al men te, pas sa mos a cons ta tar um fato
im por tan te: a es tra té gia do Bra sil de aguar dar que a
si tu a ção ande num rit mo len to e que, no an dar len to
des sa car ru a gem, o Bra sil vá ame a lhan do apo i os,
como fez com os 12 pa í ses da Amé ri ca do Sul. A re u -
nião his tó ri ca re a li za da pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so aqui, em Bra sí lia, uniu, numa as -
so ci a ção de in te res ses de vi sões glo ba is, os Pre si -
den tes dos 12 pa í ses da Amé ri ca do Sul. Nes sa re u -
nião, fi cou com pro va do que ha via uma for te li de ran ça
po lí ti ca do Bra sil. Mas essa li de ran ça po lí ti ca e di plo -
má ti ca do Bra sil não está se tra du zin do, no mo men to,
no jogo eco nô mi co. No jogo eco nô mi co há di fe ren tes
rit mos e di fe ren tes ní ve is de in te res se.

E o in te res se cla ro e ine quí vo co de mu i tos pa í -
ses é o de apres sar a Alca. Por tan to, é uma hora em
que é pre ci so que se faça re al men te uma re a va li a ção. 
Nes se con tex to, es sas po si ções an ta gô ni cas cres -
cem de im por tân cia. Aque la po si ção in ter me diá ria de
ir ”em pur ran do com a bar ri ga“, de ir le van do a co i sa
para ver o que dá, pos si vel men te seja, ago ra, a ter ce i -
ra e pior al ter na ti va.

As duas me lho res são: ou a do Emba i xa dor Sa -
mu el Pin to Gu i ma rães, no sen ti do de o Bra sil ne gar



ra di cal men te a Alca, e por tan to, ele não en tra fra gi li -
za do no jogo, aliás, ele não en tra no jogo e ten ta fa zer
o seu pró prio, den tro de um novo con tex to, de uma
nova or dem he mis fé ri ca; ou a que re co men dam os in -
te gran tes da ou tra op ção, con trá ria à do Emba i xa dor
Sa mu el Pin to Gu i ma rães, que re co men da que o Bra -
sil en tre, que o Bra sil se apro fun de e ga nhe for ça nes -
se pro ces so, den tro dos pra zos es ta be le ci dos, e que
ob te nha ga nhos os ma i o res pos sí ve is den tro des se
con tex to, por que a Alca não vai se es ta be le cer em
2005. Em 2005, terá iní cio um lon go pro ces so gra du al 
de dez anos para que as no vas ta ri fas ex ter nas pos -
sam vi go rar.

Qual foi o com por ta men to do Chi le? O Chi le vi -
nha se apro xi man do e de mons tran do par ti cu lar sim -
pa tia com o Mer co sul, que ren do aces so aos mer ca -
dos bra si le i ro, ar gen ti no, uru gua io e pa ra gua io e, em
con tra par ti da, tam bém abrin do o seu mer ca do. Mas a
ver da de é que o Chi le já é um mer ca do aber to, as
suas ta ri fas de ex por ta ção são em tor no de 6%, em
mé dia, en quan to as ta ri fas ex ter nas do Mer co sul atin -
gem uma mé dia de 15% – são mu i to su pe ri o res. O
Chi le é um país de viés, de co mér cio ex te ri or mu i to
mais aber to que o Bra sil, que os pa í ses do Mer co sul e 
que o pró prio Mer co sul como um todo.

O Chi le, to da via, de mons tran do esse in te res se
de apro xi ma ção, vi nha num pro ces so in te res san te.
De re pen te, o Chi le é co op ta do ou, pelo me nos, há
uma ten ta ti va de co op ta ção do Chi le. Ten ta-se pin çar
o Chi le de den tro do qua tro mais um do Mer co sul e
ofe re ce-se ao Chi le uma ne go ci a ção bi la te ral para
que o Chi le te nha aces so ao mer ca do ame ri ca no, so -
zi nho, por uma ne go ci a ção di re ta com aque le país.

Ora, esse iso la men to dos in te res ses, esse in su -
la men to dos in te res ses é, ao mes mo tem po, um en -
fra que ci men to do po der de ne go ci a ção e prin ci pal -
men te do Bra sil, que é, na re gião, o País que tem a
eco no mia in dus tri al mais com ple xa, mais só li da e
que, por tan to, mais te ria a per der num pro ces so com -
pe ti ti vo de ta ri fas ex tre ma men te re du zi das, como po -
de rá vir a ser uma área de li vre co mér cio.

Con se qüen te men te, é im por tan te di zer, en tão,
sem pre con ce i to al gum, – ao con trá rio, te mos gran de
ad mi ra ção pe los chi le nos – que, nes se caso, se ria,
sem dú vi da al gu ma, uma ras te i ra no Bra sil. Na me di -
da em que um país se des gar ra e faz um acor do se pa -
ra da men te, dá-se, em se gui da, um flu xo enor me de
in ves ti men tos para esse país, in clu si ve de ca pi ta is
bra si le i ros, de in dús tri as lo ca li za das no Bra sil que po -
de rão se des lo car para ba ses ope ra ci o na is chi le nas
com o ob je ti vo de ter aces so fá cil ao mer ca do ame ri -
ca no, co i sa que o Bra sil, en tão, não te ria.

Essa ati tu de do Chi le, é cla ro, fra gi li za-nos, fra -
gi li za o po der de ne go ci a ção no Mer co sul. Mas, ago -
ra, re cen te men te, hou ve no va men te um re cuo da si -
tu a ção. As co i sas mais ou me nos vol ta ram a um es ta -
do qua se se me lhan te ao de an tes, e o jogo vol tou,
mais ou me nos, à es ta ca zero. O que não sig ni fi ca di -
zer que o Bra sil te nha re con quis ta do a as so ci a ção, o
vín cu lo e a ca pa ci da de de se in te grar nas po lí ti cas de
ne go ci a ção dos no vos es pa ços eco nô mi cos, que ele
te nha re cu pe ra do essa ca pa ci da de de co e si o nar os
pa í ses do Mer co sul e de li de rar esse blo co num pro -
ces so de ne go ci a ção. Isso não se re fez, não é to tal -
men te ver da de.

O Mi nis tro Do min go Ca val lo con ti nua numa po -
si ção, di ria, no mí ni mo pre o cu pan te para o Bra sil. E
as de cla ra ções sin ce ras do Pre si den te uru gua io, Jor -
ge Bat tle, têm que ser pre o cu pan tes para nós, mas,
do pon to de vis ta de les, são ex pli cá ve is. O Uru guai
não é um país in dus tri a li za do, é uma eco no mia ba -
se a da no co mér cio, e o in cre men to do co mér cio é im -
por tan te para um país como o Uru guai. Se hou ver a
pos si bi li da de de in cre men tar o co mér cio, ele o fará, à
me di da que as al ter na ti vas sur gi rem.

Sr. Pre si den te, faço o re gis tro e cum pri men to o
Se na dor Ro ber to Re quião por ter sido ele i to Pre si -
den te da Co mis são do Mer co sul e por já ha ver pro pi -
ci a do a vi são in te res san te e cla ra do an da men to das
ne go ci a ções, o que me per mi tiu, fi nal men te, to mar
uma po si ção, ou, pelo me nos, en ca mi nhá-la me lhor.
Eu acre di ta va que a po si ção bra si le i ra de ir ”le van do
com a bar ri ga“ tal vez fos se a me lhor. Mas me pa re ce
que, da das as no vas con di ções, as no vas pos tu ras
ado ta das pe los pa í ses vi zi nhos da Amé ri ca do Sul,
cre io que é ou o tudo ou o nada; ou o avan ço sig ni fi ca -
ti vo, in ci si vo, par ti ci pa ti vo, com pe ti ti vo do Bra sil, ou a
po si ção do Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães,
que é a de ex clu são do Bra sil, en fim, para cri ar mos
uma nova es fe ra de re la ci o na men to.

Por tan to, ”em pur rar com a bar ri ga“, fa zer que
não ve mos, pa re ce-me que isso po de rá aca bar sen do 
a pior con se qüên cia para o Bra sil.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, pelo pra zo de vin te mi nu tos, ao Se na dor
Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é mi -
nha in ten ção ho me na ge ar a CNA, Con fe de ra ção Na -
ci o nal da Agri cul tu ra, por es tar com ple tan do o seu



cin qüen te ná rio. Mas, an tes, eu gos ta ria de fa zer al gu -
mas con si de ra ções.

Eu pas sei esse fi nal de se ma na em Bra sí lia e
tive a opor tu ni da de de ler di ver sos jor na is, de ver di -
ver sos no ti ciá ri os da im pren sa te le vi si va. De po is re -
fle ti bas tan te so bre os acon te ci men tos em Was hing -
ton e Nova Ior que, a bar bá rie que to dos nós con si de -
ra mos aque le acon te ci men to dan tes co, que ce i fou a
vida de mais de 5 mil pes so as, não só de ame ri ca nos
mas pes so as de vá ri as na ci o na li da des, pois nos
Esta dos Uni dos mo ram pes so as de to das as na ções. E 
cul mi nou com o ul ti ma to dado pelo Pre si den te Ge or ge
W. Bush ao Afe ga nis tão, para que en tre guem, para
jul ga men to, den tro do pra zo de 72 ho ras, o ter ro ris ta
mais te mi do, ou, pelo me nos, o mais pro cu ra do do
mun do hoje: o Sr. Osa ma Bin La den.

Acho que os ame ri ca nos es tão ab so lu ta men te
cor re tos, Sr. Pre si den te. Aque les que co me te ram
aque las atro ci da des têm que ser pu ni dos, com todo o
ri gor que a lei exi ge. Mas faço uma per gun ta: e se o
Afe ga nis tão en tre gar para o Pre si den te Bush o ter rí -
vel ter ro ris ta Bin La den, será que já terá pas sa do o
pe ri go de uma guer ra? Essa é a per gun ta que se faz,
por que se ob ser va, ni ti da men te, a in ten ção do povo
ame ri ca no de de cla rar guer ra ao ter ro ris mo mun di al.
Então, de i xo esse ques ti o na men to. 

Espe ro que o Afe ga nis tão pren da o ter ro ris ta
Bin La den e o en tre gue para o de vi do jul ga men to às
au to ri da des ame ri ca nas. Ele será jul ga do pe ran te o
mun do, as sim como ou tras pes so as even tu al men te
en vol vi das.

Mas, con for me tive opor tu ni da de de ver no fi nal
de se ma na, gra ças a Deus, Sr. Pre si den te, pa re ce
que ain da pre do mi na o bom sen so. Não acho que é
sair por aí fa zen do guer ra, sem sa ber con tra quem,
que va mos re sol ver o pro ble ma do ter ro ris mo no mun -
do. Te mos que re u nir to das as na ções do mun do para
com ba ter, de ma ne i ra ra ci o nal, o ter ro ris mo. Mas que -
rer sair guer re an do não sabe quem ou quem não gos -
ta dos Esta dos Uni dos, cre io que o apo io a uma de ci -
são as sim tem que ser mu i to de ba ti da aqui, no Se na -
do Fe de ral, e no Con gres so Na ci o nal. 

Con cor do com o Pre si den te da Re pú bli ca, que
está hi po te can do ir res tri ta so li da ri e da de ao Go ver no
e ao povo ame ri ca nos. Po rém, em caso de ou tras ne -
ces si da des, é cla ro que te re mos de pon de rar bas tan -
te e ver qual o me lhor ca mi nho para o des ti no do nos -
so Pla ne ta Ter ra. Pen so que os po vos de vem se re u -
nir e ana li sar qua is as ra í zes, as ca u sas des sas bar -
bá ri es, para ten tar, já no seu nas ce dou ro, mi ni mi -
zá-las, des truí-las. O di ag nós ti co to dos co nhe cem:

ini gua lá vel, du rís si ma, de si gual dis tri bu i ção de ren da
em toda a face da Ter ra.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, a agri cul tu ra
bra si le i ra tem, nes te se gun do se mes tre do ano de
2001, pelo me nos um mo ti vo para fes te jo. Se as di fi -
cul da des eco nô mi cas do mo men to tra zem pre o cu pa -
ções, te mos, em com pen sa ção, um fato a co me mo -
rar: a en ti da de re pre sen ta ti va dos pro du to res ru ra is
está co me mo ran do cin qüen ta anos. Meio sé cu lo de
só li da li de ran ça do sis te ma or ga ni za ci o nal do se tor
pro du ti vo ru ral e a cons tan te mo bi li za ção da clas se,
na bus ca de so lu ções téc ni cas para a mo der ni za ção
da ati vi da de agrí co la.

Em 27 de se tem bro de 1951, foi cri a da a Con fe -
de ra ção Ru ral Bra si le i ra, en ti da de ci vil, que, em 5 de
fe ve re i ro de 1964, pas sa à in ves ti du ra sin di cal com o
nome de Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra –
CNA.

Com a gran de for ça de re pre sen ta ti vi da de que
con se guiu ob ter e man ter ao lon go des ses cin qüen ta
anos, a CNA tem am plo re co nhe ci men to jun to aos se -
to res pú bli co e pri va do. Cons ti tui a úni ca in ter lo cu to ra
le gal com di re i to de fa lar em nome da clas se pro du to -
ra ru ral nas dis cus sões e de ci sões que afe tam o se tor
agro pe cuá rio.

O sis te ma re ú ne os cer ca de dois mil sin di ca tos
de pro du to res ru ra is do País, re pre sen ta dos nas vin te 
e sete Fe de ra ções es ta du a is que se aglu ti nam na
CNA. Essa es tru tu ra pi ra mi dal con fe re ao sis te ma
gran de ca pi la ri da de, pela qual as re i vin di ca ções dos
pro du to res de cada mi cror re gião são le va das aos
mais al tos fo ros de de ci são da ca te go ria e no diá lo go
com as au to ri da des go ver na men ta is.

As ações de apo io e for ta le ci men to do pro du tor
ru ral in clu em ações di re tas, além da pu bli ca ção de
edi ções téc ni cas para man ter a atu a li za ção dos as so -
ci a dos, da re a li za ção de es tu dos e de pes qui sas no
sen ti do de ana li sar a con jun tu ra eco nô mi ca se to ri al.
Nes se cam po, a CNA di vul ga, men sal men te, o Infor -
ma ti vo Téc ni co, a Re vis ta Gle ba e os Indi ca do res Ru -
ra is. Além des sas pu bli ca ções re gu la res, o ser vi ço de
edi ções da CNA dis po ni bi li za obras como O Di re i to de 
Pro pri e da de no Cam po e seu Exer cí cio, o Ma nu al da
Se cu ri ti za ção das Dí vi das Ru ra is e o Per fil da Agri cul -
tu ra Bra si le i ra, en tre ou tras pu bli ca ções de re le van te
in te res se para o agri cul tor.

Como todo o sis te ma sin di cal bra si le i ro, a CNA
re ce be os re cur sos para sua ma nu ten ção de duas
fon tes bá si cas: a con tri bu i ção sin di cal obri ga tó ria e as 
men sa li da des dos fi li a dos aos sin di ca tos ru ra is. Des -
se modo, são os pró pri os pro du to res ru ra is que man -
têm seu ór gão re pre sen ta ti vo má xi mo.



Essa re pre sen ta ção faz-se pre sen te em di ver -
sos con se lhos, co mis sões te má ti cas, gru pos de tra -
ba lho e pro gra mas ofi ci a is, en tre os qua is des ta -
cam-se o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la,
CNPA – so bre o qual já tive opor tu ni da de de fa zer um
pro nun ci a men to nes ta Casa –, o 1º Con se lho de
Con tri bu in tes do Mi nis té rio da Fa zen da, o Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia So ci al, o Con se lho Na ci o nal
do Tra ba lho, o Con se lho Na ci o nal do Meio Ambi en te,
a Co mis são para Eli mi na ção do Tra ba lho For ça do, do
Mi nis té rio do Tra ba lho e do Empre go, e o Gru po de
Tra ba lho em Bi o di ver si da de, do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te e da Ama zô nia Le gal, além de mu i tos ou tros.

Na es tru tu ra da CNA, fun ci o nam 15 co mis sões
sub se to ri a is, nas qua is se de ba tem os pro ble mas e
se pro põem so lu ções para as ques tões re la ti vas aos
di ver sos seg men tos agrí co las, como Ama zô nia Le -
gal, Assun tos Fun diá ri os, Assun tos do Nor des te, Bor -
ra cha Na tu ral, Ca cau, Café, Cana-de-açú car, Ca pri -
no cul tu ra, Meio Ambi en te, en tre ou tras.

Além de todo esse tra ba lho con tí nuo por tan tos
anos, a ação da CNA fez-se sen tir mais viva para o
pú bli co em ge ral quan do da mo bi li za ção de 1999,
quan do o se tor veio a Bra sí lia pro por ao Go ver no a
Agen da Po si ti va para a Agri cul tu ra, pela qual se com -
pro me tia a au men tar a pro du ção de ali men tos e a ge -
ra ção de em pre gos com a con tra par ti da do Go ver no
de uma so lu ção para o pro ble ma da dí vi da ru ral. Foi
uma oca sião em que o se tor mos trou a for ça que tem,
por es tar or ga ni za do em tor no da CNA.

Efe ti va men te, Sr. Pre si den te, os pro du to res bra -
si le i ros pro va ram que têm ca pa ci da de de pro du zir
mais. Aca ba mos de co lher uma sa fra re cor de de cer -
ca de 98 mi lhões de to ne la das, como nun ca an tes ha -
vía mos ex pe ri men ta do.

O Bra sil, Srªs e Srs. Se na do res, não pode fu gir à 
sua vo ca ção na tu ral. Ne nhum ou tro país do mun do
tem um po ten ci al de cres ci men to da pro du ção agrí co -
la com pa rá vel ao nos so. Ne nhum tem tan ta área dis -
po ní vel para ex pan são da fron te i ra agrí co la, nem tal
pos si bi li da de de au men to da pro du ti vi da de pelo em -
pre go de téc ni cas mais mo der nas. Po de re mos ser um 
dos ce le i ros do mun do, e, no ca mi nho para che gar -
mos a essa con di ção, os pro du to res ru ra is, re pre sen -
ta dos e ori en ta dos pela CNA, têm um pa pel fun da -
men tal a cum prir. São ins ti tu i ções como essa que nos
fa zem ter con fi an ça no des ti no des te País.

Apre sen ta mos, pois – cre io que falo em nome
de to dos os Se na do res des ta Casa –, nos sas con gra -
tu la ções à Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, na
pes soa de seu Pre si den te, Antô nio Ernes to de Sal vo,

pelo ani ver sá rio da en ti da de, à qual de se ja mos ple no
su ces so.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te em
exer cí cio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Pe dro Ubi ra ja ra.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs. Se na do res, a co mo ção ca u sa da pelo bár ba ro
cri me co me ti do no úl ti mo dia 11 de se tem bro con tra
os Esta dos Uni dos de i xa pou ca mar gem para es pe -
cu la ções ou dú vi das. 

É im pró prio, nes te mo men to, ar güir se a po lí ti ca
para o Ori en te Mé dio pra ti ca da por Ge or ge W. Bush
re a cen deu ve lhos ódi os. É ex tem po râ neo tam bém es -
pe cu lar se os atos co lo ca ram em xe que a po lí ti ca de
se gu ran ça do Go ver no nor te-ame ri ca no. Antes de
mais nada, Sr. Pre si den te, foi pra ti ca da uma mons -
tru o sa ação cri mi no sa. Não há con jun tu ra, raiz his tó ri -
ca, ódio an ces tral, con fli to ou agres são an te ri or que
jus ti fi que, Sr. Pre si den te, o as sas si na to de tan tos ino -
cen tes. Tra ta-se de um cri me he di on do e, como tal,
de ve rá ser com ba ti do.

Nes se sen ti do, acre di ta mos que to dos os Esta -
dos na ci o na is, in de pen den te men te de con fli tos atu a is 
ou pas sa dos, de vem so li da ri zar-se na bus ca e cap tu -
ra dos cri mi no sos, não ha ven do qual quer mo ti vo
para ter gi ver sa ções, uma vez iden ti fi ca dos os res -
pon sá ve is.

Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, es pe ra mos
que os aten ta dos sir vam de exem plo e exor ta ção
para con tri bu i ção de am plo mo vi men to, que in clua go -
ver nos, or ga ni za ções in ter na ci o na is, igre jas, re li gi o -
sos, mo vi men tos so ci a is, des ti na dos a ba nir o ter ro -
ris mo da cena po lí ti ca.

A res pos ta fir me e a co la bo ra ção in ter na ci o nal
são os ele men tos que po dem im pe dir que as ma i o res
ví ti mas dos aten ta dos se jam a paz mun di al e tam bém 
a de mo cra cia. Para lo grar re sul ta dos efi ca zes e du ra -
dou ros, é ne ces sá rio evi tar que as ações des ti na das
a pu nir os res pon sá ve is con ta mi nem o mun do de uma 
for ma de fi ni ti va, com es pí ri to de con fron ta ção mi li tar.
A pres são da opi nião pú bli ca nor te-ame ri ca na não
deve ser vir de am pa ro para sen ti men tos de vin gan ça
que rom pam os prin cí pi os de con vi vên cia pa cí fi ca.
Nes se sen ti do, faço mi nhas as pa la vras do pro fes sor
Do mí cio Pro en ça Jú ni or, da Cop pe/URFJ, na edi ção



de O Glo bo do dia 12 de se tem bro: ”Se abrir mão do
es ta do de di re i to, o ter ror terá ven ci do“.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, em gran de par te
jus ti fi ca da pela dor das per das hu ma nas, ga nha for ça
nos Esta dos Uni dos e en tre boa par te das Li de ran ças 
po lí ti cas dos pa í ses de sen vol vi dos uma po si ção mais
ex tre ma da. Pro pa ga-se a fi gu ra de que es ta mos em
meio a um con fli to en tre o ”mun do ci vi li za do“ e a ”bar -
bá rie“. Pior, Sr. Pre si den te, afir ma-se que esta é a
”guer ra do sé cu lo XXI“.

A de cla ra ção do Pre si den te Ge or ge Bush, ca -
rac te ri zan do os acon te ci men tos como ato de guer ra,
foi a pri me i ra e mais gra ve ex pres são des sa ten dên -
cia. A ela se gui ram-se ou tras: a re so lu ção da Otan,
que ca rac te ri zou os acon te ci men tos como agres são
mi li tar per pe tra da por um país mem bro; e a de cla ra -
ção sur pre en den te men te dura do Pri me i ro Mi nis tro
Bri tâ ni co Tony Bla ir, que re for ça a tese de uma guer ra
en tre o mun do oci den tal e o res to da hu ma ni da de. 

O ci en tis ta po lí ti co Sér gio Abran ches, num im -
por tan te ar ti go do dia 14 de se tem bro, apon ta para o
sur gi men to de uma nova ide o lo gia da se gu ran ça na -
ci o nal, com uma pro pos ta mais dura de con du ção das 
re la ções in ter na ci o na is e que se está tor nan do ra pi -
da men te um novo pa ra dig ma de um mun do em de -
sen vol vi men to. Em suas pa la vras:

É exa ta men te para ca rac te ri zar a di -
men são ex tra or di ná ria do ter ro ris mo ca tas -
tró fi co e le gi ti mar o uso de me di das ex tre -
mas em lar ga es ca la con tra in di ví du os, gru -
pos e pa í ses que o novo pa ra dig ma de fen de 
a con ce i tu a ção des ses ata ques como ato de 
guer ra e não como atos cri mi no sos.

Como ato de guer ra e não como atos
cri mi no sos.

Pros se gue esse ex ce len te ar ti go do Prof. Sér -
gio Abran ches, aler tan do para a com ple xi da de da si -
tu a ção ao afir mar que:

O pro ble ma é que a guer ra é a op ção
pre fe ren ci al das duas par tes, por tan to, ne -
nhum ar gu men to pa ci fis ta con ven ce rá quem 
te ria que ser con ven ci do. Tal vez o úni co ca -
mi nho para evi tar uma ”guer ra per ma nen te“, 
como foi a Gu er ra Fria, fos se os pa í ses que
hoje abri gam os ter ro ris tas pas sa rem a co -
la bo rar para sua er ra di ca ção ou con ten ção
efe ti va. Mas esse é um beco sem sa í da,
por que es ses go ver nos não o fa zem, por
medo ou por con ve niên cia. Além de o ter ro -
ris mo aten der a seus in te res ses, eles com -

par ti lham os va lo res e as cren ças po lí ti -
co-re li gi o sas dos ter ro ris tas. Não se de i xa -
rão con ven cer nem por ar gu men tos nem por 
san ções light. O mun do, nes sa área, está
sem al ter na ti va.

Mas con tra quem se ria a ”nova guer ra“ tão
anun ci a da? Con tra cri mi no sos que vi vem en tre os po -
bres da Ter ra e que usam a in di gên cia des tes úl ti mos
como um es cu do para sua im pu ni da de. Gu er ra sem
fron te i ras que fará de cada ci da dão que não per ten ça
ao ”lado con si de ra do ci vi li za do“ do Pla ne ta um sus -
pe i to, um ini mi go po ten ci al.

Jun to com essa ver ten te de ra di ca li za ção po lí ti -
ca, re for ça-se uma vi são che ia de pre con ce i to e xe no -
fo bia. Os mu çul ma nos não po dem ser con fun di dos
com as mi no ri as ex tre mis tas em to dos os pa í ses que
abra çam o ter ro ris mo. A sua re li gião não pode ser in -
ter pre ta da no Oci den te como uma ame a ça à ci vi li za -
ção. Da mes ma for ma, os pa les ti nos, os ára bes em
ge ral, os ira ni a nos e o povo afe gão não po dem ser ta -
cha dos de par ti dá ri os in con di ci o na is da vi o lên cia e da 
guer ra.

No Bra sil, o que ve mos é jus ta men te o con trá rio. 
A vida dos imi gran tes ori un dos des ses po vos e dos
adep tos da re li gião mu çul ma na sem pre foi um exem -
plo de tra ba lho, de ami za de, de so li da ri e da de e de
jus ti ça. É im por tan te fri sar isso des ta tri bu na.

Há um ris co adi ci o nal em bu ti do no sim plis mo
ma ni que ís ta de di vi dir o mun do e a so ci e da de en tre o
bem e o mal. É o de le gi ti mar uma guer ra ge ne ra li za -
da con tra o ou tro, con tra to dos que se jam di fe ren tes
de nós mes mos. Em um País de con tras tes como o
Bra sil, cujo con ce i to de ci da da nia ain da se cons trói,
onde nin guém pode con si de rar-se fora o al can ce da
vi o lên cia cri mi no sa, sa be mos o que pode sig ni fi car
uma ati tu de como essa a que es tou me re por tan do.

Em um tris te pa ra le lo – vol to a di zer, em um tris -
te pa ra le lo – se ria como de fen der que, para com ba ter
o cri me or ga ni za do pre sen te em nos sas ci da des,
bas tas se cha mar o Exér ci to na ci o nal para in va dir de
for ma in dis cri mi na da as co mu ni da des ca ren tes onde
se ocul tam e se or ga ni zam al guns gru pos de mar gi -
na is. Os cus tos, em ter mos de vi das hu ma nas, se ri am 
com pen sa dos pe los su pos tos e du vi do sos re sul ta dos 
para a dita paz so ci al. Iro ni as da glo ba li za ção. O mun -
do fi cou me nor, as fron te i ras na ci o na is pa re cem apa -
gar-se, mas os pro ble mas glo ba is pa re cem-se cada
vez mais com nos sos dra mas lo ca is.

Há al guns pen sa do res, como o Se cre tá rio de
Pla ne ja men to da Ci da de de São Pa u lo, Pro fes sor Jor -
ge Wil lhe in, ex ce len te pen sa dor, que re pre sen tam o



mun do glo ba li za do por ar qui pé la gos com pos tos por
ilhas de pros pe ri da de cer ca das por ma res de in di gên -
cia. As ilhas são es pa ço de ri que za, idên ti cas em ter -
mos de va lo res, con su mo e re fe rên ci as cul tu ras, es te -
jam elas lo ca li za das em Mi lão, Nova Ior que ou São
Pa u lo. É pos sí vel vi ver sal tan do en tre uma e ou tra
sem ja ma is es ta be le cer con ta to com a mi sé ria dos
ma res cir cun dan tes. Assim, um nova-ior qui no bran co
de clas se mé dia es ta ria mais pró xi mo de casa num
ho tel da zona sul do Rio que num ba ir ro ne gro de
Was hing ton. Para ga ran tir a fe li ci da de e a se gu ran ça
dos ”glo ba li za dos“, as fron te i ras en tre os dois mun -
dos de vem ser bem de li mi ta das. É ne ces sá rio vi ver
se pa ra do, iso lar-se do con ta to, cri ar bar re i ras, por -
tões, ruas pri va das, fre qüen tar áre as de la zer pa gas e 
ex clu si vas, en quan to o res to, a ma i o ria da po pu la ção,
é re le ga da a sua pró pria sor te.

Sãos me tá fo ras que ex pres sam as con tra di ções 
de nos sa épo ca e que va lem, prin ci pal men te, como
in di ca ções de que o mun do pre ci sa bus car um ca mi -
nho al ter na ti vo, de uma con ver gên cia plu ra lis ta, mais
jus ta e com mais to le rân cia.

Nos so País, ape sar de to dos os seus pro ble mas 
– e não são pou cos –, tem uma im por tan te con tri bu i -
ção a dar ao atu al qua dro in ter na ci o nal. Nos sa na ci o -
na li da de é mar ca da pela pre sen ça do imi gran te e
pela mes cla de cul tu ras. Ape sar da man cha da es cra -
vi dão e do ra cis mo, que ain da per sis te e re quer um
ár duo com ba te, há no Bra sil uma tra di ção de in te gra -
ção e con vi vên cia en tre co mu ni da des de dis tin tas ori -
gens ét ni cas e ge o grá fi cas, que pode si na li zar um ca -
mi nho de paz. Po de re mos aju dar na cons tru ção de
uma al ter na ti va ao fal so ”con fron to de ci vi li za ções“ e
no for ta le ci men to de uma co mu ni da de in ter na ci o nal
uni da e plu ral.

Nos sa di plo ma cia, com sua tra di ção de in de -
pen dên cia, pode ado tar um pa pel de ci si vo no qua dro
atu al. O es for ço bra si le i ro deve con cen trar-se em ga -
ran tir que a res pos ta aos atos de ter ro ris mo nos EUA
seja si mul ta ne a men te efi caz, afas tan do o ris co de
uma ge ne ra li za ção do con fli to. É pre ci so ha ver uma
res pos ta fir me, o mais am pla men te apo i a da nas cir -
cuns tân ci as atu a is, sem fe char es pa ço para uma
nova po lí ti ca de paz e de co o pe ra ção in ter na ci o nal.

Da so ci e da de bra si le i ra não fal ta rá apo io a uma
po si ção des se tipo. É uma pro va dis so a acer ta da e
pron ta ini ci a ti va do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so ao con vo car e di ri gir uma re u nião com a par -
ti ci pa ção de li de ran ças de to dos os par ti dos po lí ti cos
re pre sen ta dos no Con gres so Na ci o nal a fim de ex -
pres sar uma po si ção com par ti lha da do País na con -
de na ção aos atos de ter ror.

Esti ve pre sen te nes sa im por tan te re u nião como
um dos re pre sen tan tes dos par ti dos de Opo si ção
nes ta Casa.

Não há, en tre nós, ao me nos com re pre sen ta ção
sig ni fi ca ti va, ne nhu ma for ma de ra di ca lis mo ou de po si -
ção ex tre ma da que pro pug ne por ou tro ca mi nho que
não seja o de uma am pla co o pe ra ção in ter na ci o nal no
com ba te ao ter ro ris mo em todo o mun do e na de fe sa si -
mul tâ nea dos di re i tos hu ma nos e da paz.

De ve mos to dos lu tar para que a pu ni ção aos res -
pon sá ve is pe los ata ques ao World Tra de Cen ter e ao
Pen tá go no não se trans for me numa jus ti fi ca ti va para a
mi li ta ri za ção, esta sem pre ce den tes nas re la ções in ter -
na ci o na is. Essa é uma luta que de ve mos tra var. 

As al ter na ti vas que en vol vem ma i o res ne go ci a -
ções e de len ta im plan ta ção cos tu mam ser as mais
apro pri a das para o en fren ta men to de pro ble mas
com ple xos, e este é um caso. Tra ta-se de um pro ble -
ma de alta com ple xi da de. Para quem acom pa nha o
no ti ciá rio, no seu dia-a-dia, os di ver sos ana lis tas, se -
jam eu ro pe us, se jam ame ri ca nos, en ten dem essa
com ple xi da de que es tou ci tan do. 

Sr. Pre si den te, res ta, di an te des se qua dro com -
ple xo, sa ber se as li de ran ças ame ri ca nas te rão sen -
sa tez e equi lí brio em um mo men to tão de li ca do e tra -
u má ti co. Con for me o Pro fes sor Ti mothy Gar ton Ash,
em ar ti go pu bli ca do na Fo lha de S.Pa u lo des te do -
min go, ”des de que Ge or ge W. Bush foi ele i to, te mos
es pe cu la do até que pon to ele está pre pa ra do para le -
var os Esta dos Uni dos a agi rem so zi nhos. Pode pa re -
cer lou cu ra su ge rir que a ma ne i ra pela qual os Esta -
dos Uni dos res pon dam a um úni co ata que ter ro ris ta,
por mais hor ri pi lan te que te nha sido, dará for ma a
todo o sis te ma in ter na ci o nal. Mas isso ain da pode ser
ver da de.“

Sr. Pre si den te Srªs e Srs. Se na do res, se ria me -
lhor que não fos se as sim. Re pi to, se ria mu i to me lhor
que não fos se as sim e que um as sun to tão gra ve
como esse pu des se con tar com a mais am pla par ti ci -
pa ção mun di al. As pro ba bi li da des pa re cem re mo tas,
mas en quan to hou ver um pin go de es pe ran ça se quer, 
de ve re mos lu tar para res ga tar dos es com bros uma
chan ce e uma opor tu ni da de para a paz.

Era o que ti nha a di zer. 

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Com a
pa la vra o Se na dor Jor ge Bor nha u sen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, ocu po hoje
esta tri bu na para fa zer três im por tan tes re gis tros.



O pri me i ro, o faço com mu i to pe sar, no ti fi can do
o fa le ci men to do gran de po e ta ca ta ri nen se Mar cos
José Kon der Reis na se ma na pas sa da. Ami go que ri -
do, a ele fui li ga do por lon gos anos por la ços afe ti vos e 
de pa ren tes co. Po e ta, com uma gran de obra re co nhe -
ci da, co me çou na arte da po e sia em 1944, com seus
dois pri me i ros li vros Intrói to e Tem po e Mi la gre.

De lá para cá, pu bli cou Da vid, em 1947; Apo ca -
lip se e Me ni no de Luto, em 1948; O Tem plo da Estre -
la, ten do Me ni no de Luto lhe con ce di do, por vo ta ção
dos crí ti cos li te rá ri os, o tí tu lo da ma i or re ve la ção, na -
que le ano, no cam po da po e sia.

Pu bli cou, ain da, Mar cos Kon der Reis, em 1951,
Pra ia Bra va e He ran ça, O Muro Ama re lo e Arma du ra
de Amor, em 1968. Em 1972, Fi gu ra Mal di ta e Ca mi -
nho das Pan dor gas. Com este, re ce beu o prê mio Gol -
fi nho de Ouro de Li te ra tu ra na que le ano. Pu bli cou,
ain da, Sol dos Tris tes e Ca po ral Dou ra di nho, San ta
Ca ta ri na e Cam pos de Fle chas.

Ao re gis trar, com mu i to pe sar, o de sa pa re ci -
men to des se ilus tre po e ta ca ta ri nen se, devo en fo car
aqui o que dele dis se ram, no cor rer do tem po, emi -
nen tes fi gu ras da li te ra tu ra bra si le i ra.

Mu ri lo Men des as sim se pro nun ci ou, em 1947:

Atra vés da de sor dem de seus ver sos,
des sa dis per são bar ro ca, sen te-se uma
alma viva pal pi tan do; per ce bo às ve zes,
aqui e ali, fa ís cas ge ni a is. Sua am bi ção, fi -
nal men te, é a de to dos os po e tas que as su -
mi ram a fa ta li da de da sua vo ca ção – a de,
atra vés de to das as lu tas, mi sé ri as, de sâ ni -
mos e so fri men tos, ar re ba tar o céu.

Sér gio Mil li et, em 1950, as sim se re fe riu ao po e -
ta fa le ci do:

Com esse aten to cu i da do da for ma,
não per de o po e ta, en tre tan to, em sen si bi li -
da de o que ga nha em ori gi na li da de. O que
nos dá, ago ra, é novo, tan to pelo con te ú do
como pelo con ti nen te.

Lú cio Car do so, seu fra ter nal ami go, as sim se
ex pres sou, em 1950:

Em nos so ador me ci do mo vi men to li te -
rá rio, que ro ape nas sa u dar ”Pra ia Bra va“
como um ins tan te lu mi no so do po der cri a dor 
bra si le i ro – e sa li en tar que este li vro si tua
seu au tor num dos pon tos mais al tos de
nos so fir ma men to poé ti co, uma rara es tre la,
que sa u da mos co mo vi dos e com o co ra ção
che io de en tu si as mo.

Sér gio Bu ar que de Ho lan da, em 1951, as sim se
re fe ria à obra de Mar cos Kon der Reis:

É cer to que essa poé ti ca, de li ran te e
es pa ço sa, pre ci sa ria de uma re tó ri ca ade -
qua da aos seus de síg ni os. E esta di fi cil men -
te se ria a das for mas fi xas e a das me di das
clás si cas, em ver da de im po ten tes para su -
por ta rem tão imen sa pro cis são de sor ti le jos.

Má rio Qu in ta na tam bém se ma ni fes ta so bre a
obra de Mar cos Kon der Reis, ao di zer: 

Ou tro dia tive von ta de de re ler ”Pra ia
Bra va“, que acho um dos li vros mais be los e 
mar can tes da nos sa po e sia.

E en cer ro es sas con si de ra ções len do o que so -
bre o po e ta de sa pa re ci do es cre veu Car los Drum -
mond de Andra de: 

...len do um ora ou tro (de seus li vros), e 
em cada um pá gi nas es par sas, vou apro fun -
dan do este ver so que me pa re ce con ter a
cha ve, ou uma das cha ves, de sua in qui e ta
e per tur ba do ra po e sia: ‘To do ho mem é a dí -
vi da de um an jo’. Di zer tudo em meia dú zia
de pa la vras, dizê-lo de ma ne i ra ab so lu ta
não obs tan te to dos os véus da ale go ria, é
pri vi lé gio do po e ta, e você, nes te ver so,
exer ceu ple na men te, di zen do mais do que
dis se. Seus li vros são a ilus tra ção, che ia de
luz e som bra, de mú si ca e nos tal gia, des se
pen sa men to que re su me um do lo ri do apro -
fun da men to de es sên ci as.

Com es sas pa la vras es cri tas por Car los Drum -
mond de Andra de, que ro pres tar a mi nha ho me na -
gem ao gran de ca ta ri nen se, ao po e ta ilus tre, ao ami -
go de to dos os dias, Mar cos José Kon der Reis.

O se gun do re gis tro, que que ro fa zer nes ta opor -
tu ni da de, já de ve ria tê-lo fe i to na se ma na pas sa da.
Mas, em fun ção dos tris tes acon te ci men tos ocor ri dos
nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, pre fe ri de i xar para
hoje a le i tu ra de uma car ta que re ce bi, como Pre si -
den te do Mo vi men to dos Par la men ta res da De mo cra -
cia Cris tã das Amé ri cas, como Pre si den te do PFL, do
Pre si den te do Par ti do Con ser va dor Co lom bi a no, da -
ta da de 29 de agos to de 2001.

Pre za do ami go e co le ga:

Ref.: Gra ve ame a ça con tra a de mo cra -
cia co lom bi a na

Qu e ro fa zer-lhe che gar uma cor di al sa -
u da ção do Par ti do Con ser va dor Co lom bi a no 
e so li ci tar-lhe mu i to co me di da men te sua so -



li da ri e da de para de ter a gra ve ame a ça que
cai so bre a de mo cra cia co lom bi a na por par -
te da guer ri lha das FARC.

Em mo men tos em que se avan ça na
cam pa nha ele i to ral para ele ger o Con gres so 
da Re pú bli ca em mar ço do pró xi mo ano, a
guer ri lha FARC tem de cla ra do ”ob je ti vo mi li -
tar“ aos con gres sis tas e al tas au to ri da des,
fa zen do uma sé rie de ame a ças e se qües -
tros con tra se na do res e re pre sen tan tes da
Câ ma ra e suas fa mí li as, pre ju di can do de
for ma gra ve a re a li za ção de ele i ções li vres e 
de mo crá ti cas pre vis tas para 2002.

Na atu a li da de, te mos dois con gres sis tas 
se qües tra dos: o re pre sen tan te da Câ ma ra,
Oscar Tu lio Liz ca no, do Par ti do Con ser va dor
(PCC), que esta se ma na com ple ta um ano
pri va do de sua li ber da de pela guer ri lha, e o
Se na dor Luis Ela dio Pé rez, pre si den te da Co -
mis são de Assun tos Exte ri o res e De fe sa do
Se na do da Re pú bli ca, do Par ti do Li be ral.

Ade ma is, na se ma na an te ri or, a es po -
sa e os fi lhos do Se na dor Ja i me Lo za da, do
Par ti do Con ser va dor Co lom bi a no (PCC), e
mais ou tras 13 pes so as fo ram re ti ra das à
for ça de suas re si dên ci as a al tas ho ras da
ma dru ga da na ci da de Ne i va e le va das, pa -
re ce, para a ”zona de dis ten são“, ter ri tó rio
sem for ça pú bli ca pelo go ver no, para adi an -
tar o pro ces so de diá lo go com a guer ri lha.
Esses se qües tros se so mam ao re cen te as -
sas si na to do par la men tar Di e go Tur bay, em
com pa nhia de sua mãe. 

Fren te a esta cru el si tu a ção, o Par ti do
Con ser va dor Co lom bi a no so li ci ta o apo io
dos par ti do po lí ti cos do mun do e, em par ti -
cu lar, dos seus co le gas da or ga ni za ções po -
lí ti cas e ami gas, dos par la men tos e con -
gres sos, dos pró pri os con gres sis tas, das or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is que lu tam
pela li ber da de e pela de mo cra cia.

Ne nhu ma idéia, pro je to ou in te res se
po lí ti co de qual quer ou tra di men são jus ti fi -
ca a prá ti ca abo mi ná vel do de li to con tra o
Di re i to Hu ma no Inter na ci o nal, como é o se -
qües tro e os atos ter ro ris tas que afe tam a
po pu la ção ci vil e pes so as in de fe sas. 

O se qües tro de ci da dãos por par te da
guer ri lha sig ni fi ca, na Co lôm bia, cer ca de
80% dos se qües tros no mun do e ago ra se
cons ti tui uma gra ve ame a ça con tra as ele i -
ções li vres e de mo crá ti cas do pró xi mo ano.

Esta mos se gu ros de con tar com sua
so li da ri e da de e apo io.

Cor di a is sa u da ções, – Car los Hol guin 
Sar di, Pre si den te do Di re tó rio Na ci o nal
Con ser va dor.“

Faço esse re gis tro, por que en ten do que, como
Pre si den te do Mo vi men to dos Par la men ta res da De -
mo cra cia Cris tã das Amé ri cas e do Par ti do da Fren -
te Li be ral no Bra sil, é essa de nún cia de alta gra vi da -
de, e não po de mos de i xar de ma ni fes tar a nos sa so -
li da ri e da de aos ir mãos que so frem na Co lôm bia,
aos Par la men ta res que es tão se qües tra dos.

Sr. Pre si den te, um ter ce i ro re gis tro pre ten do
tam bém fa zer, este mais fes ti vo, nem de pe sar nem
de so li da ri e da de a uma gra ve ame a ça: a ação de sen -
vol vi da pelo Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, José Jor ge,
em re la ção ao Esta do de San ta Ca ta ri na.

Na se ma na pas sa da, dan do cur so a uma ação
co or de na da pelo Go ver na dor do Esta do, Espe ri dião
Amin, e es pe ci al men te pelo Vice-Go ver na dor, Pa u lo
Ba u er, teve San ta Ca ta ri na a opor tu ni da de de ver in -
clu í da, na re la ção das no vas 15 ter me lé tri cas a gás,
uma, si tu a da no nor te do nos so Esta do, ter me lé tri ca
que per mi ti rá a ge ra ção de mais 360 me ga watts e
que, por meio da ini ci a ti va pri va da e com a par ti ci pa -
ção das Cen tra is Elé tri cas do Esta do, po de rá fa zer
com que o nos so Esta do de San ta Ca ta ri na ve nha a
aju dar o País nes te mo men to em que vi ve mos uma
cri se ener gé ti ca.

Por ou tro lado, devo sa li en tar tam bém a pre sen -
ça, hoje, em San ta Ca ta ri na, do Mi nis tro José Jor ge e
do Pre si den te da Pe tro bras na ina u gu ra ção de um
Cen tro de De fe sa Ambi en tal no por to de Ita jaí, que
aten de rá aque le por to e toda a re gião Sul, de mons -
tran do que a Pe tro bras, pre o cu pa da com os acon te ci -
men tos an te ri o res, como os de sas tres eco ló gi cos
ocor ri dos, está pre pa ran do-se para pre ve nir no vas
eclo sões de cri ses am bi en ta is. 

Ao res sal tar a pre sen ça do Mi nis tro José Jor ge
em San ta Ca ta ri na, que ro di zer, em nome dos ca ta ri -
nen ses, que S. Exª – nos so emi nen te co le ga de Par ti -
do e de Se na do – está cum prin do, e mu i to bem, uma
mis são do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Com a

pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, se rei bre ve.

Eu gos ta ria de fa zer al guns co men tá ri os que ca -
lei ao ou vir os Se na do res que me an te ce de ram e que



ti ve ram por pre o cu pa ção no dal a ques tão da po la ri za -
ção vi o len ta que di vi de o mun do de hoje. Eu gos ta ria
de di zer que a ma i or pre o cu pa ção da mi nha vida,
aqui lo que ex pli ca uma ati vi da de de di ca da a ten tar
com pre en der par te da nos sa re a li da de, uma aven tu ra 
fan tás ti ca que me fez ser ape nas pro fes sor, vi ver úni -
ca e ex clu si va men te para a mi nha fa mí lia, para os
meus fi lhos, para os meus alu nos e para os meus es -
tu dos. E, ob vi a men te, essa ten ta ti va de en ten der um
pou co des te com pli ca do, des te con fu so mun do ca pi -
ta lis ta me le vou a dar im por tân cia mu i to gran de a
duas ques tões: à cri se e às guer ras. Tre zen tas e qua -
ren ta e qua tro guer ras ocor re ram no nos so con vul si o -
na do mun do en tre 1740 e 1974, de acor do com o que
está es cri to à pág. 16 de um li vro cha ma do O De sa fio
da Gu er ra, edi ta do pela Bi bli o te ca Edi to ra do Exér ci to 
Na ci o nal.

Eric J. Hobs bawn, hors-con cours como ma i or
his to ri a dor de nos sa era, ano tou 87 guer ras in ter na -
ci o na is en tre 1840 e 1940, em cem anos. De modo
que o nos so mun do vive san gran do. Qu an do um ata -
que de ses pe ra do, um ata que co var de como o que
ocor reu no dia 11, em Nova Ior que, acon te ce, re al -
men te fi ca mos per ple xos. E al gu mas pes so as nun ca
pen sa ram nes ses pro ble mas, como é o caso, por
exem plo, do Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge
W. Bush, que há qua tro se ma nas, em pu bli ca ção da
re vis ta IstoÉ, afir mou o se guin te: ”Eu não sa bia que
pos su ía mos tan tas ar mas. Para que tan tas?!“ E ele,
que dis se des co nhe cer o po der bé li co que ar ma ze na -
ram du ran te o Sé cu lo 20, che gou a ir à Rús sia e à Chi -
na, na ten ta ti va de en con trar des cul pas para gas tar
en tre 250 mi lhões e 01 tri lhão de dó la res no cha ma do
es cu do an ti mís sil, em guer ra.

É in crí vel que o de sas tre la men tá vel que ocor -
reu em Nova Ior que te nha aju da do tan to o tra ba lho do 
Sr. Bush no sen ti do de jus ti fi car a dis si pa ção de
US$01 tri lhão, tal vez, na cons tru ção do es cu do an ti -
mís sil.

Não é pre ci so ter bola de cris tal. É pre ci so ler. É
pre ci so pes qui sar, com qual quer ca pa ci da de. Eu nun -
ca fiz o QI (Tes te de Inte li gên cia). O Sr. Bush fez. Deu
91. E o do pai dele, o ”Bus hão“, 98. O QI fala por mim.
Como en tre ga mos os nos sos des ti nos a pes so as de
tão pou cas lu zes?!

Não sa bia que os Esta dos Uni dos pos su íam um
imen so ar se nal ca paz de des tru ir vá ri as ve zes o mun -
do. Não sa bia que, de po is da guer ra quen te, veio a
Gu er ra Fria, na qual se gas tou US$15 tri lhões.

Não é pre ci so fa zer a guer ra. É pre ci so for ne cer
lu cro para as ati vi da des bé li cas. É pre ci so cri ar em -
pre gos nas ati vi da des bé li cas. É pre ci so di na mi zar a

eco no mia con tra di tó ria, im pe din do que as for ças vol -
ta das para o ho mem, para o bem-es tar do ho mem,
me i os de pro du ção e me i os de con su mo se de sen vol -
vam e, no seu lu gar, se ex pan dam e se trans for mem
no sus ten tá cu lo do sis te ma e ga ran ti do res de sua re -
pro du ção os se to res bé li cos e es pa ci a is, os se to res
que não têm nada a ver com o bem-es tar hu ma no.

Pelo con trá rio, des vi am re cur sos do con su mo e
da pro du ção para a des tru i ção e para ati vi da des to tal -
men te im pro du ti vas.

Pois bem, não é pre ci so ter bola de cris tal.

A guer ra é o prin ci pal pro ble ma da
eco no mia po lí ti ca, que uma me to do lo gia
ide o ló gi ca afas tou apa ren te men te do uni ver -
so de aná li se eco nô mi ca, em bo ra Key nes
ja ma is o te nha fe i to.

A guer ra é o prin ci pal pro ble ma da eco no mia po -
lí ti ca. Não é a es ta bi li da de, não. Não é o equi lí brio,
não. Como sis te ma ca pi ta lis ta, ten de mos para a guer -
ra. E a guer ra res pon de a to das as ne ces si da des e
con tra di ções prin ci pa is do sis te ma. Só que a guer ra
se as sen ta e se apóia na dí vi da pú bli ca. Hi tler a fez
cres cer tan to que, no dia 21 de ju nho de 1948, hou ve
o ca lo te da dí vi da pú bli ca ale mã. Em 1946, hou ve a
mes ma co i sa com a dí vi da pú bli ca ja po ne sa. A dí vi da
pú bli ca nor te-ame ri ca na es ta va, no fi nal da Se gun da
Gu er ra Mun di al, em 119,9% do PIB nor te-ame ri ca no.

Então, as con tra di ções que a guer ra re sol ve mu -
dam de for ma e sur gem como au men to da dí vi da pú -
bli ca. E, um dia, a cri se da dí vi da pú bli ca põe fim ao
pro ces so tor tu o so, de su ma no de cres ci men to eco nô -
mi co que co nhe ce mos.

De modo que, en tão, não pre ci sou de bola de cris tal.

As trans for ma ções que a cri se tra rá na 
es tru tu ra da pro du ção, da ocu pa ção, da dis -
tri bu i ção, do con su mo e da ri que za se rão,
no mí ni mo, tão pro fun das quan to as acar re -
ta das pela cri se do mer can ti lis mo e pela cri -
se do ne o li be ra lis mo, em 1929.

A prin ci pal ta re fa da eco no mia, como
ciên cia do ho mem, é a de di vi sar for mas de
su pe ra ção da cri se da eco no mia key ne si a na 
que não se jam a mo nó to na re cor rên cia do
re mé dio malt hu si a no-key ne si a no: a guer ra.

A guer ra – re mé dio per ver so, re mé dio ocul to.
Há 21 anos, quan do pu bli quei este li vro, eu es pe ra -
va que nun ca mais re cor rês se mos à guer ra como
re mé dio di na mi za dor des se sis te ma.

Então, aler to que a pró xi ma cri se, se for re sol vi -
da pela da guer ra, essa que to dos es ta mos ven do,



que está ”pin tan do“ por aí, será uma des tru i ção inú til,
um sa cri fí cio es ca to ló gi co, em que ape nas a re cons -
tru ção dos es com bros abri rá nos ce mi té ri os da hu ma -
ni da de opor tu ni da de de no vos in ves ti men tos.

Por tan to, a prin ci pal ta re fa do eco no -
mis ta con sis te, hoje, em di vi sar for mas ca -
pa zes de su pe rar a cri se da eco no mia key -
ne si a na sem guer ra, mos tran do, se ne ces sá -
rio, se este for o con ven ci men to in di vi du al,
que a su pe ra ção das re la ções de pro du ção
[ca pi ta lis tas] pode ter-se tor na do um im pe -
ra ti vo da so bre vi vên cia e da re a li za ção do
ho mem. 

Escre vi isso há 21 anos.
De modo que, te nho mo ti vos su fi ci en tes para

sus pe i tar que al guns ma les vêm para o bem e que es -
ta vam pro cu ran do des cul pas para con ti nu ar o pro ces -
so in ter rom pi do com a que da do muro de Ber lim –
pro ces so que di na mi za, atra vés do pa pel-mo e da in -
con ver sí vel, do dé fi cit or ça men tá rio, da sus ten ta ção
da taxa de lu cro atra vés des sas ati vi da des bé li cas
inú te is. 

Lord Key nes não ti nha a nos sa bi to la es tre i ta.
Escre vi es sas pa la vras em 1983, por oca sião do cen -
te ná rio de nas ci men to de Key nes e da mor te de Marx. 
Eu, com a mi nha bi to la es tre i ta, e mu i tos com ape nas
91 de QI não po dem com pre en der, não têm con di -
ções de com pre en der, são in ca pa zes de com pre en -
der. A meu ver, na eco no mia e em qua se to das as
ciên ci as so ci a is, hou ve ape nas um ho mem de bi to la
lar ga no sé cu lo XX: Lord John May nard Key nes, que
aju dou a mu dar um mun do caó ti co que não o com pre -
en deu. Pa re ce-me que ele en ten deu. Li sua obra em
1958, quan do mu dei a mi nha vida. Ele di zia, en tre ou -
tros co i sas, que os ho mens prá ti cos de hoje são es -
cra vos de al gum teó ri co já mor to. Foi ele quem me
acor dou, por que re pe tiu seis ve zes que o ca pi ta lis mo
não po de ria so bre vi ver mu i to tem po sem guer ra, que
é ne ces sá ria. Por isso, hou ve 344 guer ras, sen do 87
in ter na ci o na is.

A Gu er ra Fria per mi tiu a ma nu ten ção da es tru tu -
ra, das for mas mo ne tá ri as e das re la ções en tre o Exe -
cu ti vo des pó ti co e bé li co de Hi tler e o de Ro o se velt.
Ro o se velt es cre veu: ”O que es tou fa zen do nos Esta -
dos Uni dos é o mes mo que Sta lin está fa zen do na
Rús sia e que Hi tler está fa zen do na Ale ma nha“.

Aca bou a de mo cra cia há mu i to tem po, se é que
ela exis tiu. ”Hi tler per deu a guer ra, mas ga nhou a paz“ 
– é o que Ro o se velt de cla ra num li vro cha ma do Os mil 
pri me i ros dias, es cri to pelo seu se cre tá rio.

A mo e da é fas cis ta, nos sa mo e da in con ver sí vel.
Ela tor nou-se in con ver sí vel, pa pel pin ta do, para ga -
ran tir ao Esta do des pó ti co, ao Exe cu ti vo au to ri tá rio,
que au men tas se o seus gas tos, que re ab sor ves se os
40%, por exem plo, de de sem pre go que a Ale ma nha
pos su ía em 1934 e que a pu bli ci da de, exa cer ba da –
no ano pas sa do, gas ta mos, no Bra sil, R$480 mi lhões
nes se se tor – no tem po de Hi tler, anes te si as se a po -
pu la ção, en tu si as mas se o povo, fa na ti za do por suas
idéi as.

Em 1958, li o se guin te tre cho de um li vro de no -
mi na do A Te o ria Ge ral, de John May nard Key nes:
”Du vi do que te nha mos co nhe ci do um auge du ra dou ro 
ca paz de le var ao ple no em pre go, ex ce to du ran te a
guer ra“. Em ou tro li vro, cons ta: ”Se os Esta dos Uni dos 
se sen si bi li za rem com a gran de dis si pa ção de cor ren -
te da pre pa ra ção das ar mas, apren de rão a co nhe cer
sua for ça. Nem a vi tó ria nem a der ro ta do New Deal
nada sig ni fi ca rão di an te des sa ex pe riên cia bé li ca de
pre pa ra ção da guer ra“. 

Em 1938, Ro o se velt de cu pli cou as des pe sas de
guer ra, co me çan do a re ti rar a eco no mia dos Esta dos
Uni dos da cri se ini ci a da em ou tu bro de 1929.

Pa re ce-me que o Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca, apa ren te men te ele i to nos Esta dos Uni dos, o Sr.
Bush, foi à Chi na, foi à Rús sia, para ver se con se guia,
so pran do as bra sas da Gu er ra Fria, en con trar uma
des cul pa para re a li zar o es cu do de fen si vo. Não sei se
exis te arma de fen si va para ma tar só os ou tros, que só 
po dem ati rar para um lado. Ati ram as ar mas para
onde são apon ta das.

A Gu er ra Fria ha via mos tra do que os Esta dos
Uni dos es ta vam en tran do em co lap so, em cri se, em
de pres são, vi sí vel em to das as par tes do mun do.
Essa de pres são se dava num sis te ma glo ba li za do e
es ta va ma ni fes tan do-se atra vés do co lap so da eco -
no mia e da bol sa no Su des te Asiá ti co, no Mé xi co, na
Rús sia, no Bra sil e na Argen ti na, com me tás ta ses,
por tan to, na Tur quia e nos qua tro can tos do mun do. A
di nâ mi ca que a guer ra per mi tiu ser man ti da nos Esta -
dos Uni dos, ob vi a men te, es ta va dan do si na is de en -
trar em exa us tão.

O po bre, o lou co, ex-ami go, ex-ir mão, Osa ma
Bin La den foi en ri que ci do, prin ci pal men te quan do se
tor nou ali a do dos Esta dos Uni dos, para fa zer um ata -
que à União So vié ti ca. Na que la oca sião, ele não es ta -
va do lado do mau, não era o mau, mas o bem. Era o
bem no mo men to em que ata ca va a União So vié ti ca.

No mo men to se guin te, o mes mo lou co, ma nía -
co, Osa ma Bin La den pas sa a ser sa ta ni za do e deve ser 
li qui da do. Não se pode, não se de ve ria, no sé cu lo XXI,



como acon te ceu há pou co tem po, mo ver uma guer ra
para li qui dar uma pes soa. É um ab sur do to tal a guer ra 
con tra uma pes soa. Se não for en tre gue den tro de 72
ho ras o Sr. Osa ma Bin La den, ha ve rá um ata que, uma 
guer ra con tra o Afe ga nis tão.

Infe liz men te, não adi an tou nada. Ape nas so fri
an tes, com re ce io de que es sas co i sas vi es sem a
ocor rer. 

Obvi a men te, é im pos sí vel pre ver qual a for ma
que essa mi sé ria im pos ta ao mun do vai de ses pe rar
tan to uma po pu la ção, que ela seja ca paz de pro du zir
um Osa ma bin La den. São di ver sas as for mas que a
ten ta ti va de so bre vi vên cia de gru pos hu ma nos en -
con tram quan do as si tu a ções de ma nu ten ção da vida
de sa pa re cem. O mun do está re ple to re al men te de
ilhas de de si gual da de pro fun da.

Alguém já es cre veu no prin cí pio do sé cu lo –
esse al guém de cha ma va Le nin – so bre o de sen vol vi -
men to glo bal, de si gual e com bi na do do sis te ma ca pi -
ta lis ta mun di al.

A eco no mia bra si le i ra foi su ca te a da al gu mas ve -
zes: em 1795, pela Ingla ter ra; em 1898, pelo ca pi ta lis -
mo cên tri co. E te mos sido su ca te a dos per ma nen te -
men te. A par tir de cer to mo men to, a par te do ca pi ta -
lis mo que se afir ma é o ca pi ta lis mo fi nan ce i ro.

Por tan to, foi mu i to em ble má ti co que, na que la fu -
ma ça pes ti len ta que sur gia do ter ror em Nova Ior que,
no dia 11, se vis lum bras se a fi gu ra do Pre si den te do
Ban co Cen tral. Ele es ta va lá por que lá é o seu lu gar.

E lá es ta va um ou tro, aque le que sus ten tou um
exér ci to con tra a União So vié ti ca, o ma i or es pe cu la -
dor do mun do, cuja for tu na pes so al – ele foi um me ni -
no po bre, um ju deu per se gui do na Hun gria – che ga a
US$24 bi lhões. Esse se nhor é par ce i ro de Cris to vam
Bu ar que, ten do for ne ci do US$7 mi lhões para a par ce -
ria que foi fe i ta com o pre tex to de sus ten tar a Bol -
sa-Esco la. Mas esse que sus ten ta a Bol sa-Esco la
sus ten tou tam bém exér ci tos ar ma dos. E to dos os
seus bió gra fos são unâ ni mes ao lem brar que ele –
esse lou co – se con si de ra Deus. Ge or ge So ros, o
gran de es pe cu la dor, der ru bou, da no i te para o dia, a
li bra in gle sa. Qu an do per gun ta do por que ha via der -
ru ba do a li bra in gle sa, ele res pon deu ”Eu não gos to
da Ingla ter ra“. Então, der ru bou a li bra.

Sr. Pre si den te, o mun do, um dia, não pro du zi rá
se res de for ma dos. Eu es pe ro e con fio. Infe liz men te,
por ter lu ta do a vida in te i ra e ex pli ca do aos meus alu -
nos o pe ri go das guer ras, fui eli mi na do da im pren sa.
Re ce bi ame a ças de mor te para me si len ci ar, por que
eu fa la va e sem pre fa lei es sas co i sas. No es pa ço que

tive, con se gui pu bli car jus ta men te isso e con ti nuo
com essa mi nha po si ção.

Sou fun da men tal men te pa ci fis ta, e é por isso
que so fro, por que vivo numa épo ca, numa so ci e da de
em que a paz se tor na in com pa tí vel com a vida nor -
mal dos ho mens. A guer ra trans for mou-se num re mé -
dio, na uni da de das so lu ções do sis te ma e é im pres -
cin dí vel, in fe liz men te, para que os ri cos con ti nu em
con cen tran do ren da e ge ran do os es pa ços da po bre -
za no mun do glo ba li za do.

Agra de ço o tem po ex tra que me foi dado. O
tema é mu i to lon go, e o tem po é re la ti va men te cur to.

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

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Os
Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Edu ar do Si que i ra
Cam pos en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é re la ti va -
men te re cen te a pre o cu pa ção com a con ser va ção de
bens e mo nu men tos que pos sam re pre sen tar uma
épo ca ou fa tos im por tan tes re la ci o na dos à nos sa His -
tó ria. Por isso, mu i ta co i sa se per deu em fa vor da de -
sen fre a da es pe cu la ção imo bi liá ria, à qual só in te res -
sa vam os ter re nos, ge ral men te mu i to bem lo ca li za -
dos, onde po de ri am ser er gui dos es pi gões sem ne -
nhum sig ni fi ca do, mas com gran de re tor no fi nan ce i ro
para os em pre sá ri os.

Fe liz men te, a men ta li da de mu dou! Sem dú vi da,
como re sul ta do da ação de ho mens pú bli cos e pes so -
as pre o cu pa das com a me mó ria na ci o nal e com o que 
po de ri am re pre sen tar os bens his tó ri cos e cul tu ra is.
Fo mos ad qui rin do cons ciên cia de que os va lo res não
po dem es tar re pre sen ta dos uni ca men te na ava li a ção
mo ne tá ria e já dis po mos, há al gum tem po, de um ór -
gão pú bli co com com pe tên ci as para pre ser var tudo
que pos sa ter va lor his tó ri co ou ar tís ti co e que pu de -
mos acu mu lar em nos sa bre ve his tó ria, que ain da
con ta tão-so men te meio mi lê nio, mu i to pou co em re -
la ção à ma i o ria dos pa í ses exis ten tes.

Sei que não é pos sí vel, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, com pa rar o nos so acer vo com o de
pa í ses que pro vi e ram de ci vi li za ções mi le na res e ti ve -
ram opor tu ni da de de con ser var bens e cons tru ções
que en can tam o mun do ci vi li za do, tra zen do-lhes ex -
ce len te re tor no fi nan ce i ro, de vi do à atra ção que exer -
cem so bre tu ris tas de to das as na ci o na li da des, que
são atra í dos para es ses lo ca is e en chem seus olhos
com a he ran ça cul tu ral re ce bi da por es ses po vos.



No Bra sil, um fato da ma i or im por tân cia para o
res ga te e con ser va ção da me mó ria terá sido, sem
som bra de dú vi da, a cri a ção do Ser vi ço do Pa tri mô nio 
His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal – SPHAN, por meio da
Lei nº 378, de 13 de ja ne i ro de 1937, na ges tão do
ilus tre Mi nis tro da Edu ca ção e Sa ú de Pú bli ca, Gus ta -
vo Ca pa ne ma, por tan to mais um fe i to que de ve mos à
Era Var gas. Esse Ser vi ço, que de po is se trans for mou
no Insti tu to do Pa tri mô nio His tó ri co e Artís ti co Na ci o -
nal – IPHAN, re sul tou do mo vi men to de que par ti ci pa -
ram per so na li da des do por te de He i tor Vil la-Lo bos,
Má rio de Andra de, Ma nu el Ban de i ra, Afon so Ari nos,
Lú cio Cos ta, Oscar Ni e me yer, Car los Drum mond de
Andra de e Ro dri go de Melo Fran co, que foi o res pon -
sá vel pela im plan ta ção do Ser vi ço.

Po rém, para que se con cre ti zas se a atu a ção do
SPHAN, foi edi ta do o De cre to-Lei nº 25, de 30 de no -
vem bro de 1937, que or ga ni zou a pro te ção do pa tri -
mô nio his tó ri co e ar tís ti co na ci o nal.

Essa nor ma se mos trou ne ces sá ria por que se
per ce beu, logo após a cri a ção do ór gão, que de nada
ou bem pou co adi an ta ria a sua exis tên cia, com a
enor me res pon sa bi li da de que lhe fora atri bu í da, sem
re gras que de fi nis sem os prin cí pi os fun da men ta is da
pro te ção das co i sas de va lor his tó ri co ou ar tís ti co.
Esses prin cí pi os de ve ri am ori en tar o pla no de ação
do po der pú bli co no im por tan te mis ter da pre ser va -
ção do pa tri mô nio. Além dis so, a nor ma es ta be le ceu
pe na li da des para pro pri e tá ri os que des res pe i tas sem
as re gras de pro te ção aos bens con si de ra dos va li o -
sos, de ven do, por isso, ser con ser va dos.

A pre ser va ção do pa tri mô nio his tó ri co e ar tís ti co 
foi ad qui rin do tal im por tân cia, que ago ra te mos as se -
gu ra da cons ti tu ci o nal men te a pro te ção aos bens cul -
tu ra is no art. 216 de nos sa Car ta Mag na.

A evo lu ção do mun do nos dias atu a is, le van do à
cri a ção de blo cos re gi o na is, já apre sen ta seus re fle -
xos no am bi en te cul tu ral. Em 1996, foi ins ti tu í do o Dia
do Pa tri mô nio Cul tu ral do Mer co sul, pe los Mi nis tros
de Cul tu ra dos pa í ses in te gran tes do Blo co, o que se
deu em re u nião re a li za da na ci da de de Ca ne la, no
Esta do do Rio Gran de do Sul. A co me mo ra ção de ve rá 
acon te cer no dia 17 de se tem bro de cada ano.

É lou vá vel a idéia de se cri ar uma data re gi o nal,
pois os pa í ses sul-ame ri ca nos têm mu i tos as pec tos
co muns em sua his tó ria e os epi só di os se en tre cru -
zam, bem como se pode di zer que as re fe rên ci as ar -
qui te tô ni cas e ar tís ti cas os apro xi mam. Nes se sen ti -
do, é ne ces sá rio sen si bi li zar as so ci e da des para a im -
por tân cia de se pre ser var o vas to e di ver si fi ca do pa -
tri mô nio co mum, ima gens vi vas da his tó ria de seus
po vos e fa ci li tar a di vul ga ção das in for ma ções so bre

as ma ni fes ta ções cul tu ra is dos pa í ses mem bros,
mais Chi le e Bo lí via, atu al men te as so ci a dos ao Blo co.

Qu an to ao Bra sil, além dos tom ba men tos já re a -
li za dos em ní vel na ci o nal, al gu mas ci da des con se gui -
ram o re co nhe ci men to e o sta tus de Pa tri mô nio da
Hu ma ni da de, tí tu lo que deve ser con fe ri do pela
Unesco e que já con tem plou ci da des como Bra sí lia e
Di a man ti na, que pos su em ca rac te rís ti cas mu i to dis -
tin tas, opon do o mo der no ao an ti go.

Ape sar da atu al es cas sez de re cur sos para in -
ves ti men tos pú bli cos, sa be mos que o Go ver no Fe de ral 
vem olhan do com ca ri nho para as ações re la ci o na das 
ao nos so pa tri mô nio cul tu ral, po den do-se men ci o nar
ao me nos dois im por tan tes pro gra mas sob sua res -
pon sa bi li da de: o Pro gra ma de Re vi ta li za ção de Sí ti os
His tó ri cos e o Pro gra ma Mo nu men ta, para o qual já
fo ram se le ci o na das 27 ci da des, en tre as qua is po de -
mos ci tar Bra sí lia, São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Ouro
Pre to, Con go nhas, Di a man ti na, Ti ra den tes, Olin da,
Re ci fe, João Pes soa, Go iás e São Luís.

A co me mo ra ção do dia 17 de se tem bro deve ser 
ape nas um mar co para lem brar a to dos nós a im por -
tân cia da con ser va ção de nos sos bens cul tu ra is.

Um povo sem me mó ria é ape nas um con jun to
de pes so as. Para ser re co nhe ci do como povo, é ne -
ces sá rio que pas se por todo um pro ces so de for ma -
ção que o vai mol dan do e de fi nin do ca rac te rís ti cas
que o dis tin guem de ou tros gru pos. Essas ca rac te rís -
ti cas po dem es tar ex pres sas em suas edi fi ca ções,
mo nu men tos, obras de ar tes plás ti cas, so no ras, li te -
rá ri as, usos e cos tu mes, ca pa zes de cons ti tu ir um pa -
tri mô nio es pe cí fi co.

Daí, a im por tân cia das ações de go ver no e da
cons ci en ti za ção do povo para a con ser va ção des se
pa tri mô nio.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re tor no a
esta tri bu na com o ob je ti vo de re gis trar e de am pli ar o
de ba te em tor no de te mas re fe ren tes à Ama zô nia, e
de sa li en tar a im por tân cia que tem este imen so Bra sil
des co nhe ci do para o de sen vol vi men to na ci o nal e
para a in ser ção do País, com so be ra nia, no mun do
glo ba li za do.

Entre os di ver sos te mas que ocu pa ram a im -
pren sa fa la da, es cri ta e te le vi si o na da nas úl ti mas se -
ma nas, des ta co três, pela sua opor tu ni da de e im por -
tân cia. O pri me i ro de les, re fe re-se à ques tão da bi o di -
ver si da de, ob je to de re por ta gem da Rede Glo bo, em
seu pro gra ma Glo bo Re pór ter. O se gun do, diz res pe i -
to à ques tão da água, que foi en fo ca da, em re por ta -



gens es pe ci a is do Jor nal Na ci o nal, tam bém da que la
emis so ra. E, em ter ce i ro lu gar, de se jo te cer co men tá -
ri os so bre a re u nião do Par la men to Ama zô ni co, re a li -
za do em Pal mas, há cer ca de 15 dias.

Devo, no en tan to, Sr. Pre si den te, an tes de aden -
trar nes sas im por tan tes ques tões, mais uma vez re a -
fir mar des ta tri bu na que a Ama zô nia, pela sua di men -
são e pela di men são de seus re cur sos na tu ra is, não
pode ser con ce bi da e tra ta da sim ples men te como
uma ques tão re gi o nal.

A Ama zô nia, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res,
exa ta men te em fun ção de sua di men são e de seus re -
cur sos, re pre sen ta, de um lado, um novo Bra sil, em
con di ções de ofe re cer opor tu ni da des e ins tru men tos
para re ti rar o País da su ces são de cri ses que o afe -
tam, fru to da má ocu pa ção ter ri to ri al da con cen tra ção
da pro du ção e da con se qüen te má dis tri bu i ção da ri -
que za e, ain da, do es go ta men to de seus re cur sos na -
tu ra is nas áre as con cen tra das, qua is se jam es pe ci al -
men te as dis po ni bi li da des de solo, água, ener gia e
ou tros in su mos. De ou tro lado, é ne ces sá rio co me çar
a en ten der que a ocu pa ção da Ama zô nia cons ti tui o
ca mi nho para a su pe ra ção des sas cri ses, em fun ção
da pró pria di men são ama zô ni ca que cons ti tui a úni ca
po ten ci a li da de de que o País dis põe para in se rir-se
na glo ba li za ção, com so be ra nia e res pon sa bi li da de.
As mes mas di men sões de suas águas, de seus so los, 
de sua bi o di ver si da de, do sig ni fi ca do de suas re ser -
vas am bi en ta is, são ques tões, pois, que, além da di -
men são na ci o nal, di zem res pe i to ao pla ne ta, su bor di -
nam os in te res ses pla ne tá ri os aos in te res ses bra si le i -
ros se bem iden ti fi ca dos, bem for mu la dos e ge ri dos
com com pe tên cia. Por es sas ra zões, Sr. Pre si den te,
não há como tra tar a ques tão ama zô ni ca como uma
ques tão re gi o nal.

Isto pos to, Sr. Pre si den te, re tor no à abor da gem
das ques tões a que me re fe ria no iní cio des te pro nun -
ci a men to.

O pro gra ma Glo bo Re pór ter da Rede Glo bo le -
van tou uma pe que na pon ta do véu que en co bre a
imen sa ri que za da bi o di ver si da de bra si le i ra, um dos
re cur sos de di men são pla ne tá ria que o Bra sil pos sui,
mais de 30% da bi o di ver si da de do Pla ne ta, da qual o
Bra sil não tem qual quer co nhe ci men to efe ti vo, cu jos
usos e prin cí pi os ati vos des co nhe ce e em co nhe ci -
men to in ves te pra ti ca men te nada. Ape nas para exem -
pli fi car, e sem me alon gar na ques tão de ta ma nha im -
por tân cia, con for me mos trou a re por ta gem a que me
re fe ri, um ex tra to de plan ta ama zô ni ca, ven di do por
R$2,5 re a is pelo ex tra ti vis ta ama zo nen se, é ven di do
por 10 a 15 dó la res em Be lém ou Ma na us e al can ça
va lo res da or dem de 200 dó la res nos la bo ra tó ri os eu -

ro pe us que o im por tam, ou pi ra te i am. Esta é uma ex -
tra ção que vem ocor ren do sem qual quer co nhe ci -
men to, con tro le ou pro gra ma de apo io do Esta do,
mas que ocor re ao aca so, quan do não, sim ples con -
se qüên cia da bi o pi ra ta ria a que é sub me ti da a Ama -
zo nas. Expor tar ou mor rer – dis se o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so.

Por que te mos de ex por tar, pen san do em com -
pe tir em se to res nos qua is ou tros pa í ses apre sen tam
as mes mas, ou me lho res con di ções de pro du zir e de
ex por tar do que nós, se te mos a con di ção úni ca de
dis por des sa imen sa bi o di ver si da de, cujo uso – e uso
sus ten tá vel e so be ra no, Sr. Pre si den te, exi ge in ves ti -
men to, pes qui sas, os qua is em bo ra mu i to me no res
que em ou tros se to res de alta com pe ti ção não ocor -
rem, não são dis po ni bi li za dos.

Não é ra zoá vel que um país que se apre sen ta
como a 8ª ou 9ª eco no mia do mun do, um país que dis -
põe de re cur sos para fi nan ci ar qua se tudo, não dis po -
nha, Sr. Pre si den te, de re cur sos para in ves tir em sua
ma i or ri que za, a bi o di ver si da de, com a qual po de ria
re al men te dar nova di men são à eco no mia na ci o nal
va lo ri zar as ex por ta ções e apre sen tar-se de for ma
so be ra na di an te do mun do glo ba li za do.

Aná li se se me lhan te, Sr. Pre si den te, pode ser
fe i ta em re la ção à água, ob je to das re por ta gens es -
pe ci a is do Jor nal Na ci o nal. Pre ten do re tor nar a esta
ques tão em pro nun ci a men to es pe cí fi co, Sr. Pre si -
den te, mas va lho-me des ta opor tu ni da de para re gis -
trar a cons ciên cia que vem se for man do so bre esta
gra ve ques tão nes ses úl ti mos anos, quer atra vés de
me di das go ver na men ta is, como a cri a ção ini ci al da
Se cre ta ria dos Re cur sos Hí dri cos e mais re cen te -
men te da Agen cia Na ci o nal das Águas (ANA), quer
na opi nião pú bli ca como o de mons tram as con tí nu as 
cam pa nhas em fa vor da pre ser va ção das águas, os
mo vi men tos que ocor rem nas es co las e nas or ga ni -
za ções não go ver na men ta is e, en fim, o tra ba lho de -
sen vol vi do pe los me i os de co mu ni ca ção, de que
cons ti tu em, é exem plo as re por ta gens re fe ri das, da
ma i or rede de co mu ni ca ções do país, em seu ho rá -
rio mais no bre.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, a cons ciên cia da
im por tân cia das águas num país que dis põe de cer -
ca de 20% dos re cur sos hí dri cos do Pla ne ta – mais
de 15% dos qua is só na Ama zô nia – se ria de di tar
po lí ti cas de in ves ti men to ma ci ço para pes qui sa, pre -
ser va ção e uso sus ten tá vel des te pre ci o so re cur so. 

Enfim, que ro re gis trar, com meus apla u sos, a
re u nião ha vi da na ci da de de Pal mas, no mes mo fim
de se ma na, do Par la men to Ama zô ni co, cons ti tu in do



pe los re pre sen tan tes das Assem bléi as Le gis la ti vas
dos sete Esta dos da re gião, e com a par ti ci pa ção de 
téc ni cos e re pre sen tan tes do Exe cu ti vo, de Empre -
sas e de ou tros seg men tos da so ci e da de.

Além de ou tros te mas, três fo ram ob je to de es -
pe ci al de ba te na Assem bléia:

– a re di vi são ter ri to ri al da Ama zô nia com a cri -
a ção de no vos Esta dos ou ter ri tó ri os,

– a ques tão in dí ge na, en vol ven do a de mar ca -
ção das ter ras, os di re i tos in dí ge nas e dos Esta dos
res pec ti vos so bre seus ter ri tó ri os e,

– a ques tão das hi dro vi as, en tre elas a Hi dro -
via Ara gua ia-To can tins e suas im pli ca ções com o
meio am bi en te e a ra ci o na li za ção dos sis te mas de
trans por te, atra vés de um novo mo de lo de in te gra -
ção mul ti mo dal de trans por tes.

O cur to es pa ço de tem po, Sr. Pre si den te, não
me per mi te alon gar ago ra so bre cada uma des sas
ques tões, mas devo re a fir mar que es sas não são
ape nas ques tões re gi o na is. As ques tões de ba ti das
na 2ª Ses são es pe ci al do Par la men to Ama zô ni co,
ex tra va sam em mu i to sua di men são re gi o nal e são
es sen ci a is para a for mu la ção de um novo pro je to
para o Bra sil, como as ques tões da água, da bi o di -
ver si da de e da re ser va am bi en tal são es sen ci a is
para o Pla ne ta. Cons ti tu em, Sr. Pre si den te – e re a -
fir mo com pro fun da con vic ção – a úni ca al ter na ti va
para o Bra sil in gres sar com so be ra nia no mun do
glo ba li za do.

Te nho pro pos to aqui, Sr. Pre si den te, no bres
Se na do res, a for mu la ção de um Có di go de ocu pa -
ção pro du ti va e sus ten tá vel para a Ama zô nia, afim
de que a com ple xi da de e a di men são da ques tão
se jam ade qua da men te tra ta das e o Bra sil pos sa in -
gres sar no novo mi lê nio, cons tru in do uma nova eta -
pa de sua his tó ria – a eta pa do Bra sil Ama zô ni co, ou 
do Bra sil pla ne tá rio, par ce i ro e não ca u da tá rio ape -
nas da glo ba li za ção.

Espe ro po der re tor nar bre ve men te a es ses as -
sun tos para con tri bu ir para a cons tru ção de uma
agen da po si ti va para os nos sos tra ba lhos e para o
Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Nada 
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 301, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 172, II, c, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 301, de 2001 (nº 1.173/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to da nova ver -
são do Con vê nio Inter na ci o nal do Café, que subs ti tu i -
rá o AICAFÉ/1994, cuja vi gên cia ex pi ra em se tem bro
de 2001.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal).

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 1996

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 80, de 1996 (nº 420/95, na Casa de ori -
gem), que obri ga as em pre sas dis tri bu i do ras de gás
li que fe i to de pe tró leo – GLP ou de gás na tu ral a la crar
os bo ti jões e re qua li fi cá-los e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 798, de 2000, da Co mis são de Assun tos So -

ci a is, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, fa -
vo rá vel;

– 799, de 2000, da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra (em au diên cia, nos ter mos do Re que -
ri men to nº 173, de 1999), Re la tor: Se na dor Car los
Be zer ra, pela re je i ção, com voto con trá rio, em se pa -
ra do, do Se na dor Ge ral do Cân di do; e

– 938, de 2001, da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, (em au diên cia, nos ter mos do Re que ri men -
to nº 633, de 2000), Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i -
ra Cam pos, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAE, que
apre sen ta.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa de ori -
gem), que al te ra o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de de -
zem bro de 1996, que es ta be le ce as di re tri zes e ba ses 
da edu ca ção na ci o nal, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 300, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 18 de agos to úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.



– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que dis põe so bre o Fun do
de De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 75, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 75, de 2001 (nº 620/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria do Ca to lé a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 953, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 112, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 112, de 2001 (nº 426/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à A.B.C. Rá dio e Te le vi são Ltda. 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Bar ba ce na, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 954, de 2001, da Co -
mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy,
Ge ral do Cân di do e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 124, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 124, de 2001 (nº 671/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à So ci e da de Rá dio La goa FM
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüen cia mo du la da na ci da de de Bar ra do Ri be i ro,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 772, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 131, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 131, de 2001 (nº 507/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e TV Ja bo -
ti ca tu bas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ja bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 957, de 2001, da Co mis -
são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 156, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 156, de 2001 (nº 714/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção San ta Lu zia para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Ca ran go la, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 854, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Ri car do San tos, com
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 164, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 164, de 2001 (nº 695/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá dio
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ce a rá-Mi rim, Esta do
do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 815, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes.

– 11 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Lei do Se na do nº 4, de 2001, de au to -
ria do Se na dor Amir Lan do, que al te ra o va lor do sa lá -
rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de 2001, ten do

Pa re ce res pela pre ju di ci a li da de, sob nºs 948 e
949, de 2001, das Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Assun tos So ci a is, Re la to res: Se na do res Bel -
lo Par ga e Mo re i ra Men des, res pec ti va men te.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Ubi ra ja ra) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 17 mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 115ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 18 de se tem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão e Anto nio Car los Va la da res

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antonio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo Par -
ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa -
tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son
Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su -
plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer -
nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto
– Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – 
Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na –
Hugo Na po leão – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res
– João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor -
nha u sen – José Agri pi no – José Alen car – José Co e -
lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Ju vên cio
da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ri na
Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Nilo Te i xe i -
ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo
Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Pe dro Ubi ra ja ra
– Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re
– Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas -
tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te oto nio Vi le la Fi lho – 
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel -
ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 Srs. Se -
na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta 
a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio
Co e lho, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECER

PARECER Nº 1.018, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio “S” nº 21, do Pre si -
den te do Ban co Cen tral do Bra sil, que
en ca mi nha ma ni fes ta ção da que le ór gão
acer ca da so li ci ta ção do Go ver no do
Esta do da Ba hia para con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no com o Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD, no va lor de
US$54,350,000.00 (cin qüen ta e qua tro mi -
lhões e tre zen tos e cin qüen ta mil dó la res 
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), equi va -
len tes a R$118.738.445,00 (cen to e de zo i -
to mi lhões, se te cen tos e trin ta e oito mil
e qua tro cen tos e qua ren ta e cin co re a is),
à taxa de câm bio de 30 de abril de 2001,
des ti na dos ao fi nan ci a men to do Pro je to
de Com ba te à Po bre za no Inte ri or da Ba -
hia – PRODUZIR II.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, por in -
ter mé dio do Ofí cio “S” nº 21, de 2001, en ca mi nha ple i -
to do Esta do da Ba hia, so li ci tan do au to ri za ção do Se -
na do Fe de ral para con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no, com ga ran tia da União, com o Ban co Inter na ci -
o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to — BIRD,
no va lor de US$54.350.000,00 (cin qüen ta e qua tro
mi lhões e tre zen tos e cin qüen ta mil dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca), equi va len tes a
R$118.738.445,00 (cen to e de zo i to mi lhões, se te cen -



tos e trin ta e oito mil e qua tro cen tos e qua ren ta e cin -
co re a is, à taxa de câm bio de 30 de abril de 2001.

Os re cur sos des sa ope ra ção de cré di to des ti -
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de Com -
ba te à Po bre za no Inte ri or da Ba hia – PRODUZIR II.

Esse pro je to, de acor do com in for ma ções pres -
ta das pelo Go ver no do Esta do da Ba hia, “bus ca rá for -
ta le cer as ações de me lho ria das con di ções eco nô mi -
cas e so ci a is das co mu ni da des mais po bres dos 200
mu ni cí pi os de me nor de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al do Esta do, se le ci o na das de acor do com o
IGDS, além de ha bi li tar o Esta do da Ba hia a re ce ber
re cur sos do Pla no de Apo io aos Esta dos com me nor
de sen vol vi men to hu ma no, lan ça do pelo Exce len tís si -
mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, de modo a in te -
grar as ações de com ba te à po bre za na zona ru ral
dos es ta dos do Nor des te.”

Mais ain da, con for me o Re la tó rio de De sem pe -
nho do Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru ral — BA,
Pro gra ma PRODUZIR, que ava lia seu de sem pe nho
no pe río do Ja ne i ro 96/ju nho 2001, “O Pro gra ma de
Com ba te à Po bre za Ru ral, exe cu ta do com re cur sos
de fi nan ci a men to do Ban co Mun di al e do Go ver no do
Esta do, com con tra-par ti da dos be ne fi ciá ri os, tem
como prin ci pal ob je ti vo pro mo ver a re du ção da po bre -
za ru ral, atra vés de fi nan ci a men tos não re em bol sá ve -
is de pe que nos in ves ti men tos de in fra-es tru tu ra e de
apo io à pro du ção, ori en ta dos para pro mo ver a me lho -
ria do ní vel de vida e a ge ra ção de em pre go para as
co mu ni da des ru ra is po bres.”

Des ta ca ain da esse Re la tó rio que, “Para atin gir
es ses ob je ti vos, o Pro gra ma ado ta como es tra té gi as
prin ci pa is, a des cen tra li za ção e a par ti ci pa ção co mu -
ni tá ria, o que pos si bi li ta am pli ar o es pa ço de exer cí cio 
da ci da da nia do ho mem do cam po. Os fru tos des se
pro ces so di zem res pe i to à de fi ni ção de ações mais
con di zen tes com a re a li da de e as ne ces si da des das
co mu ni da des, ao ma i or en vol vi men to dos be ne fi ciá ri -
os na ele i ção de pri o ri da des, à exe cu ção mais efi ci en -
te dos pro je tos e à re du ção dos ris cos de des vio e ma -
ni pu la ções.”

A este Ofí cio foi ane xa da Men sa gem do Pre si -
den te da Re pú bli ca nº 968, na ori gem, de 10 de se -
tem bro de 2001, so li ci tan do au to ri za ção do Se na do
Fe de ral para a con ces são de ga ran tia, da União ao
em prés ti mo pre ten di do pelo Esta do da Ba hia.

Se gun do in for ma ções con ti das no pa re cer da
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, o cus to to tal do pro -
je to está es ti ma do em US$ 74,95 mi lhões, sen do que, 
além dos re cur sos de cor ren tes des se em prés ti mo
pre ten di do, se rão apor ta dos como con tra par ti da lo cal 
cer ca de US$ 20,6 mi lhões.

Des ta for ma, a ope ra ção de cré di to ex ter no pre -
ten di da será re a li za da nas se guin tes con di ções:

Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD;

Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
Va lor: US$54.350.000,00 (cin qüen ta e

qua tro mi lhões e tre zen tos e cin qüen ta mil
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
equi va len tes a R$118.738.445,00 (cen to e
de zo i to mi lhões, se te cen tos e trin ta e oito
mil e qua tro cen tos e qua ren ta e cin co re a is)
à taxa de câm bio de 30-4-2001;

Pra zo de De sem bol so: li mi te em 31 de
ju nho de 2005;

Ju ros: igual ao C.E.Q. de ter mi na dos
em re la ção ao se mes tre an te ri or, acres ci dos 
de ju ros de 0,75% a.a., in ci den te so bre o
sal do de ve dor do prin ci pal, in cor ri dos após
cada de sem bol so, equi va len te atu al men te a
5,21% a.a.;

Co mis são de Com pro mis so: 0,75% ao
ano, cal cu la da so bre o va lor não de sem bol -
sa do do em prés ti mo, exi gi da se mes tral men -
te nas mes mas da tas de pa ga men tos dos
ju ros, en tran do em vi gor ses sen ta dias após 
a as si na tu ra do con tra to;

Ou tros en car gos: 1% “flat” cal cu la da
so bre o va lor do fi nan ci a men to, pa gá vel de
uma só vez, quan do ou logo após a data de
efe ti vi da de;

Con di ções de pa ga men to:
– do prin ci pal: amor ti za do em 20 (vin -

te) par ce las se mes tra is, con se cu ti vas e
igua is, ven cen do-se a pri me i ra 66 (ses sen ta 
e seis) me ses após cada de sem bol so;

– dos ju ros: se mes tral men te ven cí ve is, 
pa gá vel a pri me i ra 6 (seis) me ses após a
efe ti va ção do con tra to.

II – Aná li se

Essa mo da li da de de ope ra ção de cré di to está
su je i ta à ob ser vân cia e ao cum pri men to das con di -
ções e exi gên ci as es ti pu la das pe las Re so lu ções
96/89 e 78/98, do Se na do Fe de ral, que dis ci pli nam,
res pec ti va men te, as ope ra ções de cré di to in ter no e
ex ter no da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os.

Nos ter mos dos arts. lº, 2º e 3º da Re so lu ção nº
96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a con ces são de qua -
is quer ga ran ti as por par te da União cor res pon de à
ope ra ção de cré di to que one ra os seus li mi tes de en -



di vi da men to, su je i tan do-a, tão-so men te, para ope ra -
ções fi nan ce i ras ex ter nas, ou in ter nas que ex tra po -
lem aque les li mi tes, a pré via au to ri za ção do Se na do
Fe de ral.

Essas ope ra ções fi nan ce i ras es tão, nes sa pri -
me i ra ins tân cia, por tan to, su je i tas ao cum pri men to
das con di ções e exi gên ci as es ta be le ci das nas re fe ri -
das re so lu ções que, além de ob ser vân cia quan to aos
as pec tos de na tu re za es tri ta men te fi nan ce i ra, exi ge
que a União ob ser ve as se guin tes con di ções pré vi as
à pres ta ção de ga ran ti as:

1 – do ofe re ci men to de ga ran ti as su fi -
ci en tes para o pa ga men to de qual quer de -
sem bol so que a União pos sa vir a fa zer se
cha ma da a hon rar a ga ran tia;

2 – que o to ma dor não es te ja ina dim -
plen te com a União ou com as en ti da des
con tro la das pelo Po der Pú bli co Fe de ral.

De pre en de-se do Pa re cer da Se cre ta ria do Te -
sou ro Na ci o nal a ine xis tên cia de ris cos para a
União, caso o ga ran ti do, Esta do da Ba hia, não cum -
pra as obri ga ções fi nan ce i ras do fi nan ci a men to. Isso 
por que:

a) há pre vi são do ofe re ci men to de ga ran ti as da
par te do Esta do da Ba hia, com pro van do a sua ca pa -
ci da de de hon rar os com pro mis sos as su mi dos. Para
tan to, é pre vis ta a for ma li za ção de con tra to en tre o
Esta do da Ba hia e o Te sou ro Na ci o nal para a con ces -
são de con tra ga ran ti as, sob a for ma de vin cu la ção
das co tas de re par ti ção cons ti tu ci o nal das re ce i tas tri -
bu tá ri as es ta be le ci das nos arts. 157 e 159, com ple -
men ta por  re cur sos Pró pri os, nos ter mos do art. 167,
in ci so 4º, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral. De acor do
com es tu do le va do a efe i to na Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, as ga ran ti as ofe re ci das pelo Esta do da Ba -
hia são con si de ra das su fi ci en tes para res sar cir a
União, caso essa ve nha a hon rar com pro mis so na
con di ção de ga ran ti do ra da ope ra ção;

b) as sim sen do, po de rá o Go ver no Fe de ral re que -
rer trans fe rên ci as de re cur sos, ne ces sá ri os para co ber -
tu ra dos com pro mis sos hon ra dos, di re ta men te das con -
tas cen tra li za do ras da ar re ca da ção do Esta do.

Ain da de acor do com in for ma ções con ti das no
re fe ri do pa re cer da STN, ine xis tem dé bi tos em nome
do Esta do da Ba hia jun to à União e en ti da des da ad -
mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, as sim como não há re gis -
tro de dé bi to em nome do Esta do da Ba hia em ope ra -
ções de cré di to já ga ran ti das pela União.

Des sa for ma, es ta ri am sen do cum pri das e obe -
de ci das as exi gên ci as de fi ni das no § 9º do art. 3º da
Re so lu ção nº 96, de 1989.

Re la ti va men te aos as pec tos de na tu re za fi nan -
ce i ra, nos ter mos das con di ções e exi gên ci as de fi ni -
das na Cons ti tu i ção Fe de ral e nas Re so lu ções nºs 96, 
de 1989, e 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, apli cá ve -
is ao fi nan ci a men to pre ten di do, ca bem os se guin tes
es cla re ci men tos:

a) os li mi tes de en di vi da men to da União, es ti pu -
la dos nos ar ti gos 2º, 3º e 4º da re fe ri da re so lu ção são
aten di dos, con for me apu ra ção in for ma da no Pa re cer
STN/COREF Nº 313, de 23 de agos to de 2001.

Res sal te-se, ain da, que esse pa re cer da Se cre -
ta ria do Te sou ro Na ci o nal, ane xo ao pro ces so em
exa me, con tém os da dos com pro ba tó ri os do cum pri -
men to dos li mi tes de en di vi da men to da União, con for -
me exi gi do pela Re so lu ção 96/89.

b) o Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal, PGN/COFI Nº 1.611/2001, en ca mi nha do ao 
Se na do Fe de ral, no exa me das cláu su las da mi nu ta
con tra tu al, con clui que as mes mas são ad mis sí ve is e
es tão de acor do com a le gis la ção bra si le i ra apli cá vel
à es pé cie, ten do sido ob ser va do o dis pos to no art. 5º
da Re so lu ção nº 96, de 1989, que veda dis po si ção
con tra tu al de na tu re za po lí ti ca ou aten ta tó ria à so be -
ra nia na ci o nal e à or dem pú bli ca.

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci o nal de
que pro gra mas ou pro je tos cons tem do Pla no Plu ri a -
nu al e da Lei Orça men tá ria Anu al, é in for ma do que os 
in ves ti men tos pre vis tos no pro je to men ci o na do en -
con tram-se am pa ra dos na Lei nº 7.525, de 22 de ou tu -
bro de 1999, que apro vou o Pla no Plu ri a nu al do Esta -
do da Ba hia para o pe río do de 2000/2003;

Ain da, as do ta ções pre vis tas no or ça men to do
Esta do da Ba hia para o ano de 2001, Lei nº 7.755, de
27-12-00, en ten de a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal,
são su fi ci en tes para a sua exe cu ção nes te exer cí cio.

d) o Pa re cer do Ban co Cen tral do Bra sil —
DEDIP-2001/04, ane xa do ao ofí cio en ca mi nha do ao
Se na do Fe de ral, res sal ta que a ope ra ção de cré di to
pre ten di da pelo Esta do da Ba hia acha-se ex plí ci ta e
no me a da men te in se ri da no Pro gra ma de Ajus te Fis -
cal in te gran te do Con tra to de Re fi nan ci a men to de Dí -
vi das, apro va do pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos das 
Re so lu ções nºs 131, de 1997, e 32, de 1998.

Assim sen do, em seu en ten di men to, sua aná li se 
só ad qui re sen ti do sob os pa râ me tros des se pro gra -
ma que, como é sa bi do, im põe o al can ce de um con -
jun to de me tas eco nô mi cas e fis ca is, den tro de uma
tra je tó ria anu al pre es ta be le ci da, quan ti fi ca das em in -
di ca do res fi nan ce i ros dis tin tos da que les fi xa dos na
Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral.



Aliás, como res sal ta, o pró prio Se na do Fe de ral
já ado tou in ter pre ta ção equi va len te em oca siões e si -
tu a ções se me lhan tes (em prés ti mos para o Esta do de
São Pa u lo e para o Esta do da Ba hia — Re so lu ções
nºs 59, 60 e 73, de 1999, res pec ti va men te).

Con clui, em con se qüên cia, que à ope ra ção de
cré di to pre ten di da não se apli ca os li mi tes de en di vi -
da men to cons tan tes nos arts. 5º 6º e 7º da Re so lu ção
nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral.

e) a pró pria Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal,
me di an te a Nota STN/COREM nº 537, de 2001, ates -
ta que a ope ra ção de cré di to pre ten di da in se re-se no
Pro gra ma de Ajus te Fis cal do es ta do e que ele vem
cum prin do sa tis fa to ri a men te as me tas e os com pro -
mis sos as su mi dos.

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de
cré di to foi cre den ci a da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
nos ter mos da Car ta CREDE –  2001/064, de 17 de
maio de 2001, evi den ci an do, por tan to, que ela aten de 
à po lí ti ca de cap ta ção de re cur sos ex ter nos do País.

Res sal te-se ain da que, de acor do com cál cu los
es ti ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá
im pli car um cus to efe ti vo equi va len te a 5,90% ao ano,
sen do, por tan to, in di ca ti vo de con di ções fi nan ce i ras
fa vo rá ve is e ace i tá ve is pela re fe ri da se cre ta ria.

Re la ti va men te ao mé ri to e al can ce so ci al e eco -
nô mi co do Pro du zir, há que se res sal tar que ”O Pro -
gra ma Pro du zir já se con so li dou como um dos prin ci -
pa is ins tru men tos da po lí ti ca de alí vio à po bre za ru ral
no Esta do da Ba hia. Com sis te má ti ca ofer ta de in -
fra-es tru tu ra so ci al e eco nô mi ca bá si ca e de apo io à
eco no mia cam pe si na, vem abrin do pers pec ti vas de
agre gar va lor à pro du ção lo cal, cri an do, in clu si ve, no -
vas opor tu ni da des de em pre go e ge ra ção de ren da
para as po pu la ções po bres da zona ru ral.

Par tin do de um mo de lo de in ter ven ção des cen -
tra li za do, onde en ti da des re pre sen ta ti vas das co mu -
ni da des ru ra is e dos mu ni cí pi os li de ram o pro ces so
de se le ção e pri o ri za ção de suas ca rên ci as, for ma li -
za das em pla nos de in ves ti men tos mu ni ci pa is, o Pro -
du zir be ne fi ci ou cer ca de 600 mil fa mí li as, em 376
mu ni ci píos, fi nan ci an do 6.569 pro je tos, atra vés de
con vê ni os fir ma dos com 3.902 as so ci a ções co mu ni -
tá ri as. Des se to tal de pro je tos, 74% são de in fra-es -
tru tu ra eco nô mi ca e so ci al e 26% de pro du ti vos, onde
fo ram apli ca dos re cur sos da or dem de R$174,4 mi -
lhões.“

(Re la tó rio de De sem pe nho do Pro je to de Com -
ba te à Po bre za Ru ral – BA).

As de ma is con di ções e exi gên ci as es ti pu la das
pe las Re so lu ções 96/89 e 78/98 são aten di das pelo
Esta do da Ba hia, con for me evi den ci a do pe los do cu -
men tos que acom pa nham o ofí cio em ques tão. Em
par ti cu lar, foi apre sen ta da Cer ti dão do Tri bu nal de
Con tas do Esta do ates tan do o cum pri men to do dis -
pos to na Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, con for -
me de ter mi na o in ci so XI do art. 13 da Re so lu ção nº
78,de 1998, do Se na do Fe de ral.

III – Voto

Re la tó rio pro du zi do pelo Ban co Mun di al, em se -
tem bro de 1999, re co nhe ce o bom de sem pe nho do
Pro gra ma no Esta do da Ba hia, com o al can ce das
me tas fí si cas, em mu i tos ca sos até su pe ra das, e, so -
bre tu do o im pac to e o atin gi men to dos ob je ti vos. Diz o 
re la tó rio: ”Exis tem evi dên ci as de que os sub pro je tos
es tão con tri bu in do para a trans for ma ção, so ci al eco -
nô mi ca, das pe que nas co mu ni da des ru ra is do Esta -
do“, e mais adi an te ”Me nos vi sí vel, mas de ma i or im -
por tân cia, é a con tri bu i ção para a for ma ção de ca pi tal
so ci al, atra vés da mo bi li za ção as so ci a da com a exe -
cu ção de sub pro je tos re a is, que atu am como ele men -
tos ca ta lí ti cos na for ma ção da ci da da nia e na ca pa ci -
da de de au to pro mo ção das an tes apá ti cas e hoje ati -
vas co mu ni da des ru ra is“.

Ain da as sim, de vi do à gran de ca rên cia da po pu -
la ção em si tu a ção de po bre za, não foi pos sí vel aten -
der à ma i o ria das so li ci ta ções en ca mi nha das, em
face do es go ta men to dos re cur sos dis po ni bi li za dos
para o pro gra ma.

Tor na-se im pres cin dí vel, por tan to, a alo ca ção
de novo apor te fi nan ce i ro para aten der às de man das
re pri mi das, de for ma a am pli ar e con so li dar os re sul -
ta dos até ago ra al can ça dos.

Em con clu são, afo ra a sin gu lar re le vân cia so ci o -
e co nô mi ca do Pro gra ma Pro du zir, que de mar ca a
opor tu ni da de e a im por tân cia es tra té gi ca do ple i to de
fi nan ci a men to do Esta do da Ba hia, cum pre ain da en -
fa ti zar que ele en con tra-se de acor do com o que pre -
ce i tu am as Re so lu ções nºs 96/89 e 78/98, do Se na do
Fe de ral, de ven do ser con ce di da a au to ri za ção para a
con tra ta ção da ope ra ção de cré di to ex ter no pre ten di -
da, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2001

Au to ri za o Esta do da Ba hia a con tra -
tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga -
ran tia da União, com o Ban co Inter na ci o nal 
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, no va lor de US$54.350.000,00 (cin -
qüen ta e qua tro mi lhões e tre zen tos e



cin qüen ta mil dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca), equi va len tes a
R$118.738.445,00 (cen to e de zo i to mi -
lhões, se te cen tos e trin ta e oito mil e
qua tro cen tos e qua ren ta e cin co re a is), à
taxa de câm bio de 30 de abril de 2001.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do da Ba hia au to ri za do a con tra -

tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da
União, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção 
e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor de
US$54.350.000,00 (cin qüen ta e qua tro mi lhões e tre -
zen tos e cin qüen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da 
Amé ri ca), equi va len tes a R$118.738.445,00 (cen to e
de zo i to mi lhões, se te cen tos e trin ta e oito mil e qua -
tro cen tos e qua ren ta e cin co re a is), à taxa de câm bio
de 30 de abril de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to ex ter no re fe ri da nes te ar ti go des ti -
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de Com -
ba te à Po bre za no Inte ri or da Ba hia – PRODUZIR II.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I – Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD;

II – Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
III – Va lor: US$54.350.000,00 (cin qüen ta e qua -

tro mi lhões e tre zen tos e cin qüen ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), equi va len tes a
R$118.738.445,00 (cen to e de zo i to mi lhões, se te cen -
tos e trin ta e oito mil e qua tro cen tos e qua ren ta e cin -
co re a is) à taxa de câm bio de 30-4-2001;

IV – Pra zo de De sem bol so: li mi te em 31 de ju -
nho de 2005;

V – Ju ros: igual ao C.E.Q. de ter mi na dos em re -
la ção ao se mes tre an te ri or, acres ci dos de ju ros de
0,75% a.a., in ci den te so bre o sal do de ve dor do prin ci -
pal, in cor ri dos após cada de sem bol so, equi va len te
atu al men te a 5,21% a.a.;

VI – Co mis são de Com pro mis so: 0,75% ao ano,
cal cu la da so bre o va lor não de sem bol sa do do em -
prés ti mo exi gi da se mes tral men te nas mes mas da tas
de pa ga men tos dos ju ros en tran do em vi gor ses sen ta 
dias após, a as si na tu ra do con tra to;

VII – Ou tros en car gos: 1% flat cal cu la da so bre o 
va lor do fi nan ci a men to, pa gá vel de uma só vez, quan -
do ou logo após a data de efe ti vi da de;

VIII – Con di ção de pa ga men to:
– do prin ci pal: amor ti za do em 20 (vin te) par ce -

las se mes tra is con se cu ti vas e igua is, ven cen do-se a

pri me i ra 66 (ses sen ta e seis) me ses após cada de -
sem bol so;

– dos ju ros: se mes tral men te ven cí ve is, pa gá vel a
pri me i ra 6 (seis) me ses após a efe ti va ção do con tra to.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der ga -
ran tia ao Esta do da Ba hia na ope ra ção de cré di to ex -
ter no re fe ri da no ar ti go 1º des ta re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção pre vis ta no ca -
put fica con di ci o na da a que a Esta do da Ba hia vin cu -
le como con tra ga ran tia à União, as trans fe rên ci as
cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus,
com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as, me di an -
te for ma li za ção de con tra to de con tra ga ran tia com
me ca nis mo de dé bi to au to má ti co em con ta cor ren te.

Art. 4º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da pre -
sen te au to ri za ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta)
dias, con ta dos a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 18 de se tem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re -
la tor – Car los Be zer ra – Osmar Dias – Arlin do Por -
to – Bel lo Par ga – José Co e lho – La u ro Cam pos
(ven ci do) – Edu ar do Su plicy – Fran ce li no Pe re i ra –
Jef fer son Pe res – Pa u lo Sou to – Lú dio Co e lho –
Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral:

I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te, so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com -
pe tên cia que lhe é atri bu í da pelo art. 154, I.

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

Art. 159. A União en tre ga rá:

I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -
bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:



a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas de 
fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i ções
fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com os pla -
nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as se gu ra da
ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos re cur sos des -
ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos e
ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das res -
pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.
....................................................................................

Art. 167. São ve da dos:
....................................................................................

“IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór -
gão, fun do ou des pe sa, res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe -
rem os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para
as ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para ma nu -
ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de ter mi -
na do, res pec ti va men te, pe los arts. 198, § 2º, e 212, e
a pres ta ção de ga ran ti as às ope ra ções de cré di to por
an te ci pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º,
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;”

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
 DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so -
lu ção nº 46, de 2001, que au to ri za o Esta do da Ba hia a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia
da União, com o Ban co Inte ra me ri ca no para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – Bird –, no va lor de
US$54,350,000 (cin qüen ta e qua tro mi lhões, tre zen -
tos e cin qüen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), equi va len tes a R$118.738.445,00 (cen to e
de zo i to mi lhões, se te cen tos e trin ta e oito mil, qua tro -
cen tos e qua ren ta e cin co re a is), à taxa de câm bio de
30 de abril de 2001, re sul tan te de pa re cer lido an te ri or -
men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, 
a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II,
f, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio
Co e lho.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 172, DE 2001

Alte ra a Lei nº 6.454, de 24 de ou tu -
bro de 1977, que dis põe so bre a de no mi -
na ção de lo gra dou ros, obras, ser vi ços e
mo nu men tos pú bli cos, e dá ou tras pro vi -
dên ci as ”, e a Lei nº 6.682, de 27 de agos -
to de 1979, que ”dis põe so bre a de no mi -
na ção de vias e es ta ções ter mi na is do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as, para es ta be le cer exi gên ci -
as a se rem aten di das nos ca sos de al te -
ra ção de de no mi na ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº Fica acres ci do à Lei nº 6.454, de 24 de ou -

tu bro de 1977, o se guin te ar ti go:
”Art. 2º-A A subs ti tu i ção de no mes re gu lar men te 

atri bu í dos aos bens de que tra ta o art. 1º será pre ce di -
da de am pla con sul ta opi na ti va, que en vol ve rá, no mí -
ni mo, a po pu la ção do ba ir ro ou re gião em que se in se -
re o lo gra dou ro, obra, ser vi ço ou mo nu men to pú bli co
cuja de no mi na ção se pre ten da al te rar (NR).“

Art. 2º Fica acres ci do ao art. 2º da Lei nº 6.682,
de 27 de agos to de 1979, o se guin te pa rá gra fo:

”Art. 2º..................................................
Pa rá gra fo úni co. A subs ti tu i ção da de -

no mi na ção su ple ti va de que tra ta o ca put
será pre ce di da de am pla con sul ta opi na ti va, 



que en vol ve rá, no mí ni mo, os usuá ri os da
es ta ção ter mi nal, obra de arte ou tre cho de
via cuja de no mi na ção se pre ten da al te rar
(NR).“

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Têm sido re la ti va men te fre qüen tes as pro pos tas 
le gis la ti vas ten den tes a al te rar a de no mi na ção de
bens pú bli cos. Con quan to jus ti fi cá ve is, as ini ci a ti vas
des sa na tu re za en se jam o ris co do co me ti men to in vo -
lun tá rio de in jus ti ças re la ti va men te ao fato his tó ri co
ou de no mi na ção subs ti tu í da. Pa re ce ra zoá vel, as sim,
a ado ção de nor ma le gal que, sem ini bir a pos si bi li da -
de da al te ra ção, es ta be le ça cri té ri os para a afe ri ção
de sua re cep ti vi da de.

A Cons ti tu i ção Fe de ral não tra ta ex pres sa men te 
da ma té ria. O tex to da Lei Ma i or ape nas tan gen cia a
ques tão quan do pro í be que, da ”pu bli ci da de dos atos, 
pro gra mas, obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór gãos
pú bli cos“, cons tem ”no mes, sím bo los ou ima gens que 
ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au to ri da des ou
ser vi do res pú bli cos“ (art. 37, XXI, 1º).

No pla no in fra cons ti tu ci o nal, duas leis se apli -
cam. Uma, de ca rá ter ge ral, a Lei nº 6.454, de 24 de
ou tu bro de 1977, que ”dis põe so bre a de no mi na ção
de lo gra dou ros, obras, ser vi ços e mo nu men tos pú bli -
cos“, pro í be, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, a atri bu i ção 
de ”nome de pes soa viva a bem pú bli co, de qual quer
na tu re za, per ten cen te à União ou às pes so as ju rí di -
cas da Admi nis tra ção in di re ta“.

Ou tra, mais es pe cí fi ca, a Lei nº 6.682, de 27 de
agos to de 1979, que ”dis põe so bre a de no mi na ção de 
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci o nal de Vi a -
ção“, ad mi te que, me di an te lei es pe ci al e man ti da a
de no mi na ção es ta be le ci da no Pla no Na ci o nal de Vi a -
ção, seja atri bu í da su ple ti va men te a uma es ta ção ter -
mi nal, obra de arte ou tre cho de via ”a de sig na ção de
um fato his tó ri co ou de nome de pes soa fa le ci da que
haja pres ta do re le van te ser vi ço à na ção ou à hu ma ni -
da de“.

A pre sen te pro po si ção pro mo ve al te ra ções em
am bas as nor mas para exi gir que a pro pos ta de al te -
ra ção seja pre ce di da de con sul tas à po pu la ção in te -
res sa da ou aos usuá ri os, nos ca sos de ter mi na is e
vias de trans por te. Evi ta-se, des sa ma ne i ra, que ar -
gu men tos de cir cuns tân cia pos sam re sul tar, ain da
que in vo lun ta ri a men te, na subs ti tu i ção de no mes de
uso cor ren te e con sa gra do por ou tros de es cas sa
ace i ta ção so ci al.

São es ses os pro pó si tos que ar ri mam o pre sen -
te pro je to, para o qual es pe ra mos con tar com o apo io
dos mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

Dis põe so bre a de no mi na ção de lo -
gra dou ros, obras ser vi ços e mo nu men -
tos pú bli cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei.

Art. 1º É pro i bi do, em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
atri bu ir nome de pes soa viva a bem pú bli co, de qual -
quer na tu re za, per te cen te à União ou às pes so as ju rí -
di cas da Admi nis tra ção in di re ta.

Art. 2º É igual men te ve da da a ins cri ção dos no -
mes de au to ri da des ou ad mi nis tra do res em pla cas in -
di ca do res de obras ou em ve í cu lo de pro pri e da de ou
a ser vi ço da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta ou in di re ta.

Art. 3º As pro i bi ções cons tan tes des ta Lei são
apli cá ve is às en ti da des que, a qual quer tí tu lo, re ce bam 
sub ven ção ou au xí lio dos co fres pú bli cos fe de ra is.

Art. 4º A in fra ção ao dis pos to nes ta Lei acar re ta -
rá aos res pon sá ve is a per da do car go ou fun ção pú bli -
ca que exer ce rem, e, no caso do ar ti go 3º, a sus pen -
são da sub ven ção ou au xí lio.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 1977; 156º da Inde -
pen dên cia e 89º da Re pú bli ca. – ERNESTO GEISEL
– Arman do Fal cão.

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci -
o nal de Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te Lei:

Art. 1º As es ta ções ter mi na is, obras-de-arte ou
tre chos de via do sis te ma na ci o nal de trans por te te -
rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en con -
trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a no men cla -
tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to nes te 
ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o ór -
gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.



Art. 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser va da a re -
gra es ta be le ci das no ar ti go an te ri or, uma es ta ção ter -
mi nal, obra-de-arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple -
ti va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à Na ção ou à Hu ma ni da de.

Art. 3º São man ti das as de no mi na ções de es ta -
ções ter mi na is, obras-de-arte e tre chos de via apro -
va das por lei.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias, es ta be le cen do, in clu si -
ve, o iní cio de sua exe cu ção.

Art. 5º Esta Lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 27 de agos to de 1979; 158º da Inde -
pen dên cia e 91º da Re pú bli ca. – JOÃO FIGUEIREDO 
– Eli seu Re sen de.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAPÍTULO VII
Da Admi nis tra ção Pú bli ca

Se ção I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 37.(*) A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta
ou fun da ci o nal, de qual quer dos Po de res da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce -
rá aos prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li -
da de, pu bli ci da de e, tam bém, ao se guin te:

XXI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos na le -
gis la ção, as obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções
se rão con tra ta dos me di an te pro ces so de li ci ta ção pú -
bli ca que as se gu re igual da de de con di ções a to dos os 
con cor ren tes, com cláu su las que es ta be le çam obri -
ga ções de pa ga men to, man ti das as con di ções efe ti -
vas da pro pos ta, nos ter mos da lei, o qual so men te
per mi ti rá as exi gên ci as de qua li fi ca ção téc ni ca e eco -
nô mi ca in dis pen sá ve is à ga ran tia do cum pri men to
das obri ga ções.

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

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 173, DE 2001

Alte ra o art. 1º da Lei nº 9.807, de 13
de ju lho de 1999, para es ta be le cer nor -
mas que vi sam a pro te ger a ví ti ma e a
tes te mu nha de de li to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.807, de 1999, pas sa a 

vi go rar com a se guin te re da ção:
Art. 1º As me di das de pro te ção re que ri -

das por ví ti mas ou por tes te mu nhas de cri mes 
que es te jam co a gi das ou ex pos tas a gra ve
ame a ça em ra zão de co la bo ra rem com a in -
ves ti ga ção ou pro ces so cri mi nal se rão pres ta -
das pela União, pe los Esta dos e pelo Dis tri to
Fe de ral, no âm bi to das res pec ti vas com pe tên -
ci as, na for ma de pro gra mas es pe ci a is or ga ni -
za dos com base nas dis po si ções des ta Lei,
as se gu ra do a elas o di re i to:

I – ao ano ni ma to;
II – à op ção de não de por na pre sen ça 

do acu sa do, ou de seus fa mi li a res ou ami -
gos;

III – à op ção de de por en ca pu za das ou 
usan do mi cro fo ne com mo di fi ca dor de voz;

IV – ao si gi lo dos res pec ti vos en de re -
ços, que não po dem cons tar dos in qué ri tos
e pro ces sos ju di ci a is;

V – a sala se pa ra da da do acu sa do,
en quan to es ti ve rem à dis po si ção do Juiz.
(NR)

Jus ti fi ca ção

O pa pel da ví ti ma e tes te mu nha vem ga nhan do
uma nova re fle xão, di an te da evo lu ção dos es tu dos
so bre o cri me e a per so na li da de de quem o co me te.

Em 1985, a Orga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU) apro vou a De cla ra ção so bre os Prin cí pi os
Fun da men ta is de Jus ti ça para as Ví ti mas de De li to e
Abu so de Po der, in ci tan do os Esta dos mem bros a
ado ta rem uma sé rie de me di das para re du zir a vi ti mi -
za ção do cri me.

Entre as pro vi dên ci as su ge ri das por essa De -
cla ra ção, des ta ca-se a pro mo ção de es for ços para
que a ví ti ma te nha aces so à Jus ti ça e tra ta men to ade -
qua do no âm bi to da es tru tu ra ju di ciá ria.

A pro pó si to, so bre a ma té ria foi pro mul ga da a
Lei nº 9.807, de 13 de ju lho de 1999, que es ta be le ceu 
nor mas para a or ga ni za ção e ma nu ten ção de pro gra -
mas es pe ci a is de pro te ção a ví ti mas e a tes te mu nhas



in ti mi da das e ins ti tu iu o Pro gra ma Fe de ral de Assis -
tên cia a Vi ti mas e a Tes te mu nhas Ame a ça das.

Con tu do, é pre ci so que se alar gue o con ce i to
de pro te ção da ví ti ma ou tes te mu nha, con si de ran -
do-as não ape nas pes so as en vol vi das no de li to, for -
ça das a co la bo rar com a jus ti ça, mas ci da dãos que
pre ci sam cer car-se de ga ran ti as es pe ci a is para, se -
gu ra e tran qüi la men te, pres tar essa co la bo ra ção.

São a ví ti ma e a tes te mu nha su je i tos de di re i -
tos que de vem ter no pro ces so me i os de se de fen -
der e se pro te ger de ma ne i ra con cre ta e efi caz, de
for ma tal que a se gu ran ça que a lei lhes ga ran ta não 
as de i xe ter ne nhum re ce io ou em ba ra ço em seus
de po i men tos, pe ran te os ór gãos ju di ciá ri os.

Des sa for ma, pro po mos este pro je to de lei,
que as se gu ra à vi ti ma e à tes te mu nha o gozo de
seus di re i tos den tro da re la ção ju rí di ca pro ces su al,
sem cor rer o ris co de cons tran gi men tos pro vo ca dos
pela pre sen ça do acu sa do ou de seus fa mi li a res ou
ami gos.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Alva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

Pre si dên cia da Re pú bli ca
Sub che fia para Assun tos Ju rí di cos

LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999

Esta be le ce nor mas para a or ga ni za -
ção e a ma nu ten ção de pro gra mas es pe -
ci a is de pro te ção a ví ti mas e a tes te mu -
nhas ame a ça das, ins ti tui o Pro gra ma Fe -
de ral de Assis tên cia a Ví ti mas e a Tes te -
mu nhas Ame a ça das e dis põe so bre a
pro te ção de acu sa dos ou con de na dos
que te nham vo lun ta ri a men te pres ta do
efe ti va co la bo ra ção à in ves ti ga ção po li ci -
al e ao pro ces so cri mi nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te Lei:

CAPÍTULO I
Da Pro te ção Espe ci al as 

Ví ti mas e as Tes te mu nhas

Art. 1º As me di das de pro te ção re que ri das por
ví ti mas ou por tes te mu nhas de cri mes que es te jam
co a gi das ou ex pos tas, a gra ve ame a ça em ra zão de
co la bo ra rem com a in ves ti ga ção ou pro ces so cri mi -
nal se rão pres ta das pela União, pe los Esta dos e

pelo Dis tri to Fe de ral, no âm bi to das res pec ti vas
com pe tên ci as, na for ma de pro gra mas es pe ci a is or -
ga ni za dos com base nas dis po si ções des ta Lei.

§ 1º A União, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
po de rão ce le brar con vê ni os, acor dos, ajus tes ou ter -
mos de par ce ria en tre si ou com en ti da des não-go -
ver na men ta is ob je ti van do a re a li za ção dos pro gra -
mas.

§ 2º A su per vi são e a fis ca li za ção dos con vê ni -
os, acor dos, ajus tes e ter mos de par ce ria de in te res -
se da União fi ca rão a car go do ór gão do Mi nis té rio
da Jus ti ça com atri bu i ções para a exe cu ção da po lí -
ti ca de di re i tos hu ma nos.

Art. 2º A pro te ção con ce di da pe los pro gra mas
e as me di das dela de cor ren tes le va rão em con ta a
gra vi da de da co a ção ou da ame a ça à in te gri da de fí -
si ca ou psi co ló gi ca, a di fi cul da de de pre ve ni-las ou
re pri mi-las pe los me i os con ven ci o na is e a sua im -
por tân cia para a pro du ção da pro va.

§ 1º A pro te ção po de rá ser di ri gi da ou es ten di -
da ao côn ju ge ou com pa nhe i ro, as cen den tes, des -
cen den tes e de pen den tes que te nham con vi vên cia
ha bi tu al com a ví ti ma ou tes te mu nha, con for me o
es pe ci fi ca men te ne ces sá rio em cada caso.

§ 2º Estão ex clu í dos da pro te ção os in di ví du os 
cuja per so na li da de ou con du ta seja in com pa tí vel
com as res tri ções de com por ta men to exi gi das pelo
pro gra ma, os con de na dos que es te jam cum prin do
pena e os in di ci a dos ou acu sa dos sob pri são ca u te -
lar em qual quer de suas mo da li da des. Tal ex clu são
não tra rá pre ju í zo a even tu al pres ta ção de me di das
de pre ser va ção da in te gri da de fí si ca des ses in di ví -
du os por par te dos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca.

§ 3º O in gres so no pro gra ma, as res tri ções de
se gu ran ça e de ma is me di das por ele ado ta das te rão 
sem pre a anuên cia da pes soa pro te gi da, ou de seu
re pre sen tan te le gal.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção,Jus ti ça e
Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 174, DE 2001

Cria a Área de Li vre Co mér cio de
Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É Cri a da, no Mu ni cí pio de Foz do Igua çu,

Esta do do Pa ra ná, área de li vre co mér cio de im por ta -



ção e ex por ta ção, sob re gi me fis cal es pe ci al, com a fi -
na li da de de pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co
e so ci al das re giões fron te i ri ças da que le Esta do e
com o ob je ti vo de in cre men tar as re la ções bi la te ra is
com os pa í ses vi zi nhos, se gun do a po lí ti ca de in te gra -
ção la ti no-ame ri ca na.

Art. 2º Con si de ra-se in te gran te da área de li vre co -
mér cio a su per fí cie ter ri to ri al do res pec ti vo mu ni cí pio.

Art. 3º As mer ca do ri as es tran ge i ras ou na ci o na -
is en vi a das à área de li vre co mér cio se rão, obri ga to ri -
a men te, des ti na das a em pre sa au to ri za da a ope rar
nes sa área.

Art. 4º A en tra da de mer ca do ri as es tran ge i ras
na área de li vre co mér cio far-se-á com sus pen são do
Impos to so bre a Impor ta ção e do Impos to so bre Pro -
du tos Indus tri a li za dos, que será con ver ti da em isen -
ção, quan do as mer ca do ri as fo rem des ti na das a:

I – con su mo e ven da in ter na na área de li vre co -
mér cio;

II – be ne fi ci a men to, em seu ter ri tó rio, de pes ca -
do, pe cuá ria, re cur sos mi ne ra is e ma té ri as-pri mas de
ori gem agrí co la ou flo res tal;

III – agro pe cuá ria e pis ci cul tu ra;
IV – ins ta la ção e ope ra ção de ati vi da des de tu -

ris mo e ser vi ços de qual quer na tu re za;
V – es to ca gem para ex por ta ção ou re ex por ta -

ção para o mer ca do ex ter no;
VI – in ter na ção como ba ga gem acom pa nha da

de vi a jan te re si den te, ob ser va dos os li mi tes fi xa dos
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e des de que ine -
xis ta, con co mi tan te men te, fru i ção de idên ti co be ne fí -
cio re la ti va men te à ba ga gem pro ce den te do ex te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se a que se re fe re o
in ci so VI, o li mi te não po de rá ser in fe ri or ao fi xa do
para a ba ga gem de vi a jan te pro ce den te do ex te ri or,
que aden tre o País pela fron te i ra.

Art. 5º As im por ta ções de mer ca do ri as des ti na -
das à área de li vre co mér cio es ta rão su je i tas aos pro -
ce di men tos nor ma is de im por ta ção, pre vi a men te ao
de sem ba ra ço adu a ne i ro.

Art. 6º A sa í da de mer ca do ri as es tran ge i ras da
área de li vre co mér cio para o res tan te do ter ri tó rio na -
ci o nal é con si de ra da, para efe i tos fis ca is e ad mi nis -
tra ti vos, como im por ta ção nor mal.

§ 1º As mer ca do ri as es tran ge i ras que sa í rem da 
área de li vre co mér cio para o res tan te do País es ta rão 
su je i tas à tri bu ta ção no mo men to de sua in ter na ção,
ex ce to nos ca sos pre vis tos no in ci so VI do art. 4º.

§ 2º O im pos to de im por ta ção in ci di rá ape nas
so bre o va lor dos com po nen tes im por ta dos que in te -
grem os pro du tos que es te jam sen do in ter na dos.

Art. 7º Os pro du tos na ci o na is ou na ci o na li za dos
que en tra rem na área de li vre co mér cio es ta rão isen -
tos do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos,
quan do des ti na dos às fi na li da des men ci o na das nos
in ci sos do art. 4º.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam as se gu ra das a ma nu -
ten ção e a uti li za ção dos cré di tos do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos re la ti vos às ma té ri as-pri -
mas, pro du tos in ter me diá ri os e ma te ri al de em ba la -
gem em pre ga dos na in dus tri a li za ção dos pro du tos
en tra dos na área de li vre co mér cio.

Art. 8º Estão ex clu í dos dos be ne fí ci os fis ca is de
que tra tam os arts. 4º e 7º os se guin tes pro du tos:

I – ar mas e mu ni ções;
II – ve í cu los de pas sa ge i ros;
III – be bi das al coó li cas;
IV – fumo e seus de ri va dos.

Art. 9º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a apli -
ca ção de re gi mes adu a ne i ros es pe ci a is para as
mer ca do ri as es tran ge i ras des ti na das à área de li vre
co mér cio as sim como para as mer ca do ri as dela pro -
ce den tes.

Art. 10. O Ban co Cen tral do Bra sil nor ma ti za rá
os pro ce di men tos cam bi a is apli cá ve is às ope ra ções
da área de li vre co mér cio, cri an do me ca nis mos que
fa vo re çam seu co mér cio ex te ri or.

Art. 11. O li mi te glo bal para as im por ta ções
atra vés da área de li vre co mér cio será fi xa do, anu al -
men te, Po der Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. A cri té rio do Po der Exe cu ti vo,
po de rão ser ex clu í das do li mi te glo bal as im por ta -
ções de pro du tos des ti na dos ex clu si va men te à re ex -
por ta ção, ve da da a re mes sa de di vi sas cor res pon -
den tes, e ob ser va dos, quan do re ex por ta dos tais
pro du tos, to dos os pro ce di men tos le ga is apli cá ve is
às ex por ta ções bra si le i ras.

Art. 12. O Po der exe cu ti vo dis po rá so bre a or -
ga ni za ção, a ad mi nis tra ção e o fun ci o na men to da
área de li vre co mér cio.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral 
exer ce rá vi gi lân cia e re pri mi rá o con tra ban do e o des -
ca mi nho na área de li vre co mér cio, sem pre ju í zo da
com pe tên cia do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

Art. 13. As isen ções e be ne fí ci os da área de li -
vre co mér cio se rão man ti dos du ran te quin ze anos,
con ta dos da sua im plan ta ção.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.



Jus ti fi ca ção

Em 26 de ju lho de 1995, a Veja pu bli cou ma té ria
com o tí tu lo “A Fron te i ra da Mu am ba” e o sub tí tu lo
“Pa ra í so de con tra ban dis tas e aven tu re i ros, Ci u dad
del Este vive da fome dos bra si le i ros por im por ta dos”.
Em 9 de maio de 2001, a mes ma re vis ta edi tou ar ti go
in ti tu la do “A mu am ba dá um ba i le”, cujo sub tí tu lo é
este: “Go ver no não con se gue ven cer a luta con tra os
con tra ven to res e con tra ban dis tas em Foz do Igua çu”.

Os nú me ros de Ci u dad del Este, en tão, eram im -
pres si o nan tes:

a) 12 mi lhões de vi si tan tes por ano, mais de
duas ve zes a po pu la ção do Pa ra guai;

b) 12 bi lhões de dó la res de con tra ban do para o
Bra sil, dos qua is 20% tra zi dos por sa co le i ros;

c) 6 mil lo jas;
d) 20 mil bra si le i ros tra ba lhan do na ci da de.
Os da dos de hoje, re la ti vos a Foz do Igua çu, são 

alar man tes:
“Ca pi tal do con tra ban do, Foz do Igua çu é a por -

ta por onde en tra gran de par te das mer ca do ri as ile ga -
is que cir cu lam pelo Bra sil. A ma i o ria do di nhe i ro que
de i xa ile gal men te o País pas sa pela rede ban cá ria da
ci da de. Me ta de dos CDs pi ra tas ven di dos no Bra sil
che ga por Foz. Mais de 30% dos car ros rou ba dos no
País cru zam a fron te i ra para o Pa ra guai por Foz. Qu a -
se 100% do ci gar ro con tra ban de a do para o Bra sil
atra ves sa a ci da de”.

O heb do ma dá rio re la ta o gran de es for ço des -
pen di do pelo go ver no, nos úl ti mos anos, para con ter a 
cri mi na li da de li ga da ao con tra ban do e às re mes sas
ile ga is de dó la res na fron te i ra. O cri me fi nan ce i ro foi,
em par te, con ti do, mas a nova pre o cu pa ção das au to -
ri da des é o sur gi men to de má fi as po de ro sas por trás
do trans por te de mu am ba apa ren te men te ino fen si va.
Com efe i to, as in ves ti ga ções in di cam que atrás das
“for mi gui nhas” há gru pos de ban di dos com atu a ção
no trá fi co de dro gas, de ar mas, e em gran des es que -
mas in ter na ci o na is. Re la tos da Re ce i ta Fe de ral mos -
tram que as má fi as atu am na dis tri bu i ção de gran des
quan ti da des de mer ca do ri as ile ga is atra vés do fi nan -
ci a men to dos pe que nos tra fi can tes. O ba lan ço da si -
tu a ção é ter rí vel: o País per de qua se R$10bi lhões por
ano em im pos tos de vi do ao con tra ban do via Foz,
mas, o que é  pior, o exér ci to de sa co le i ros aca bou
abrin do pas sa gem para os ma fi o sos.

Ci u dad del Este, re du to de pro du tos sem im pos -
tos, suja e mal-es tru tu ra da, re ce be se ma nal men te
cer ca de 150 mil bra si le i ros que vêm com prar em
suas 10 mil lo jas. Em cada vi a gem se ma nal, o com -
pra dor bra si le i ro de i xa na que la ci da de pa ra gua ia cer -

ca de US$1,5 mil, numa bur la es can da lo sa à nos sa
le gis la ção, que per mi te o gas to de ape nas US$150
por pes soa a cada mês. A uti li za ção de “mu las” ou
“for mi gas” per mi te aos sa co le i ros gas tar mu i to além
de sua cota. So man do-se este trá fi co va re jis ta ao
con tra ban do ata ca dis ta, são cer ca de US$12 bi lhões
que o País per de de di vi sas.

Por ou tro lado, Foz do Igua çu foi agra ci a da por
Deus com uma na tu re za en can ta do ra, que atrai cer ca 
de 626 mil es tran ge i ros a cada ano, se gun do o Insti tu -
to Bra si le i ro de Tu ris mo – Embra tur. As suas ca ta ra -
tas, com 275 que das d’água, numa lar gu ra de 2.700m 
en tre o Bra sil e a Argen ti na, são uma das ma ra vi lhas
da na tu re za, ad mi ra da em todo o mun do. E que di zer
do Par que Na ci o nal do lgua çu, de cla ra do pa tri mô nio
da hu ma ni da de pela Unes co, em 1986, com seus 185 
mil hec ta res de flo res tas sub tro pi ca is, que abri gam
mais de 2 mil es pé ci es de ve ge ta is e 700 de ani ma is?
Foz tem, ain da, Ita i pu, a ma i or hi dre lé tri ca do mun do,
uma es tu pen da de mons tra ção da ca pa ci da de da en -
ge nha ria na ci o nal.

A lo ca li za ção es tra té gi ca na trí pli ce fron te i ra –
Argen ti na, Bra sil e Pa ra guai – fez da ci da de a Ca pi tal
do Mer co sul. Seu povo tra ba lha dor e hos pi ta le i ro im -
plan tou o ter ce i ro par que ho te le i ro do Bra sil, com
mais de 25 mil le i tos, e mais de 60 cen tros de con ven -
ção, en tre os qua is um gran de cen tro in ter na ci o nal,
cons tru í do para re ce ber de le ga ções es tran ge i ras e
que tem abri ga do a re a li za ção de even tos in ter na ci o -
na is de ex tre ma im por tân cia para o Bra sil. A ci da de
con ta com três ae ro por tos, num raio de 20 qui lô me -
tros, e é bem ser vi da por ro do vi as as fal ta das.

Os tu ris tas eco ló gi cos e de even tos per ma ne -
cem al guns dias na ci da de, gas tan do com pou sa da,
ali men ta ção, pas se i os e es pe tá cu los, ao con trá rio
dos sa co le i ros que, ape nas, atra ves sam a ci da de
para gas tar seu di nhe i ro no Pa ra guai. Entre tan to,
aque les gas ta ri am mu i to mais, ge ra ri am mi lha res de
em pre gos e di na mi za ri am a eco no mia de Foz e de
sua re gião ad ja cen te, to tal men te de pen den te do tu -
ris mo, se pu des sem fa zer suas com pras na que la ci -
da de bra si le i ra com as mes mas fa ci li da des fis ca is
ofe re ci das pe las ci da des vi zi nhas além-fron te i ra, do
Pa ra guai (Ci u dad del Este) e da Argen ti na (Pu er to
Igua zu).

Afi nal, nada mais ra zoá vel que pro por a cri a ção
de uma área de li vre co mér cio em Foz do Igua çu.
Essa ci da de tem so fri do, por dé ca das, um es va zi a -
men to con tí nuo de seu co mér cio, por ca u sa da con -
cor rên cia de si gual, exer ci da, so bre tu do, por Ci u dad
del Este, que não dis põe de re cur sos tu rís ti cos nem



da in fra-es tru tu ra de ser vi ços da sua co ir mã bra si le i -
ra, mas con ta com um re gi me fis cal atra en te.

O pro je to que ora apre sen to à con si de ra ção dos 
meus Pa res não ob je ti va cri ar uma zona fran ca in dus -
tri al, a exem plo da Zona Fran ca de Ma na us, que pro -
duz para o Bra sil in te i ro com de so ne ra ção de im pos -
tos. Visa, ape nas, ins ti tu ir uma área de li vre co mér cio,
nos mol des das cri a das pelo Con gres so Na ci o nal e
em fun ci o na men to: a) em Ta ba tin ga – AM (Lei nº
7.965, de 22 de de zem bro de 1989); b) em Gu a ja -
rá-Mi rim – RO (Lei nº 8.210, de 19 de ju lho de 1991);
c) em Ma ca pá-San ta na – AP (Lei nº 8.387, de 30 de
de zem bro de 1991).

Na re a li da de, a isen ção tri bu tá ria que pro po mos 
para a ba ga gem acom pa nha da dos vi a jan tes, re si -
den tes no País, que vi si tem Foz, é bem mais mo des ta 
que a con ce di da para o mes mo tipo de vi a jan te,
egres so de Ma na us ou das áre as de li vre co mér cio
ama zô ni cas. Com efe i to, este pode tra zer bens, de
ori gem es tran ge i ra, cujo va lor to tal não ul tra pas se
US$2,000.00. A cota de isen ção para Foz do Igua çu
obe de ce ria às se guin tes con di ções:

a) seus li mi tes se ri am fi xa dos pela Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral (SRF);

b) seu teto não po de ria ser in fe ri or a
US$150.00, que é o fi xa do para a ba ga gem
de vi a jan te que in gres se no País, pela fron -
te i ra, se gun do a Instru ção Nor ma ti va da
SRF nº 117, de 6 de ou tu bro de 1998;

c) o be ne fi ciá rio da isen ção não po de -
ria fru ir, si mul ta ne a men te, de idên ti co be ne -
fí cio re la ti va men te à ba ga gem pro ce den te
do ex te ri or.

Não ha ve ria, as sim, au men to de re nún cia fis cal;
con se qüen te men te, o pro je to não vi o la as nor mas da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Peço, con fi an te, o apo io dos meus Pa res para a
sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.965, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1989

Cria Área de Li vre Co mér cio no Mu -
ni cí pio de Ta ba tin ga, no Esta do do Ama -
zo nas, e dá ou tra pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 112, de 1989, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Nel son Car ne i ro, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos -

to no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, pro mul go a se guin te Lei:

CAPÍTULO I
Das fi na li da des e lo ca li za ção da 

Área de Li vre Co mér cio de Ta ba tin ga

Art. 1º É cri a da, no Mu ni cí pio de Ta ba tin ga,
Esta do do Ama zo nas, área de li vre co mér cio de im -
por ta ção e ex por ta ção e de re gi me fis cal es pe ci al, es -
ta be le ci da com a fi na li da de de pro mo ver o de sen vol -
vi men to da re gião de fron te i ra do ex tre mo oes te da -
que le Esta do. Art. 2º O Po der Exe cu ti vo fará de mar -
car, à mar gem es quer da do rio So li mões, uma área
con tí nua com su per fí cie de 20km2, en vol ven do o pe rí -
me tro ur ba no da Ci da de de Ta ba tin ga, onde se ins ta -
la rá a Area de Li vre Co mér cio de Ta ba tin ga – ALCT,
que in clu i rá es pa ço pró prio para o en tre pos ta men to
de pro du tos a se rem na ci o na li za dos ou re ex por ta dos.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se in te gra da à
ALCT a fa i xa de su per fí cie do rios a ela ad ja cen tes,
nas pro xi mi da des de seus por tos, ob ser va das as dis -
po si ções dos Tra ta dos e Con ven ções Inter na ci o na is.

CAPÍTULO II
Do Re gi me Fis cal

Art. 3º A en tra da de pro du tos es tran ge i ros na
ALCT far-se-á com sus pen são dos im pos tos de im -
por ta ção e so bre pro du tos in dus tri a li za dos, quan do
des ti na dos:

I – ao seu con su mo in ter no;
II – ao be ne fi ci a men to, em seu ter ri tó rio, de pes -

ca do, re cur sos mi ne ra is e ma té ri as-pri mas
de ori gem agrí co la ou flo res tal;
III – à agro pe cuá ria e à pis ci cul tu ra;
IV – à ins ta la ção e ope ra ção de ati vi da des de tu -

ris mo e ser vi ços de qual quer na tu re za;
V – à es to ca gem para co mer ci a li za ção ou em -

pre go em ou tros pon tos do Ter ri tó rio Na ci o nal;
VI – às ati vi da des de cons tru ção e re pa ros na -

va is;
VII – à in dus tri a li za ção de ou tros pro du tos em

seu ter ri tó rio, se gun do pro je tos apro va dos pela Su pe -
rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us, con si de ra -
das a vo ca ção lo cal e a ca pa ci da de de pro du ção já
ins ta la da na re gião;

VIII – à es to ca gem para re ex por ta ção.
§ 1º Exce tu am-se do re gi me fis cal pre vis to nes -

te ar ti go, e não go za rão de isen ção, os se guin tes pro -
du tos: ar mas e mu ni ções, per fu mes, fu mos, be bi das
al coó li cas, au to mó ve is de pas sa ge i ros e bens fi na is
de in for má ti ca.



§ 2º O re gi me de que tra ta este ar ti go al can ça
ape nas os pro du tos en tra dos pelo por to, ae ro por to ou 
pos to de fron te i ra da ci da de de Ta ba tin ga, exi gi da
con sig na ção no mi nal a im por ta dor es ta be le ci do na
ALCT.

§ 3º As obri ga ções tri bu tá ri as sus pen sas nos
ter mos des te ar ti go se re sol vem, efe ti van do-se a
isen ção in te gral nos ca sos dos in ci sos I a VIII, com o
em pre go do pro du to nas fi na li da des pre vis tas nos
mes mos in ci sos.

§ 4º A ba ga gem acom pa nha da pro ce den te da
ALCT, no que se re fe re a pro du tos de ori gem es tran -
ge i ra, será de sem ba ra ça da com isen ção de tri bu tos,
ob ser va do o li mi te cor res pon den te ao es ta be le ci do
para a Zona Fran ca de Ma na us.

Art. 4º Os pro du tos na ci o na is, des ti na dos à
ALCT, para fins de que tra ta os in ci sos I a VII do art. 3º
go za rão de isen ção do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI). 

Pa rá gra fo úni co. A isen ção do im pos to so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e
so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res -
ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção de pen de -
rá de con vê nio ce le bra do nos ter mos da Lei Com -
ple men tar nº 24, de 7 de ja ne i ro de 1975.

Art. 5º O li mi te glo bal para as im por ta ções
atra vés da ALCT será es ta be le ci do, anu al men te,
pelo Po der Exe cu ti vo, no ato em que o fi zer para a
Zona Fran ca de Ma na us. 

Pa rá gra fo úni co. A cri té rio do Po der Exe cu ti vo,
po de rão ser ex clu í das do li mi te glo bal as im por ta -
ções de pro du tos atra vés da ALCT, des ti na das ex -
clu si va men te à re ex por ta ção, ve da da a re mes sa das 
di vi sas cor res pon den tes e ob ser va dos, quan do re -
ex por ta das, to dos os pro ce di men tos le ga is apli cá ve -
is às ex por ta ções bra si le i ras.

Art. 6º A re mes sa de pro du tos na ci o na is para a 
ALCT, des ti na dos aos fins que tra ta o art. 3º ou ul te -
ri or ex por ta ção, será, para os efe i tos fis ca is, eqüi va -
len tes a uma ex por ta ção. 

Art. 7º A ex por ta ção de pro du tos da ALCT,
qual quer que seja a sua ori gem, está isen ta do im -
pos to de ex por ta ção.

Art. 8º O pro du to es tran ge i ro es to ca do na
ALCT, quan do sair para qual quer pon to do ter ri tó rio
na ci o nal, fica su je i to ao pa ga men to de to dos os im -
pos tos, sal vo nos ca sos de isen ção pre vis ta em le -
gis la ção es pe cí fi ca.

CAPÍTULO III
Da ad mi nis tra ção da Área de 
Li vre Co mér cio de Ta ba tin ga

Art. 9º A ALCT fi ca rá sob a ad mi nis tra ção da Su -
pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us – Su fra ma.

Pa rá gra fo úni co. É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do 
a ade quar as es tru tu ras ad mi nis tra ti vas da Su pe rin -
ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us, vi san do a
aten der às dis po si ções des ta Lei.

CAPÍTULO IV
Dis po si ções fi na is

Art. 10. Com pe te à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de -
ral a vi gi lân cia das áre as li mi tes das ALCT e a re pres -
são ao con tra ban do e ao des ca mi nho, sem pre ju í zo
da com pe tên cia da Po lí cia Fe de ral.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo ado ta rá pro vi dên ci as
no sen ti do de pro ver os re cur sos ma te ri a is e hu ma -
nos ne ces sá ri os aos ser vi ços de fis ca li za ção e con -
tro le adu a ne i ro da ALCT.

Art. 12. Apli ca-se à ALCT no que cou ber, a le gis -
la ção per ti nen te à Zona Fran ca de Ma na us, es pe ci al -
men te os De cre tos-Leis nºs 288, de 28 de fe ve re i ro de
1967, 356, de 15 de agos to de 1968 ,1.435, de 16 de
de zem bro de 1975, 1.455, de 7 de abril de 1976,
2.433, de 19 de maio de 1988, e 2.434, de 19 de maio
de 1988, com suas al te ra ções pos te ri o res e res pec ti -
vas dis po si ções re gu la men ta res.

Art. 13. As isen ções pre vis tas nes ta lei vi go ra rão 
pelo pra zo de vin te e cin co anos. 

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 15. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Se na do Fe de ral, 22 de de zem bro de 1989; 168º
da Inde pen dên cia e 101º da Re pú bli ca. – Nel son
Car ne i ro

LEI Nº 8.210, DE 19 DE JULHO DE 1991

Cria a Área de Li vre Co mér cio de
Gu a ja rá-Mi rim, no Esta do de Ron dô nia, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º E cri a da, no Mu ni cí pio de Gu a ja rá-Mi rim,
Esta do de Ron dô nia, uma área de li vre co mér cio de
im por ta ção e ex por ta ção, sob re gi me fis cal es pe ci al,
com a fi na li da de de pro mo ver o de sen vol vi men to das



re giões fron te i ri ças do ex tre mo no ro es te da que le
Esta do e com o ob je ti vo de in cre men tar as re la ções
bi la te ra is com os pa í ses vi zi nhos, se gun do a po lí ti ca
de in te gra ção la ti no-ame ri ca na.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo fará de mar car, na
mar gem di re i ta do rio Ma mo ré, uma área con tí nua
com a su per fí cie de 82,50km2, en vol ven do, in clu si ve,
o pe rí me tro ur ba no da Ci da de de Gu a ja rá-Mi rim,
onde será ins ta la da a Área de Li vre Co mér cio de Gu -
a ja rá-Mi rim, (ALCGM), in clu in do lo ca is pró pri os para
en tre pos ta men to de mer ca do ri as a se rem na ci o na li -
za das ou re ex por ta das.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se in te gran te da
ALCGM toda a sua su per fí cie ter ri to ri al, ob ser va das
as dis po si ções dos tra ta dos e das con ven ções in ter -
na ci o na is.

Art. 3º As mer ca do ri as es tran ge i ras ou na ci o na -
is en vi a das à ALCGM se rão obri ga to ri a men te des ti -
na das a em pre sa au to ri za da a ope rar nes sa área. 

Art. 4º A en tra da de mer ca do ri as es tran ge i ras
na ALCGM far-se-á com a sus pen são do Impos to de
Impor ta ção e do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li -
za dos, que será con ver ti da em isen ção, quan do as
mer ca do ri as fo rem des ti na das a:

I – con su mo e ven da in ter na na ALCGM;
II – be ne fi ci a men to, no ter ri tó rio da ALCGM,

quan do se tra tar de pes ca do, re cur sos mi ne ra is e ma -
té ri as-pri mas de ori gem agrí co la ou flo res tal;

III – agri cul tu ra e pis ci cul tu ra;
IV – ins ta la ção e ope ra ção de tu ris mo e ser vi ços 

de qual quer na tu re za;
 V – es to ca gem para co mer ci a li za ção no mer ca -

do ex ter no;
VI – ati vi da des de cons tru ção e re pa ros na va is; e
VII – quan do se tra tar de ba ga gem acom pa nha -

da de vi a jan tes, ob ser va dos os li mi tes fi xa dos pelo
Po der Exe cu ti vo, por in ter mé dio da Se cre ta ria da Re -
ce i ta Fe de ral.

§ 1º As de ma is mer ca do ri as es tran ge i ras, in clu -
si ve as uti li za das como par tes, pe ças ou in su mo de
pro du tos in dus tri a li za dos na ALCGM, go za rão de
sus pen são dos tri bu tos re fe ri dos nes te ar ti go, mas
es ta rão su je i tas a tri bu ta ção no mo men to de sua in -
ter na ção. 

§ 2º Não se apli ca o re gi me fis cal pre vis to nes te
ar ti go a:

a) ar mas e mu ni ções de qual quer na -
tu re za;

b) au to mó ve is de pas sa ge i ros; 
c) bens fi na is de in for má ti ca;

d) be bi das al coó li cas; 
e) per fu mes;
f) fumo e seus de ri va dos;

Art. 5º A com pra de mer ca do ri as es tran ge i ras
ar ma ze na das na ALCGM por em pre sas es ta be le ci -
das em qual quer ou tro pon to do ter ri tó rio na ci o nal é
con si de ra da, para efe i tos ad mi nis tra ti vos e fis ca is,
como im por ta ção nor mal.

Art. 6º A ven da de mer ca do ri as na ci o na is ou na -
ci o na li za das, efe tu a da por em pre sas es ta be le ci das
fora da ALCGM, para em pre sa ali se di a das, é equi pa -
ra da à ex por ta ção.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a apli -
ca ção de re gi mes adu a ne i ros es pe ci a is para as mer -
ca do ri as es tran ge i ras des ti na das à ALCGM, bem
como para as mer ca do ri as dela pro ce den tes.

Art. 8º O Ban co Cen tral do Bra sil nor ma ti za rá os
pro ce di men tos cam bi a is apli cá ve is às ope ra ções da
ALCGM, cri an do me ca nis mos que fa vo re çam seu co -
mér cio ex te ri or.

Art. 9º O li mi te glo bal para as im por ta ções atra -
vés da ALCGM será es ta be le ci do, anu al men te, pelo
Po der Exe cu ti vo, no mes mo ato em que o fi zer para as 
de ma is áre as de li vre co mér cio.

§ 1º (ve ta do)
§ 2º A cri té rio do Po der Exe cu ti vo, po de rão ser

ex clu í das do li mi te glo bal as im por ta ções de pro du tos 
pela ALCGM, des ti na dos ex clu si va men te à re ex por -
ta ção, ve da da a re mes sa das di vi sas cor res pon den -
tes e ob ser va dos, quan do re ex por ta dos tais pro du tos, 
to dos os pro ce di men tos le ga is apli cá ve is às ex por ta -
ções bra si le i ras.

Art. 10. (Ve ta do)
Art. 11. (Ve ta do)
Art. 12. A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral exer ce -

rá a vi gi lân cia na área da ALCGM e a re pres são ao
con tra ban do e ao des ca mi nho, sem pre ju í zo da com -
pe tên cia do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo de ve rá as -
se gu rar os re cur sos ma te ri a is e hu ma nos ne ces sá ri -
os aos ser vi ços de fis ca li za ção e con tro le adu a ne i ro
da ALCGM.

Art. 13. As isen ções e be ne fí ci os da ALCGM se -
rão man ti dos du ran te vin te e cin co anos.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 15. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 19 de ju lho de 1991; 170º da Inde pen -

dên cia e 103º da Re pú bli ca. – ITAMAR FRANCO –
Luiz Antô nio Andra de Gon çal ves.



LEI Nº 8.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 3º
aos arts. 7º e 9º do De cre to-Lei nº 288, de
28 de fe ve re i ro de 1967, ao ca put do art.
37 do De cre to-Lei nº 1.455, de 7 de abril
de l976 e ao art. l0 da Lei nº 2.145, de 29
de de zem bro de 1953, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º O § 1º do art. 3º, os arts. 7º com a re da ção 

dada pelo De cre to-Lei nº 1.435, de 16 de de zem bro
de 1975, e 9º do De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i -
ro de 1967, pas sam a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 3º ..................................................
1º Exce tu am-se da isen ção fis cal pre -

vis ta no ca put des te ar ti go as se guin tes
mer ca do ri as: ar mas e mu ni ções, fumo, be bi -
das al coó li cas, au to mó ve is de pas sa ge i ros
e pro du tos de per fu ma ria ou de tou ca dor,
pre pa ra dos e pre pa ra ções cos mé ti cas, sal -
vo quan to a es tes (po si ções 3.303 a 3.307
da Ta ri fa Adu a ne i ra do Bra sil – TAB), se des -
ti na dos, ex clu si va men te, a con su mo in ter no
na Zona Fran ca de Ma na us ou quan do pro du -
zi dos com uti li za ção de ma té ri as-pri mas da
fa u na e da flo ra re gi o na is, em con for mi da de
com pro ces so pro du ti vo bá si co.

....................................................................................
Art. 7º Os pro du tos in dus tri a li za dos na Zona

Fran ca de Ma na us, sal vo os bens de in for má ti ca e os
ve í cu los au to mó ve is, tra to res e ou tros ve í cu los ter -
res tres, suas par tes e pe ças, ex clu í dos os das po si -
ções 8.711 a 8.714 da Ta ri fa Adu a ne i ra do Bra sil
(TAB), e res pec ti vas par tes e pe ças, quan do dela sa i -
rem para qual quer pon to do Ter ri tó rio Na ci o nal, es ta -
rão su je i tos à exi gi bi li da de do Impos to so bre Impor ta -
ção re la ti vo a ma té ri as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri -
os, ma te ri a is se cun dá ri os e de em ba la gem, com po -
nen tes e ou tros in su mos de ori gem es tran ge i ra ne les
em pre ga dos, cal cu la do o tri bu to me di an te co e fi ci en te 
de re du ção de sua alí quo ta ad va lo rem, na con for mi -
da de do § 1º des te ar ti go, des de que aten dam ní vel
de in dus tri a li za ção lo cal com pa tí vel com pro ces so
pro du ti vo bá si co para pro du tos com pre en di dos na
mes ma po si ção e sub po si ção da Ta ri fa Adu a ne i ra do
Bra sil (TAB).

§ 1º O co e fi ci en te de re du ção do im pos to será
ob ti do me di an te a apli ca ção da fór mu la que te nha:

I – no di vi den do, a soma dos va lo res de ma té ri -
as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri os, ma te ri a is se cun -
dá ri os e de em ba la gem, com po nen tes e ou tros in su -
mos de pro du ção na ci o nal e da mão-de-obra em pre -
ga da no pro ces so pro du ti vo;

II – no di vi sor, a soma dos va lo res de ma té ri -
as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri os, ma te ri a is se cun -
dá ri os e de em ba la gem, com po nen tes e ou tros in su -
mos de pro du ção na ci o nal e de ori gem es tran ge i ra, e
da mão-de-obra em pre ga da no pro ces so pro du ti vo.

§ 2º No pra zo de até doze me ses, con ta do da
data de vi gên cia des ta lei, o Po der Exe cu ti vo en vi a rá
ao Con gres so Na ci o nal pro je to de lei es ta be le cen do
os co e fi ci en tes di fe ren ci a dos de re du ção das alí quo -
tas do Impos to so bre Impor ta ção, em subs ti tu i ção à
fór mu la de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or.

§ 3º Os pro je tos para pro du ção de bens sem si -
mi la res ou con gê ne res na Zona Fran ca de Ma na us,
que vi e rem a ser apro va dos en tre o iní cio da vi gên cia
des ta lei e o da lei a que se re fe re o § 2º, po de rão op -
tar pela fór mu la pre vis ta no § 1º.

§ 4º Para os pro du tos in dus tri a li za dos na Zona
Fran ca de Ma na us, sal vo os bens de in for má ti ca e os
ve í cu los au to mó ve is, tra to res e ou tros ve í cu los ter -
res tres, suas par tes e pe ças, ex clu í dos os das po si -
ções 8.711 a 8.714 da Ta ri fa Adu a ne i ra do Bra sil
(TAB), cu jos pro je tos te nham sido apro va dos pelo
Con se lho de Admi nis tra ção da Su fra ma até 31 de
mar ço de 1991 ou para seus con gê ne res ou si mi la -
res, com pre en di dos na mes ma po si ção e sub po si ção
da Ta ri fa Adu a ne i ra do Bra sil (TAB), cons tan tes de
pro je tos que ve nham a ser apro va dos, no pra zo de
que tra ta o art. 40 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as, a re du ção de que tra ta o ca put des -
te ar ti go será de oi ten ta e oito por cen to.

§ 5º A exi gi bi li da de do Impos to so bre Impor ta -
ção, de que tra ta o ca put des te ar ti go, abran ge as
ma té ri as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri os, ma te ri a is
se cun dá ri os e de em ba la gem em pre ga dos no pro -
ces so pro du ti vo in dus tri al do pro du to fi nal, ex ce to
quan do em pre ga dos por es ta be le ci men to in dus tri al
lo ca li za do na Zona Fran ca de Ma na us, de acor do
com pro je to apro va do com pro ces so pro du ti vo bá si -
co, na fa bri ca ção de pro du to que, por sua vez te nha
sido uti li za do como in su mo por ou tra em pre sa, não
co li ga da à em pre sa for ne ce do ra do re fe ri do in su mo,
es ta be le ci da na men ci o na da Re gião, na in dus tri a li za -
ção dos pro du tos de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or.



§ 6º O Po der Exe cu ti vo fi xa rá os pro ces sos pro -
du ti vos bá si cos, com base em pro pos ta con jun ta dos
ór gãos com pe ten tes do Mi nis té rio da Eco no mia, Fa -
zen da e Pla ne ja men to, da Se cre ta ria de Ciên cia e
Tec no lo gia da Pre si dên cia da Re pú bli ca e da Su pe -
rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us (Su fra ma),
no pra zo má xi mo de cen to e vin te dias, con ta do da
data de vi gên cia des ta lei; es go ta do este pra zo, a em -
pre sa ti tu lar do pro je to de fa bri ca ção po de rá re que rer
à Su fra ma a de fi ni ção do pro ces so pro du ti vo bá si co
pro vi só rio, que será fi xa do em até ses sen ta dias pelo
Con se lho de Admi nis tra ção da Su fra ma ad re fe ren -
dum do Mi nis té rio da Eco no mia, Fa zen da e Pla ne ja -
men to e da Se cre ta ria da Ciên cia e Tec no lo gia.

§ 7º A re du ção do Impos to so bre Impor ta ção, de 
que tra ta este ar ti go, so men te será de fe ri da a pro du -
tos in dus tri a li za dos pre vis tos em pro je to apro va do
pelo Con se lho de Admi nis tra ção da Su fra ma que:

I – se ate nha aos li mi tes anu a is de im -
por ta ção de ma té ri as-pri mas, pro du tos in -
ter me diá ri os, ma te ri a is se cun dá ri os e de
em ba la gem, cons tan tes da res pec ti va re so -
lu ção apro ba tó ria do pro je to e suas al te ra -
ções;

II – ob je ti ve:
a) o in cre men to de ofer ta de em pre go

na re gião;
b) a con ces são de be ne fí ci os so ci a is

aos tra ba lha do res;
c) a in cor po ra ção de tec no lo gi as de

pro du tos e de pro ces sos de pro du ção com -
pa tí ve is com o es ta do da arte e da téc ni ca;

d) ní ve is cres cen tes de pro du ti vi da de
e de com pe ti ti vi da de;

e) re in ves tí men to de lu cros na re gião;
e

f) in ves ti men to na for ma ção e ca pa ci -
ta ção de re cur sos hu ma nos para o de sen -
vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co.

§ 8º Para os efe i tos des te ar ti go, con si de ram-se:
a) pro du tos in dus tri a li za dos os re sul -

tan tes das ope ra ções de trans for ma ção, be -
ne fi ci a men to, mon ta gem e re con di ci o na -
men to, como de fi ni das na le gis la ção de re -
gên cia do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a -
li za dos;

b) pro ces so pro du ti vo bá si co é o con -
jun to mí ni mo de ope ra ções, no es ta be le ci -
men to fa bril, que ca rac te ri za a efe ti va in dus -
tri a li za ção de de ter mi na do pro du to.

§ 9º Os ve í cu los au to mó ve is, tra to res e ou tros
ve í cu los ter res tres, suas par tes e pe ças, ex clu í dos os
das po si ções e sub po si ções 8.711 a 8.714 da Ta be la
Adu a ne i ra do Bra sil (TAB) e res pec ti vas par tes e pe -
ças, in dus tri a li za dos na Zona Fran ca de Ma na us,
quan do dela sa í rem para qual quer pon to do Ter ri tó rio
Na ci o nal, es ta rão su je i tos à exi gi bi li da de do Impos to
so bre Impor ta ção re la ti vo a ma té ri as-pri mas, pro du -
tos in ter me diá ri os, ma te ri a is se cun dá ri os e de em ba -
la gem, com po nen tes e ou tros in su mos, de ori gem es -
tran ge i ra e ne les em pre ga dos, con for me co e fi ci en te
de re du ção es ta be le ci do nes te ar ti go, ao qual se rão
acres ci dos cin co pon tos per cen tu a is.

§ 10. Em ne nhum caso o per cen tu al pre vis to no
pa rá gra fo an te ri or po de rá ser su pe ri or a cem.

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

Art. 9º Estão isen tas do Impos to so bre Pro du tos
lndus tri a li za dos (IPI) to das as mer ca do ri as pro du zi -
das na Zona Fran ca de Ma na us, quer se des ti nem ao
seu con su mo in ter no, quer à co mer ci a li za ção em
qual quer pon to do Ter ri tó rio Na ci o nal.

§ 1º A isen ção de que tra ta este ar ti go, no que
res pe i ta aos pro du tos in dus tri a li za dos na Zona Fran -
ca de Ma na us que de vam ser in ter na dos em ou tras
re giões do País, fi ca rá con di ci o na da à ob ser vân cia
dos re qui si tos es ta be le ci dos no art. 7º des te de cre -
to-lei. 

§ 2º A isen ção de que tra ta este ar ti go não se
apli ca às mer ca do ri as re fe ri das no § 1º do art. 3º des -
te de cre to-lei.“

Art. 2º Aos bens do se tor de in for má ti ca, in dus -
tri a li za dos na Zona Fran ca de Ma na us, se rão con ce -
di dos, até 29 de ou tu bro de 1992, os in cen ti vos fis ca is 
e fi nan ce i ros pre vis tos na Lei nº 8.248, de 23 de ou tu -
bro de 1991, aten di dos os re qui si tos es ta be le ci dos no 
§ 7º do art. 7º do De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i -
ro de 1967, com a re da ção dada por esta lei.

§ 1º Após 29 de ou tu bro de 1992, os bens re fe ri -
dos nes te ar ti go, in dus tri a li za dos na Zona Fran ca de
Ma na us, quan do in ter na dos em ou tras re giões do
País, es ta rão su je i tos à exi gi bi li da de do Impos to so -
bre Impor ta ção re la ti vo a ma té ri as-pri mas, pro du tos
in ter me diá ri os, ma te ri a is se cun dá ri os e de em ba la -
gem, com po nen tes e ou tros in su mos, de ori gem es -
tran ge i ra e nele em pre ga dos, con for me co e fi ci en te
de re du ção es ta be le ci do no § 1º do art. 7º do De cre -
to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, com a re da -
ção dada pelo art. 1º des ta lei.

§ 2º Os bens de que tra ta este ar ti go são isen tos 
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI), na



for ma do art. 9º do De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve -
re i ro de 1967, com a re da ção dada por esta lei.

§ 3º Para fa zer jus aos be ne fí ci os pre vis tos nes -
te ar ti go, as em pre sas que te nham como fi na li da de a
pro du ção de bens e ser vi ços de in for má ti ca de ve rão
apli car, anu al men te, no mí ni mo cin co por cen to do
seu fa tu ra men to bru to no mer ca do in ter no de cor ren te 
da co mer ci a li za ção de bens e ser vi ços de in for má ti -
ca, de du zi dos os tri bu tos cor res pon den tes a tais co -
mer ci a li za ções, em ati vi da des de pes qui sa e de sen -
vol vi men to a se rem re a li za das na Ama zô nia, con for -
me pro je to ela bo ra do pe las pró pri as em pre sas, sen -
do que no mí ni mo dois por cen to do fa tu ra men to bru to 
de ve rão ser apli ca dos em con vê nio com cen tros ou
ins ti tu tos de pes qui sa ou en ti da des bra si le i ras de en -
si no, ofi ci a is ou re co nhe ci das, de ven do ain da com -
pro var a re a li za ção das se guin tes me tas:

I –  pro gra ma de efe ti va ca pa ci ta ção do cor po
téc ni co da em pre sa nas tec no lo gi as do pro du to e do
pro ces so de pro du ção; e

II – (Ve ta do).
Art. 3º O ca put do art. 37 do De cre to-Lei nº

1.455, de 7 de abril de 1976, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

”Art. 37. As mer ca do ri as es tran ge i ras im por ta -
das para a Zona Fran ca de Ma na us, quan do des ta sa -
í rem para ou tros pon tos do Ter ri tó rio Na ci o nal, fi cam
su je i tas ao pa ga men to de to dos os im pos tos exi gí ve is 
so bre im por ta ções do ex te ri or.“

Art. 4º Será man ti do na es cri ta do con tri bu in te, o 
cré di to do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
(IPI), in ci den te so bre ma té ri as-pri mas, pro du tos in ter -
me diá ri os, ma te ri al de em ba la gem e equi pa men tos
ad qui ri dos para em pre go na in dus tri a li za ção de pro -
du tos que ve nham a ser re me ti dos para a Zona Fran -
ca de Ma na us.

Art. 5º O art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de de zem -
bro de 1953, al te ra do pelo art. lº do De cre to-Lei nº
1.416, de 25 de agos to de 1975, e pelo art. 1º da Lei
nº 7.690, de 15 de de zem bro de 1988, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art. 10. A li cen ça ou guia de im por ta ção ou do -
cu men to equi va len te será emi ti da me di an te o pa ga -
men to de emo lu men to, con for me ta be la ela bo ra da
anu al men te pelo Mi nis té rio da Eco no mia, Fa zen da e
Pla ne ja men to, como res sar ci men to dos cus tos in cor -
ri dos nos res pec ti vos ser vi ços. 1º O emo lu men to será 
de vi do na emis são de do cu men to re la ti vo a qua is quer 
pro du tos, in de pen den te men te do re gi me tri bu tá rio ou
cam bi al vi gen te da qua li da de do im por ta dor ou do
país de ori gem da mer ca do ria.

2º Não será exi gi do o emo lu men to nos ca sos
de:
....................................................................................

j) im por ta ção de qua is quer bens para a Zona
Fran ca de Ma na us;

l) im por ta ção de qua is quer bens para as áre as
de li vre co mér cio ad mi nis tra das pela Su fra ma.

3º Os re cur sos pro ve ni en tes do emo lu men to re -
fe ri do nes te ar ti go se rão re co lhi dos à con ta do Te sou -
ro Na ci o nal, como re ce i ta or ça men tá ria da União, nos 
ter mos do De cre to-Lei nº 1.755, de 31 de de zem bro
de 1979."

Art. 6º (Ve ta do).
Art. 7º (Ve ta do).
Art. 8º Esta rão isen tas do pa ga men to de ta xas,

pre ços pú bli cos e emo lu men tos, de vi dos a ór gãos,
au tar qui as, ou qua is quer en ti da des da Admi nis tra ção
Pú bli ca, di re ta ou in di re ta, as im por ta ções de par tes,
pe ças, com po nen tes, ma té ri as-pri mas, pro du tos in -
ter me diá ri os e ou tros in su mos, vin cu la dos à fa bri ca -
ção ex clu si va na Zona Fran ca de Ma na us de pro du tos 
des ti na dos à ex por ta ção para o ex te ri or.

Art. 9º (Ve ta do).
Art. 10. (Ve ta do).
Art. 11. É cri a da, nos Mu ni cí pi os de Ma ca pá e

San ta na, no Esta do do Ama pá, área de li vre co mér cio 
de im por ta ção e ex por ta ção, sob re gi me fis cal es pe ci -
al, es ta be le ci da com a fi na li da de de pro mo ver o de -
sen vol vi men to das re giões fron te i ri ças do ex tre mo
nor te da que le Esta do e de in cre men tar as re la ções
bi la te ra is com os pa í ses vi zi nhos, se gun do a po lí ti ca
de in te gra ção la ti no-ame ri ca na.

1º O Po der Exe cu ti vo de mar ca rá, no pra zo de
no ven ta dias, área con tí nua onde será ins ta la da a
área de li vre co mér cio, in clu in do lo ca is pró pri os para 
en tre pos ta men to de mer ca do ri as a se rem na ci o na li -
za das ou re ex por ta das.

2º Apli ca-se à área de li vre co mér cio, no que
cou ber, o dis pos to na Lei nº 8.256, de 25 de no vem -
bro de 1991.

Art. 12. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 13. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1991; 170º da Inde -
pen dên cia e 103º da Re pú bli ca. – FERNANDO
COLLOR – Mar cí lio Mar ques Mo re i ra.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, em de ci são ter mi na ti va.)



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis -
sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 516, DE 2001

Os Se na do res aba i xo-as si na dos, nos ter mos do 
art. 215 do Re gi men to Inter no, re que rem seja le va da
ao co nhe ci men to do Go ver no Bra si le i ro a po si ção do
Se na do Fe de ral, no sen ti do de que a po lí ti ca ex ter na
bra si le i ra, em face dos trá gi cos acon te ci men tos do
dia 11 pró xi mo pas sa do, bus que de sen co ra jar as Na -
ções Ami gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a ção
con tra po pu la ções ino cen tes, a en se jar gra ves des -
do bra men tos para a paz mun di al e o des ti no da hu -
ma ni da de.

Jus ti fi ca ção

Na data de on tem o Pre si den te da Re pú bli ca de -
cre tou, de ma ne i ra ade qua da, luto ofi ci al por três
dias, a par tir de hoje, em face dos trá gi cos acon te ci -
men tos do dia 11 pró xi mo pas sa do.

Os prin cí pi os cons ti tu ci o na is re gen tes de nos -
sas re la ções in ter na ci o na is as sen tam-se es pe ci al -
men te na pre va lên cia dos di re i tos hu ma nos, na de fe -
sa da paz, na so lu ção pa cí fi ca dos con fli tos e no re pú -
dio ao ter ro ris mo e ao ra cis mo.

Nes se mo men to, ao lado do jus to pe sar e da
apre sen ta ção de ne ces sá ri as con do lên ci as ao Povo
nor te-ame ri ca no, atra vés do Go ver no dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, cabe-nos ins tar o Po der Exe cu ti -
vo Fe de ral a que apo ie a co mu ni da de in ter na ci o nal
na ri go ro sa apu ra ção e pu ni ção dos res pon sá ve is, na
for ma da lei, e a que con cla me os Esta dos a uma fir -
me atu a ção no com ba te ao ter ro ris mo, no âm bi to do
di re i to in ter na ci o nal.

To da via, im põe-se, ade ma is, a pre va lên cia da
ra ci o na li da de po lí ti ca e da sen sa tez. De ci sões mo vi -
das pelo ódio e pela pa i xão po dem nos con du zir a
uma ve re da de in cer te zas e tre vas. Assim, cre mos
deva a di plo ma cia bra si le i ra en vi dar to dos os es for ços 
pos sí ve is, de ma ne i ra a de sen co ra jar as Na ções Ami -
gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a ção con tra
po pu la ções ino cen tes, o que po de rá en se jar gra ves
des do bra men tos para a paz mun di al e o des ti no da
hu ma ni da de.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. – 
He lo i sa He le na – Edu ar do Su plicy – Ma ri na Sil va –
La u ro Cam pos – Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Encer -
rou-se, on tem, o pra zo para apre sen ta ção de emen -
das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 99, de 2000
(nº 1.043/95, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va de
Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que acres cen ta in ci so ao
art. 9º da Lei nº 8.457, de 4 de se tem bro de 1992, que
or ga ni za a Jus ti ça Mi li tar da União e re gu la o fun ci o -
na men to de seus Ser vi ços Au xi li a res;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 102, de 2000
(nº 2.862, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Su pe ri or 
Tri bu nal Mi li tar, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 8.457,
de 4 de se tem bro de 1992; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 107, de 2000
(nº 1.748/99, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Su -
pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que ex tin gue a 5ª e a 6ª Au di to -
ri as da 1ª Cir cuns cri ção Ju di ciá ria Mi li tar, ex tin gue
car gos da Ma gis tra tu ra e do Qu a dro Per ma nen te das
Au di to ri as da Jus ti ça Mi li tar da União, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, na for ma re gi men tal, gos ta ria
de fa lar, numa co mu ni ca ção ina diá vel, na pror ro ga -
ção do Expe di en te, se hou ver. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª terá as se -
gu ra do o uso da pa la vra, por 5 mi nu tos, de acor do
com o Re gi men to. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Há ora -
do res ins cri tos. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
por ces são do Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, a Lei Afon so Ari nos, que ti pi fi cou
como cri me atos ofen si vos mo ti va dos por pre con ce i to 
de raça ou de cor, com ple tou 50 anos em ju lho des te
ano. A lei foi pu bli ca da em 31 de ju lho de 1951. A co -
me mo ra ção do cin qüen te ná rio des se im por tan te
mar co le gal con tra o ra cis mo e a in to le rân cia co in ci diu 
com os pre pa ra ti vos na ci o na is para a Con fe rên cia
Mun di al con tra o Ra cis mo, pa tro ci na da pela ONU,



con fe rên cia que se re a li zou em Dur ban, Áfri ca do Sul, 
de 31 de agos to úl ti mo a 7 de se tem bro. 

Sem que rer, de for ma al gu ma, di mi nu ir a re le -
vân cia da Lei Afon so Ari nos, que tem, no mí ni mo, sig -
ni fi ca do sim bó li co, por de mar car o mo men to a par tir
do qual a po si ção que con si de ra o ra cis mo in to le rá vel
é aco lhi da pelo nos so or de na men to ju rí di co e, por tan -
to, se eri ge em va lor a ser de fen di do pelo Esta do, é
sin to má ti co das re la ções so ci a is no Bra sil que, pri me -
i ro, pos sam con tar-se nos de dos das mãos quan tas
ve zes a Lei foi efe ti va men te apli ca da em 50 anos de
exis tên cia; e, se gun do, que a Lei se te nha ori gi na do a
par tir da in dig na ção, ca u sa da em cír cu los li be ra is
bra si le i ros, pela dis cri mi na ção que so freu, no Ho tel
Co pa ca ba na Pa la ce, do Rio de Ja ne i ro, ar tis ta ne gra
ame ri ca na, de re no me in ter na ci o nal que, na épo ca,
vi si ta va o País. 

Então, duas co i sas. Uma: a Lei exis te, mas pra ti -
ca men te não é apli ca da. Duas: a Lei sur giu com pre o -
cu pa ção de pro te ger um es tran ge i ro – no caso, uma
ar tis ta ne gra fa mo sa –, não ten do sido mo ti va da, a
prin cí pio, pela pro te ção da po pu la ção ne gra na ci o nal.

O fato é que hoje, em nos so País, de cor ri dos
113 anos da abo li ção da es cra va tu ra, con ti nua fir me a 
bar re i ra so ci o e co nô mi ca en tre bran cos e ne gros, in -
clu in do-se, na clas si fi ca ção de ne gros, tam bém os
par dos, isto é, os mes ti ços.

Ape nas para ci tar al guns da dos, re cor ro a re -
cen te re por ta gem pu bli ca da pela IstoÉ em ju lho des -
te ano. Se gun do a re por ta gem, re fe rin do-se à pes qui -
sa do Ipea, um tra ba lha dor bran co, no Bra sil, ga nha,
em mé dia, 573 re a is por mês, en quan to um tra ba lha -
dor ne gro ga nha ape nas 262 re a is. Ou seja, me nos da 
me ta de. Ou tro dado: o bran co pas sa 6,3 anos na es -
co la, sem pre em mé dia; o ne gro pas sa 4,4 anos. Ou -
tro dado ain da, este de mons tran do de for ma mais cla -
ra o pre con ce i to ra ci al: a pes qui sa do Ipea con clu iu
que, caso os ne gros ti ves sem a mes ma es co la ri da de
dos bran cos, ain da as sim ga nha ri am 30% me nos do
que os pri me i ros, isto é, di fe ren ça sa la ri al ad vin da
ex clu si va men te da dis cri mi na ção no mer ca do de tra -
ba lho.

Aliás, so bre o pre con ce i to de cor no Bra sil, eu
ou sa ria de sen vol ver um bre vís si mo ar ra zo a do. 

Por um lado, con si de ro a ale ga da de mo cra cia
ra ci al bra si le i ra um mito e uma far sa. Pou ca gen te,
hoje em dia, as su me pu bli ca men te a opi nião de que
não há pre con ce i to ra ci al no País. Cer ta men te há.
Não é ne ces sá rio co le tar pro vas em fa vor des sa tese.
Quem mora e vive no Bra sil sabe que há pre con ce i to
ra ci al, prin ci pal men te por par te das clas ses mais ri -

cas. O mito da de mo cra cia ra ci al ser ve ape nas para
mas ca rar o fato, evi den te por vá ri os ân gu los pe los
qua is se veja o pro ble ma.

Por ou tro lado, não pos so con cor dar com a po si -
ção ra di cal de al gu mas en ti da des de de fe sa dos di re i -
tos dos ne gros, en ti da des que não vêem qual quer di -
fe ren ça en tre a si tu a ção bra si le i ra e a de ou tros pa í -
ses com po pu la ção ne gra sig ni fi ca ti va. Fa ça mos
com pa ra ção com os Esta dos Uni dos, com pa ra ção
que é sem pre lem bra da. Ora, ape sar de que na que le
país haja ma i or pro te ção ins ti tu ci o nal à mi no ria ne -
gra, seja por meio de po lí ti cas de ação afir ma ti va,
seja por meio de pro gra mas de fi nan ci a men to ao de -
sen vol vi men to só ci o e co nô mi co des sas mi no ri as, o
que é da má xi ma im por tân cia e deve ser vir de ins pi ra -
ção para nós em mu i tos as pec tos, é cer to que, no
Bra sil, há me nos dis cri mi na ção so ci al e mais in te gra -
ção ra ci al. Antes de tudo, por que so mos uma po pu la -
ção mis ci ge na da. Já nos Esta dos Uni dos, há enor me
se gre ga ção ra ci al. Ne gros, de um lado, e mais re cen -
te men te his pâ ni cos. De ou tro lado, os bran cos.

Só para ilus trar a pro fun di da de de pre con ce i to
de cor nos Esta dos Uni dos, cito o co nhe ci do exem plo
dos block bus ters, ter mo que co nhe ce mos, no Bra sil, 
pelo fato de ser nome de co nhe ci da rede de lo ca do ras 
de ví deo. Que são os block bus ters? São cor re to res
de imó ve is ines cru pu lo sos que fa zem o se guin te: vão
a um ba ir ro de pes so as bran cas e es pa lham o bo a to
in ve rí di co de que fa mí li as ne gras es tão se mu dan do
para lá. Isso cria pâ ni co nos pro pri e tá ri os de imó ve is,
pois sa bem que, se con fir ma da a ida de ne gros para o 
ba ir ro, seus imó ve is se rão ine vi ta vel men te des va lo ri -
za dos, pois os bran cos não que rem mo rar em lo ca is
ha bi ta dos por ne gros. Ven dem, en tão, seus imó ve is
apres sa da men te por um va lor de pre ci a do. Aí os cor re -
to res ines cru pu lo sos, os block bus ters, com pram es -
ses imó ve is a pre ços mó di cos e de po is os re ven dem,
pas sa do o bo a to, por pre ços bem mais al tos. Ora, com
todo o pre con ce i to que pos sa ha ver no Bra sil, es ta mos
mu i to dis tan te de uma si tu a ção como essa.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, achei por
bem fa zer esse co men tá rio so bre o pre con ce i to de cor
no Bra sil por que per ce bo que há, nes se de ba te, mu i to
ex tre mis mo. Há os que ten tam, por to das as for mas, es -
con der o pre con ce i to que efe ti va men te há em nos so
País, e que é ba si ca men te so ci o e co nô mi co, o que afe ta
di a ri a men te nos sos con ci da dãos ne gros e par dos. E há
os que ten tam, tam bém por to das as for mas, exa ge rar
o pre con ce i to, al çan do-o a ní ve is ir re a lis tas.

Qu e ro ter mi nar este bre ve pro nun ci a men to ce -
le bran do a ini ci a ti va da Orga ni za ção das Na ções Uni -
das por ter re a li za do a Con fe rên cia Mun di al con tra o



Ra cis mo, en cer ra da no úl ti mo dia 7 de se tem bro, em
Dur ban, na Áfri ca do Sul.

Du ran te sete dias cor ri dos, a co mu ni da de in ter -
na ci o nal, re u ni da, dis cu tiu as fon tes, as ca u sas e as
for mas das ma ni fes ta ções con tem po râ ne as do ra cis -
mo, as sim como da xe no fo bia e da in to le rân cia re la ti -
vas a tais ati tu des; me di das de pre ven ção e de edu ca -
ção con tra o ra cis mo, bem como de pro te ção a suas
ví ti mas, a se rem to ma das em ní vel in ter na ci o nal, na -
ci o nal e re gi o nal; e es tra té gi as para se che gar à efe ti -
va igual da de en tre as pes so as, in clu in do co o pe ra ção
in ter na ci o nal e me di das im ple men ta das pela ONU no
con cer to das na ções.

O Bra sil, como país mul tir ra ci al e, mais, mis ci ge -
na do, teve mu i to a con tri bu ir com esse de ba te. Ela bo -
ra mos do cu men to com as pro pos tas bra si le i ras para
a Con fe rên cia da ONU, pro pos tas que fo ram re ti ra das 
da I Con fe rên cia Na ci o nal con tra o Ra cis mo e a Into -
le rân cia, re a li za da nos dias 6, 7 e 8 de ju lho, no Rio de 
Ja ne i ro.

Enfim, Sr. Pre si den te, es pe ra mos to dos que te -
mos, na igual da de en tre os se res hu ma nos, um va lor
su pre mo de ci vi li za ção que a Con fe rên cia da ONU
con tra o Ra cis mo e a Into le rân cia re sul te em ações
con cre tas que, por sua vez, ve nham a re du zir essa
cha ga per sis ten te da his tó ria hu ma na, que é a dis cri -
mi na ção ra ci al.

O Bra sil, in fe liz men te, está lon ge de ser a de mo -
cra cia ra ci al que mu i tos que rem nele ver, não digo por 
cál cu lo ou por ma lí cia, mas, mu i tas ve zes, por ex ces -
so de ge ne ro si da de, que pro je ta para fora as as pi ra -
ções mais be las. Por que se ria bom que efe ti va men te
o fos se. To da via, se ain da não o é – e no tem que dis se 
ain da –, nada im pe de que ve nha a sê-lo em fu tu ro
não mu i to dis tan te. Isso só de pen de de nós. Va mos
usar o be lís si mo mito da de mo cra cia ra ci al não para
mas ca rar a fe al da de do que está di an te de nos sos
olhos, mas sim para em ba lar nos sas as pi ra ções mais
ele va das e mais ca ras na di re ção des se so nho, que
está ao nos so al can ce, des de que por ele ar re ga ce -
mos as man gas e mu i to tra ba lhe mos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a cada dia que
pas sa, so bre tu do em nos so País, as ins ti tu i ções co -
me çam a me re cer do povo a des cren ça.

Não é de hoje que as sis ti mos à fal ta de me mó ria 
da que les que te ri am obri ga ção de cul ti var cer tas en ti -

da des para que não ca ís sem no es que ci men to do
povo. Lem bro-me – e lá se vão mu i tos anos – quan do
foi fun da da a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras Ju rí di cas, 
exa ta men te no dia 06 de se tem bro de 1975.

Sr. Pre si den te, tra go ano ta ções por que não
que ro que ama nhã se diga que ne nhum Par la men tar
con tri bu iu com a sua omis são para que não se fi zes se 
o cul to a uma or ga ni za ção que es pe lha não só em
nos so País, mas no mun do in te i ro, a ca te go ria de ju -
ris tas que exis te nes te País.

Sr. Pre si den te, a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras
Ju rí di cas está en vi an do um con vi te para co me mo rar
o 26º ani ver sá rio da sua fun da ção, no pró xi mo dia 25
do cor ren te, no au di tó rio do Insti tu to dos Advo ga dos
Bra si le i ros, no Rio de Ja ne i ro. Lem bro-me do ano de
1975, quan do a re fe ri da aca de mia foi fun da da por ini -
ci a ti va de Cus tó dio de Aze ve do Bou ças, seu pri me i ro
pre si den te, ins ta la da no au di tó rio da Asso ci a ção Bra -
si le i ra de Impren sa, já no ano de 1976, ten do como
Pre si den te ho no ris ca u sa um dos seus emi nen tes
fun da do res: Pon tes de Mi ran da. Hoje, o País se quer
cul tua a fi gu ra des te ju ris ta in com pa rá vel que foi Pon -
tes de Mi ran da. 

Por isso mes mo, que ro de i xar re gis tra do nos
Ana is da Casa a pá gi na so bre a Aca de mia de Le tras
Ju rí di cas, uma as so ci a ção ci vil re co nhe ci da de uti li -
da de pú bli ca fe de ral e que in te gra a Con fe ren cia Ibe -
ro a me ri ca na de Aca de mia de Ci en ci as Ju ri di cas y
So ci a les. Ela se gue o tra ço das con gê ne res ins pi ra -
das no mo de lo fran cês. Suas ca de i ras sim bó li cas, em
nú me ro de 50, são ocu pa das per pe tu a men te, sal vo
re nún cia, por pro fes so res e es cri to res ju rí di cos, ele i -
tos pela ma i o ria ab so lu ta dos mem bros do Co lé gio
Aca dê mi co, em es cru tí nio se cre to e quan do ocor re
vaga. A Aca de mia tem sua ad mi nis tra ção ele i ta bi e -
nal men te, po den do ha ver re e le i ção. 

Sr. Pre si den te, é nes se pon to que que ro me de -
ter. Des de 1978, um dos ma i o res ju ris tas des te País,
ce a ren se de nas ci men to, Pro fes sor J. M. Othon Si dou 
é seu Pre si den te, num re co nhe ci men to de de sem bar -
ga do res, de mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
de ad vo ga dos e pro fes so res ao seu tra ba lho. Obser -
ve, Sr. Pre si den te, que em to dos es ses anos um ci da -
dão con se guir, em uma clas se como a nos sa, de ad -
vo ga dos, man ter-se no seu topo é ab so lu ta men te de -
bi ta do à sua com pe tên cia, à sua le gí ti ma atu a ção nos 
me i os fo ren ses 

Quem é José Ma ria Othon Si dou? Ele se for mou 
pela Fa cul da de de Di re i to do Ce a rá, mas é dou tor em
Di re i to pela Fa cul da de de Di re i to do Re ci fe, em de fe -
sa de tese e co la ção de grau em 1960; eco no mis ta
pro fis si o nal, pro fes sor ti tu lar de Di re i to Ro ma no da



Fa cul da de de Di re i to de Uber lân dia; pro fes sor nos
cur sos de pós-gra du a ção da Fa cul da de de Di re i to da
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, nas dis ci pli -
nas Her me nêu ti ca Ju rí di ca e Di re i to Inter tem po ral;
pro fes sor ti tu lar do Cur so de Pós-Gra du a ção da Uni -
ver si da de Está cio de Sá, Rio de Ja ne i ro, nas dis ci pli -
nas Te o ria Ge ral do Esta do e Pro ces so Ci vil Com pa -
ra do; Con se lhe i ro Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil, na que la épo ca di fí cil, 1975/1987; foi di re -
tor-te sou re i ro, pre si den te da Ter ce i ra Câ ma ra da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.

Eu te ria que ci tar aqui um sem nú me ro das suas
con de co ra ções. Para que a Casa te nha uma idéia, ele 
é au tor de mais de se ten ta li vros e se pa ra tas so bre
Di re i to e Eco no mia, al guns em edi ções re no va das e
mais de tre zen tos tra ba lhos es par sos em pu bli ca ções 
es pe ci a li za das no Bra sil, Itá lia, Mé xi co, Por tu gal e
Argen ti na. Uma das obras que per cor re o País in te i ro
é o Di ci o ná rio Ju rí di co da Aca de mia Bra si le i ra de Le -
tras Ju rí di cas. Foi ele o fun da dor da Re vis ta da Aca -
de mia. 

Eu sei o quan to é di fí cil, num mo men to em que
se bus ca ape nas as no tí ci as ne ga ti vas, aque las em
que se ati ram pe dras em to das as di re ções e os es -
cân da los aflo ram, e os atos de ter ro ris mo in va dem o
mun do in te i ro, tra zer a fi gu ra de um ju ris ta para a tri -
bu na do Se na do. Mas aí está exa ta men te o que eu
que ria di zer: da fal ta de cul ti vo da que las per so na li da -
des que me re cem o res pe i to do povo bra si le i ro e se -
quer são lem bra das, por que a elas não lhes dão um
pou co de tem po nem na te le vi são nem na im pren sa
bra si le i ra.

Cha mo a aten ção do Se na do para os prin ci pa is
li vros do Pro fes sor Othon Si dou: 

A Vo ca ção Pu bli cís ti ca do Pro ce di men to Ro ma -
no. Hoje – e eu pos so di zer isso –, o ad vo ga do que
não fez o bom cur so de Di re i to Ro ma no não co nhe ce
as nos sas ra í zes; a sua obra clás si ca Do Man da do de
Se gu ran ça; Vo ca bu lá rio do Che que, am bas ten do as
úl ti mas edi ção por São Pa u lo; Os Re cur sos Pro ces -
su a is na His tó ria do Di re i to; A Cláu su la “Re bus sic
stan ti bus” no Di re i to Bra si le i ro, edi ta do pela Fre i tas
Bas tos, que se tor nou uma obra de con sul ta por to dos 
os ad vo ga dos; ABDUCTUS – a Si tu a ção Ju rí di ca do
“Pren sus” “per ma nus ini ec ti o nem” em face dos
Pre ce i tos Ta bu lá ri os; A Re vi são Ju di ci al dos Con tra -
tos e ou tras Fi gu ras Ju rí di cas; O Di re i to Le gal; Do
Che que; Ha be as Cor pus – Man dan do de Se gu ran ça
– Man da do de Injun ção – Ha be as Data – Ação Po pu -
lar; Pro ces so Ci vil Com pa ra do – His tó ri co e Con tem -
po râ neo, edi ta do pela Ed. Fo ren se Uni ver si tá ria, Rio

de Ja ne i ro, uma obra que a todo ins tan te os ju ris tas
es tão con sul tan do; Fi an ça – Con ven ci o nal. Le gal. Ju -
di ci al; Re so lu ção Ju di ci al dos Con tra tos. 

Obser ve a Casa como a cada dia es sas fi gu ras
pa ra dig má ti cas do Di re i to, os que la bu tam para de i xar 
à pos te ri da de obras que hoje es tão sen do su pe ra das
por que não con sul ta das, e não con sul ta das por que
in fe liz men te não pes qui sa das, a te le vi são os vem
aper tan do ape nas com um bo tão nas suas te clas.

Por isso mes mo, Sr. Pre si den te, re que i ro a V. Exª, 
na for ma re gi men tal, que V. Exª dê co nhe ci men to
des ta ma ni fes ta ção da tri bu na do Se na do ao Pro fes -
sor Dr. J. M. Othon Si dou, en vi an do-lhe, na ín te gra, a
pu bli ca ção que se fará no Diá rio do Se na do.

Com es sas pa la vras, Sr. Pre si den te, en cer ro o
dis cur so e es pe ro a res pos ta de V. Exª ao meu re que -
ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do, Se na dor Ber nar do Ca bral.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
meu pro nun ci a men to nes ta tar de tem o ob je ti vo de
de mons trar que mu i tos se to res, não só do jor na lis mo
na ci o nal como do meio po lí ti co, es tão pre o cu pa dos
com o de sen ca de a men to das ações pro pos tas pe los
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, como re pre sá lia àque le
trá gi co aci den te que der ru bou dois pré di os sím bo los
da for ça e da pu jan ça do ca pi ta lis mo ame ri ca no, vi ti -
man do mu i tas pes so as ino cen tes, que nada ti nham a
ver com o ódio exis ten te den tro do co ra ção de ho -
mens que não têm ne nhum sen ti men to de hu ma ni -
da de.

Sr. Pre si den te, a nos sa pre o cu pa ção tem sen ti -
do, uma vez que o ata que per pe tra do no ter ri tó rio nor -
te-ame ri ca no por aviões se qües tra dos por ter ro ris tas
não foi pro pri a men te de na ções que de cla ra ram, di re -
ta ou in di re ta men te, guer ra aos Esta dos Uni dos. Foi
um ata que pla ne ja do e exe cu ta do por ter ro ris tas que
não têm ne nhum com pro mis so com a de mo cra cia,
com a hu ma ni da de e sim ples men te acre di tam que
de ter mi na das pes so as, for ças, pa í ses ou li de ran ças
não po dem exis tir. E os cri a do res des se fun da men ta -
lis mo exa cer ba do acre di tam que po dem mor rer a
qual quer ins tan te ou si tu a ção em que a ca u sa prin ci -
pal não es te ja vi sí vel ou de mons tra da.

Ora, Sr. Pre si den te, es ses ter ro ris tas de vem ser
de ti dos pe las na ções de mo crá ti cas com o uso da po -
lí cia e dos ór gãos de se gu ran ça, e não por meio de



ata ques in dis cri mi na dos que po de rão re dun dar no
au men to de mor tes de pes so as ino cen tes. Não se
jus ti fi ca, de for ma al gu ma, uma re pre sá lia que não
seja ba se a da, aci ma de tudo, no apo io da so ci e da de
mun di al.

No Cor re io Bra zi li en se de hoje, o jor na lis ta
Wil li am Pfaff es cre ve um ar ti go con subs tan ci an do a
tese de que está cla ro que os Esta dos Uni dos têm
que en fren tar as or ga ni za ções ter ro ris tas de Bin La -
den, mas por meio de ações da po lí cia e de es pi o na -
gem. Há o pe ri go de que ou tras na ções que te nham
en tre la ça men to di re to ou in di re to com es sas for ças
ter ro ris tas pos sam se jun tar e esse con fli to se pro pa -
gar por al gu mas na ções que, in clu si ve, já dis põem do
co nhe ci men to da bom ba atô mi ca, como é o caso do
Pa quis tão, que hoje apóia os Esta dos Uni dos, mas
que, ama nhã, se hou ver uma re vi ra vol ta po lí ti ca,
pode en trar no con fli to e, as sim, pro vo car um re sul ta -
do de efe i to im pre vi sí vel. 

Já nos so li da ri za mos com os Esta dos Uni dos
por meio de re que ri men to apre sen ta do pelo Se na dor
Car los Wil son, que foi as si na do por mim e com apo io
unâ ni me des ta Casa, por aque le tris te acon te ci men to
que ce i fou tan tas vi das.

Sr. Pre si den te, diz o jor na lis ta, no seu ar ti go:

Os in te res ses a lon go pra zo dos Esta -
dos Uni dos não po dem se dar ao luxo de uma 
guer ra que im pli que o ris co de em pur rar a
Ará bia Sa u di ta e os ou tros re gi mes con ser va -
do res is lâ mi cos a uma ali an ça com mo vi men -
tos ra di ca is, que já são po de ro sos no Irã, Su -
dão e Argé lia e que têm in fluên cia no Egi to,
Pa quis tão, Bál cãs, Cáu ca so, Ásia Cen tral e
Áfri ca Sub sa a ri a na. Mas esse é o pe ri go.

Além dis so, Sr. Pre si den te, não é de ma is co -
men tar que, mu i to em bo ra com pre en da mos que os
Esta dos Uni dos têm acor dos com os seus ali a dos, al -
gu mas ve zes es ses acor dos não têm li mi te. Mu i tas vi -
das são des tru í das, como na Pa les ti na; mu i tos acon -
te ci men tos ter rí ve is e vi o len tos acon te cem no Ori en te 
Mé dio e as acu sa ções vão sem pre na di re ção de que
os ame ri ca nos dão car ta bran ca a seus ali a dos,
como Isra el, em qual quer ação, sem me dir as con se -
qüên ci as.

De ou tro lado, como os Esta dos Uni dos são o
ma i or só cio do FMI, que en gen dra a po lí ti ca mo ne tá -
ria e eco nô mi ca nos pa í ses sub de sen vol vi dos, lo gi ca -
men te esse pro ces so de con cen tra ção do po der eco -
nô mi co dos Esta dos Uni dos tem pro vo ca do di ver gên -
ci as, mal que ren ças e até ódio, que são tra du zi dos em 
atos de vi o lên cia con tra os pró pri os ame ri ca nos. 

Des de a in va são ou a des tru i ção de Was hing ton 
pe los in gle ses, nun ca vi mos acon te cer fato tão con -
tris ta dor e vi o len to den tro dos Esta dos Uni dos. O ata -
que a Pe arl Har bor se deu quan do os Esta dos Uni dos
ain da não ha vi am en tra do na guer ra. Logo após o ata -
que da úl ti ma ter ça-fe i ra, re lem brou-se Pe arl Har bor,
mas são fa tos in te i ra men te di fe ren tes, por que este
acon te ceu fora dos Esta dos Uni dos e a guer ra to tal
era imi nen te. 

Hoje, o que ve mos é um ini mi go pra ti ca men te in -
vi sí vel, que pode agir em qual quer país e des tru ir vi -
das hu ma nas ino cen tes. E, se não hou ver a de vi da mo -
de ra ção, se não hou ver um pro je to onde a so li da ri e da -
de dos ali a dos não seja tro ca da por um apo io cego,
po de re mos en trar num con fli to de con se qüên ci as im -
pre vi sí ve is.

Por tan to, a mi nha pa la vra, nes te ins tan te, quan -
do me so li da ri zo mais uma vez com as ví ti mas do ata -
que ter ro ris ta aos Esta dos Uni dos, é de pre o cu pa ção
com os fa tos aqui anun ci a dos. Espe ra mos que os
ame ri ca nos, que de têm hoje a li de ran ça mun di al não
ape nas em ter mos eco nô mi cos, fi nan ce i ros e mo ne -
tá ri os, mas tam bém em ma te ri al bé li co, en ten dam
que, com essa li de ran ça, que con si de ra mos re al men -
te mu i to gran de, de vem en ca mi nhar o mun do para
que al can ce de fi ni ti va men te a paz e não o au men to
do ter ro ris mo e da vi o lên cia.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 517, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no, a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Re so -
lu ção nºs 43 e 44, de 2001, por ver sa rem so bre ma té -
ria se me lhan te.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í -
do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, c,
8, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio.em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:



REQUERIMENTO Nº 518, DE 2001

Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia para o Pro je -
to de Re so lu çao do Se na do nº 46, de 2001, ad vin do da
apro va ção do Ofí cio ”S“ nº 21, de 2001, que “en ca mi -
nha ao Se na do Fe de ral so li ci ta ção do Go ver no do
Esta do da Ba hia para con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor de
US$54,350,000.00 (cin qüen ta e qua tro mi lhões, tre -
zen tos e cin qüen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos),
equi va len tes a R$118,738.445.00 (cen to e de zo i to
mi lhões, se te cen tos e trin ta e oito mil, qua tro cen tos e
qua ren ta e cin co re a is), à taxa de câm bio de 30 de
abril de 2001, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao fi -
nan ci a men to do Pro je to de Com ba te à Po bre za no
Inte ri or da Ba hia – Pro du zir Ii“.

Sala das Co mis sões, 18 de se tem bro de 2001. – 
Lú cio Alcân ta ra – Car los Be zer ra – Osmar Dias –
Arlin do Por to – José Co e lho – Edu ar do Su plicy –
Pa u lo Sou to – Jo nas Pi nhe i ro – Lú dio Co e lho –
Jef fer son Pe res – La u ro Cam pos – Fran ce li no Pe -
re i ra – Ro ber to Sa tur ni no – Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia,
na for ma do dis pos to no art. 348, II, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po des ti na do
aos ora do res da hora do Expe di en te da ses são de li -
be ra ti va or di ná ria de ama nhã será de di ca do a ho me -
na ge ar o Cí rio de Nos sa Se nho ra de Na za ré, de acor -
do com o Re que ri men to nº 299, de 2001, do Sr. Se na -
dor Luiz Otá vio e ou tros Srs. Se na do res. 

Escla re ce, ain da, que con ti nu am aber tas as ins -
cri ções para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Re so lu ção nº 43, de 2001, de au to ria
do Se na dor José Edu ar do Du tra e ou tros se nho res Se -
na do res, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 14 da Re so -
lu ção nº 20, de 1993, do Se na do Fe de ral, dis pon do so -
bre o afas ta men to de mem bro da Mesa Di re to ra nas
con di ções que men ci o na e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Re so lu ção nº 44, de 2001, de au to -
ria do Se na dor Arlin do Por to, que acres cen ta pa rá -
gra fo ao art. 17 da Re so lu ção nº 20, de 1993, para
pre ver o afas ta men to de mem bro da Mesa du ran te o
seu jul ga men to pelo Con se lho de Éti ca e De co ro Par -
la men tar; e

– Pro je to de Re so lu ção nº 45, de 2001, de au to -
ria do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que al te ra a re da -
ção do pa rá gra fo 5º do art. 154 do Re gi men to Inter no,
para dis por so bre a re a li za ção de ses são es pe ci al.

Aos Pro je tos de Re so lu ção nºs 43 e 44, de
2001, foi apre sen ta da uma emen da. As ma té ri as vão
às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e
Di re to ra, para exa me dos Pro je tos e da emen da.

Não ten do re ce bi do emen da, o Pro je to de Re so -
lu ção nº 45, de 2001, vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ra, ane xa do ao Pro je to
de Re so lu ção nº 81, de 1999, nos ter mos do Re que ri -
men to nº 472, de 1999.

É a se guin te a emen da apre sen ta aos
Pro je tos de Re so lu ção nºs 43 e 44, de
2001:

EMENDA Nº 1-PLEN
(Subs ti tu ti vo)

Aos Pro je tos de Re so lu ção nºs 43 e
44, de 2001.

Subs ti tu am-se os Pro je tos pelo se guin te:

Acres cen ta ar ti go à Re so lu ção nº
20, de 1993, que ins ti tui o Có di go de Éti -
ca e De co ro Par la men tar.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A Re so lu ção nº 20, de 1993, para a vi go -

rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 17-A. Em se tra tan do de re pre -
sen ta ção ou de nun cia, apre sen ta da con tra
mem bro ti tu lar da Mesa, Pre si den te de Co -
mis são, Mem bro ti tu lar do Con se lho de Éti -
ca e De co ro Par la men tar, Lí der, Cor re ge dor
ou Pro cu ra dor Par la men tar, por fato su je i to
à pena de per da do man da to ou à pena de
per da tem po rá ria do exer cí cio do man da to,
se ad mi ti da pela Mesa ou pelo Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar, fi ca rá o re pre -
sen ta do ou de nun ci a do sus pen so de suas
fun ções no ór gão até con clu são fi nal da re -
pre sen ta ção ou da de nún cia.”

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

Jus ti fi ca ção

Os Pro je tos de Re so lu ção nº 43, de 2001, de
au to ria do no bre Se na dor José Edu ar do Du tra e ou -
tros Se na do res e nº 44, de 2001, de au to ria do no bre
Se na dor Arlin do Por to, têm por es co po per mi tir o



afas ta men to de suas fun ções, como mem bro da
Mesa, de Se na dor su je i to a in ves ti ga ção pela pró pria
Mesa ou pelo Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men -
tar, em vir tu de de re pre sen ta ção ou de de nún cia que
pos sa im pli car em per da de man da to ou afas ta men to
tem po rá rio do exer cí cio do man da to.

A pre sen te emen da, em bo ra con cor dan do
com os ob je ti vos de am bos os pro je tos, pre ten de
es ten der o prin cí pio ne les es ta be le ci do a fim de
al can çar Se na do res que, em vir tu de de atri bu i -
ções exer ci das em ou tros ór gãos do Se na do Fe -
de ral, pos sam ne les se ma ni fes tar mes mo em se
tra tan do do mes mo as sun to em que fi gu re como
re pre sen ta do ou de nun ci a do.

Se apro va da a emen da que sub me te mos ao
cri vo dos no bres Se na do res, não mais se ad mi ti rá,
por exem plo, como já ocor reu, a Se na dor mem bro
do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, par ti ci -
par das de li be ra ções do ór gão en quan to em exa me
re pre sen ta ção ou de nún cia con tra ele apre sen ta da,
o mes mo se apli can do no que se re fe re a Pro cu ra -
dor Par la men tar, a Pre si den te de Co mis são, ao Cor -
re ge dor e a Lí der.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. _
Ney Su as su na – Na bor Ju ni or – Ju vên cio da Fon -
se ca.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e Di re to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 301, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
 art. 172, II, ”c“, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 301, de 2001 (nº
1.173/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to da nova ver são do Con -
vê nio Inter na ci o nal do Café, que subs ti tu i rá
o AICAFÉ/1994, cuja vi gên cia ex pi ra em se -
tem bro de 2001.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal).

O re la tor da ma té ria é o Se na dor Arlin do Por to,
que en ca mi nhou pa re cer à Mesa que será pu bli ca do
na for ma re gi men tal. 

É a se guin te a ín te gra do pa re cer:

PARECER Nº 1.019, DE 2001
(De Ple ná rio)

Em subs ti tu i ção à Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
301, de 2001 (nº 1.173, de 2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to da 
nova ver são do Con vê nio Inter na ci o nal
do Café, que subs ti tu i rá o AICAFÉ/1994,
cuja vi gên cia ex pi ra em se tem bro de
2001.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I - Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so I, 
da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo, por meio da Men -
sa gem nº 764, de 25 de ju lho de 2001, sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o tex to da nova ver são do Con -
vê nio Inter na ci o nal do Café (AICAFÉ/2001), que
subs ti tu i rá o AICAFÉ/1994, cuja vi gên cia se ex pi ra no 
cor ren te mês de se tem bro.

O Acor do foi ini ci al men te apre ci a do e apro va do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, que apro vou o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo de cor ren te da Men sa gem, for -
mu la do por sua Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.

É o re la tó rio.

II - Voto

Cu i da-se aqui do tex to bá si co do novo re gi me in -
ter na ci o nal do café, no qual o Bra sil é um dos prin ci -
pa is ato res. Esse novo ins tru men to é fru to de ár du as
ne go ci a ções e re pre sen ta uma nova abor da gem na
po lí ti ca in ter na ci o nal des se im por tan te re cur so.

Na Expo si ção de Mo ti vos dos Mi nis tros das Re -
la ções Exte ri o res e da Agri cul tu ra e do Abas te ci men -
to que acom pa nha a Men sa gem Pre si den ci al, de pre -
en de-se bem esse ca rá ter do acor do em apre ço, ex -
pres so no se guin te tre cho:

O AICAFÉ/2001 é re sul ta do de qua se
três anos de dis cus sões so bre o fu tu ro da
co o pe ra ção in ter na ci o nal em ma té ria de
café. Pre ser va a Orga ni za ção Inter na ci o nal
do Café como foro para ques tões ca fe e i ras
e con fir ma o se pul ta men to do mo de lo que
deu ori gem à Orga ni za ção, aca ban do com a 
ilu são de re in tro du ção das cláu su las eco nô -
mi cas.

O AICAFÉ/2001 não deve ser con si de -
ra do um sim ples acor do ad mi nis tra ti vo, ou



de tran si ção, como é o caso do atu al Con vê -
nio (1994), mas como um pas so em di re ção
a uma nova ge ra ção de acor dos de pro du -
tos de base, mais vol ta dos para a pres ta ção 
de ser vi ços.

Nes se sen ti do, res sal ta mos, a se guir,
as prin ci pa is no vi da des in cor po ra das no
novo Con vê nio Inter na ci o nal do Café:

Obje ti vos — O ca pí tu lo dos ob je ti vos
do novo AICAFÉ es ta be le ce, es sen ci al men -
te, três prin ci pa is ei xos de ati vi da des de co -
o pe ra ção in ter na ci o nal em ma té ria de café.
Uma pri me i ra ca te go ria de dis po si ti vos (ar ti -
gos 1.2 e 1.3) bus ca re co nhe cer e for ta le cer 
o pa pel pri mor di al da OIC como foro in ter go -
ver na men tal de con sul tas e ne go ci a ções,
re u nin do pa í ses pro du to res e con su mi do res
de café.

Ade ma is, os ob je ti vos ex pan dem a
com pe tên cia da Orga ni za ção na área de
pres ta ção de ser vi ços (ar ti gos 1.4, 1.5, 1.8
e 1.9), com re la ção a es ta tís ti cas, in for ma -
ções téc ni cas, es tu dos, pes qui sas, pro je tos
e tre i na men to em ma té ria de café. Com es -
ses dis po si ti vos, fica evi den te a in ten ção de
con fe rir pri o ri da de à essa ver ten te de ati vi -
da de da Orga ni za ção. (...)

Estru tu ra — A fim de re fle tir a mu dan -
ça de ori en ta ção da Orga ni za ção, bem
como per mi tir im ple men tar os ob je ti vos do
Acor do, a es tru tu ra or ga ni za ci o nal da OIC
so freu pro fun da mo di fi ca ção. O Co mi tê de
Pro mo ção, a Jun ta Con sul ti va do Se tor Pri -
va do e a Con fe rên cia Mun di al do Café (ar ti -
gos 7, 21, 22 e 24) ga nha ram ca rá ter ins ti tu -
ci o nal, ten do sido in te gra dos ao tex to do
AICAFÉ/2001. (...)

Em suma, o novo Acor do con tém ele -
men tos ino va do res im por tan tes com re la ção 
à par ti ci pa ção do se tor pri va do e à pro mo -
ção do con su mo, com vis tas a re di na mi zar
os ser vi ços pres ta dos pela OIC e dar novo
rumo aos tra ba lhos da Orga ni za ção.

Tra ta-se, pois, de um im por tan te ato in ter na ci o -
nal, que vai re de se nhar a po lí ti ca glo bal so bre esse que
é um dos mais im por tan tes pro du tos de base do Bra sil.
Um re gi me in ter na ci o nal no qual o Bra sil sem pre de -
sem pe nhou uma atu a ção res pon sá vel e que me re ce a
ade são ao novo tex to a mais pron ta pos sí vel.

Com base no ex pos to, con si de ran do ser de todo 
con ve ni en te aos in te res ses do País a ra ti fi ca ção do
Acor do em aná li se, opi na mos pela apro va ção do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 301, de 2001, que apro -
va o tex to da nova ver são do Con vê nio Inter na ci o nal
do Café, que subs ti tu i rá o AICAFÉ/1994, cuja vi gên -
cia ex pi ra em se tem bro de 2001.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. –
Arlin do Por to, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa -
re cer con clui fa vo ra vel men te à ma té ria. 

Có pi as dele en con tram-se à dis po si ção das
Srªs e Srs. Se na do res em suas ban ca das.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se
à dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do: 

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 301, DE 2001

(Nº 1.173/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to da nova ver são do
Con vê nio Inter na ci o nal do Café, que
subs ti tu i rá o AICAFÉ/1994, cuja vi gên cia
ex pi ra em se tem bro de 2001.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to da nova ver são do
Con vê nio Inter na ci o nal do Café, que subs ti tu i rá o
AICAFÉ/1994, cuja vi gên cia ex pi ra em se tem bro de
2001.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do 
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o
re fe ri do Con vê nio, bem como qua is quer ajus tes
com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art.
49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou
com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

(*) O tex to do Con vê nio apro va do en con tra-se pu bli ca do no DSF,
de 14 de se tem bro de 2001.



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2: 
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de Lei da Câ ma ra nº 80, de 1996 (nº
420/95, na Casa de ori gem), que obri ga as
em pre sas dis tri bu i do ras de gás li que fe i to de 
pe tró leo – GLP ou de gás na tu ral a la crar os 
bo ti jões e re qua li fi cá-los e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 798, de 2000, da Co mis são de

Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Edu ar do 
Si que i ra Cam pos, fa vo rá vel;

– 799, de 2000, da Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-Estru tu ra (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 173, de 1999),
Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra, pela re je i -
ção, com voto con trá rio, em se pa ra do, do
Se na dor Ge ral do Cân di do; e

– 938, de 2001, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 633, de 2000),
Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, 
fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAE, que
apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to
e da emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Vo ta ção do pro je to, com os pa re ce res fa vo rá -
ve is das Co mis sões de Assun tos So ci a is e de
Assun tos Eco nô mi cos, e pa re cer con trá rio da Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, sem pre ju í zo
da emen da.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Em vo ta ção a Emen da nº 1 da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal da emen da do Se na do.

São os se guin tes o pro je to e a emen da 
apro va da: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 80, DE 1996

(Nº 420/95, na Casa de ori gem)

Obri ga as em pre sas dis tri bu i do ras
de gás li que fe i to de Pe tró leo – GLP ou de  
gás na tu ral a la crar os bo ti jões e re qua li -
fi cá-los e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º To das as em pre sas dis tri bu i do ras de
Gás Li que fe i to de Pe tró leo – GLP ou de gás na tu ral
fi cam obri ga das a la crar os res pec ti vos bo ti jões.

Pa rá gra fo úni co. No la cre de ve rão cons tar a
data de en gar ra fa men to e o peso do gás.

Art. 2º As em pre sas fi cam obri ga das a re qua li -
fi car, a cada cin co anos, seus bo ti jões de acor do
com nor mas a se rem fi xa das pela Asso ci a ção Bra si -
le i ra de Nor mas Téc ni cas – ABNT e fis ca li za das
pelo in me tro.

Pa rá gra fo úni co. No cor po do bo ti jão de ve rá
cons tar a data da re qua li fi ca ção.

Art. 3º As em pre sas fi cam obri ga das a ve ri fi car 
o es ta do ge ral dos bo ti jões e, es pe ci al men te, as de -
for ma ções na sua es tru tu ra, cor ro são e pin tu ra,
sem pre que se jam re car re ga dos.

Art. 4º As em pre sas dis tri bu i do ras de Gás Li -
que fe i to de  Pe tró leo – GLP te rão um pra zo de cen to 
e oi ten ta dias, a par tir da pu bli fi ca ção des ta lei, para
cum pri rem o que de ter mi na seu art. 1º

Art. 5º No caso de des cum pri men to des ta lei,
as em pre sas fi cam su je i tas a:

I – pe na li da des do Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor e de seu re gu la men to;

II – nor mas do De par ta men to Na ci o nal de
Com bus tí ve is do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 7º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

EMEN DA Nº 1–CAE

Dê-se ao art. 2º do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 2º As em pre sas são obri ga das a re qua li fi -
car, a cada dez anos, seus bo ti jões de acor do com
nor mas a se rem fi xa das pela Asso ci a ção Bra si le i ra
de Nor mas Téc ni cas – ABNT e fis ca li za das pelo
Inme tro”.



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2000 (nº
3.178/97, na Casa de ori gem), que al te ra o
art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro
de 1996, que es ta be le ce as di re tri zes e ba -
ses da edu ca ção na ci o nal, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 300, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 18 de agos to úl ti mo, quan -
do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs Se na do res, esse é um pro je to que me -
re ce a aten ção de toda a Casa. De um lado, há mé ri to
na sua tese, que é exa ta men te a obri ga to ri e da de de
se le ci o nar Fi lo so fia e So ci o lo gia nas es co las de en si -
no mé dio em todo o Bra sil. 

Em tese, so mos fa vo rá ve is à idéia. É im por tan te
dis cu tir So ci o lo gia e Fi lo so fia e é im por tan te dar base
edu ca ci o nal aos nos sos alu nos. Po rém, a obri ga to ri e -
da de de se mi nis trar es sas ma té ri as no en si no mé dio, 
da for ma como está pro pos ta, ge ra rá uma sé rie de
pro ble mas ope ra ci o na is para as pe que nas ci da des e
para os Esta dos me nos de sen vol vi dos.

É im por tan te di zer que a Lei de Di re tri zes da
Edu ca ção já fixa, para o en si no mé dio, as ma té ri as
So ci o lo gia e Fi lo so fia como te mas obri ga tó ri os a se -
rem tra ta dos. Ou em ma té ri as es pe cí fi cas ou em tra -
ba lhos com car ga ho rá ria que pos sa per mi tir que o
tema seja fe ri do.

O pro je to do Pa dre Ro que pre vê, como eu dis se, 
a obri ga to ri e da de das ca de i ras de So ci o lo gia e de Fi -
lo so fia. Mas te nho em mãos um le van ta men to que
mos tra que não exis te cur so de Fi lo so fia nos Esta dos
do Acre, Ama pá, Mato Gros so, Ron dô nia, Ro ra i ma e
To can tins. Da mes ma ma ne i ra ocor re com o cur so de
So ci o lo gia.

Como va mos pro por a obri ga to ri e da de des sas
ma té ri as se não há con di ções de se ha bi li ta rem pro -
fes so res para mi nis trá-las?

Acre di to que o País pre ci sa se or ga ni zar, pre pa -
rar-se e pro je tar-se para que, da qui a al guns anos, es -
sas ma té ri as pos sam ser obri ga tó ri as, mas exi gir isso 
ago ra re pre sen ta rá, na ver da de, a cri a ção de um pro -

ble ma ope ra ci o nal para mi lha res de es tu dan tes das
pe que nas ci da des do in te ri or dos Esta dos.

Te nho um le van ta men to dos for man dos, des te
ano, dos cur sos de Fi lo so fia e So ci o lo gia em todo o
País que mos tra uma quan ti da de de no vos pro fis si o -
na is mu i to me nor do que a ne ces sá ria para su prir
essa obri ga to ri e da de de ime di a to.

Por uma ques tão de po si ci o na men to, que ro re -
gis trar a im por tân cia do pro je to do Pa dre Ro que, a
cuja tese não po de mos ser con trá ri os. No en tan to,
gos ta ria que as Srªs e os Srs. Se na do res pen sas sem
bem na for ma como ele está pro pos to, com obri ga to ri -
e da de de im plan ta ção ime di a ta, por que, se for apro -
va da essa ma té ria, mu i tas es co las, no in te ri or, não te -
rão con di ções de su prir a car ga ho rá ria.

Assim, Sr. Pre si den te, en ca mi nho con tra ri a -
men te à apro va ção do pro je to, pe din do, in clu si ve, se
hou ver re je i ção, que te nha mos, na Co mis são de Edu -
ca ção do Se na do, opor tu ni da de de fa zer um ou tro
pro je to, lan çan do para da qui a qua tro, cin co ou seis
anos a obri ga to ri e da de, a fim de que se for mem os
pro fes so res ne ces sá ri os para aten der esse re qui si to. 

Por tan to, da for ma como está o pro je to, en ca mi -
nho con tra ri a men te, em nome do Go ver no.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba -
lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pelo que en ten di da ar gu -
men ta ção do Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro
Jucá, o Go ver no não dis cor da da in clu são da Fi lo so fia 
e da So ci o lo gia na es tru tu ra do en si no mé dio bra si le i -
ro. A ar gu men ta ção é de que há obs tá cu los téc ni cos
para a sua im plan ta ção. 

Sr. Pre si den te, na mi nha vi são e na do meu Par -
ti do, o PPS, a de ci são que de ve mos to mar nes ta tar de 
é ex tre ma men te im por tan te, pois sig ni fi ca a pos si bi li -
da de de se me lho rar o con te ú do da edu ca ção mi nis -
tra da no nos so País, de avan çar na bus ca do co nhe ci -



men to de uma for ma mo der na e cor re ta. Sig ni fi ca sair
da si tu a ção de de co rar esta ou aque la ma té ria e pas -
sar a apren der a apren der, algo que é fun da men tal na 
vida mo der na, em fun ção dos avan ços, das no vas
tec no lo gi as, en fim, do co nhe ci men to des sa so ci e da -
de com ple xa e con tra di tó ria, que traz be ne fí cio e ex -
clu são, que apro fun da a pos si bi li da de de re so lu ção
de pro ble mas gra ves como a mi sé ria e a dis cri mi na -
ção, mas, ao mes mo tem po, em bu te ou tros enor mes
de sa fi os.

Por isso, Sr. Pre si den te, vo ta rei fa vo ra vel men te
ao pro je to. Essa é a mi nha po si ção e a do meu Par ti -
do, e fi ca rei mu i to fe liz se tam bém for a do Se na do.

Evi den te men te, pos te ri or men te à apro va ção,
te re mos tem po para dis cu tir e, tal vez, até de fa zer al -
gu mas mo di fi ca ções para que se pro ces se a im plan -
ta ção des sas duas ma té ri as, des ses dois con te ú dos
que con si de ro fun da men ta is à for ma ção da nos sa ju -
ven tu de, a uma for ma ção crí ti ca, de res pon sa bi li da -
de, a uma for ma ção re fle xi va da nos sa His tó ria, das
nos sas tra di ções, da nos sa cul tu ra, ao que está acon -
te cen do no Bra sil, na Amé ri ca La ti na e no mun do.
Enfim, uma for ma ção que pre pa re o ci da dão para que 
te nha ca pa ci da de de in ter fe rir na re a li da de e ser
agen te ati vo da sua His tó ria.

É este o meu po si ci o na men to, a mi nha vi são. É
as sim que o PPS está en ca mi nhan do a ma té ria nes ta
tar de, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve por que esse tema
já teve o seu mo men to de dis cus são mais aca lo ra da.
Qu e ro ape nas ex ter nar a mi nha to tal ad mi ra ção ao
pro je to que o Pa dre Ro que apre sen tou na Câ ma ra
dos De pu ta dos, que teve re co nhe ci men to, e di zer que 
o Go ver no de ve ria re fle tir mu i to an tes de to mar a de -
ci são que está to man do, nes te mo men to, no ple ná rio,
por que não é pos sí vel uma opi nião de he si ta ção de
sua par te. Não é pos sí vel ad mi tir dú vi da quan to ao
mé ri to des sa ma té ria, quan to à ne ces si da de im pe ri o -
sa de que as dis ci pli nas Fi lo so fia e So ci o lo gia es te -
jam pre sen tes nos cur rí cu los bra si le i ros, ain da mais
quan do olha mos o ho ri zon te mo ral do nos so tem po,
que re quer, mais do que nun ca, uma re fle xão co le ti va
e o exer cí cio, pela ju ven tu de, de um pen sa men to res -
pon sá vel, ra ci o nal e éti co.

Não pos so ima gi nar que esse as sun to deva ser
tra ta do ape nas como ma té ria le gis la ti va que en con tra 

a sua aco mo da ção di an te do di le ma de se po der ou
não gas tar al gum re cur so. Não de ve ria ser esse o en -
ten di men to do Go ver no, mas acre di to que ain da haja
tem po opor tu no para que ele re fli ta, re a va lie o seu po -
si ci o na men to e bus que um en ten di men to quan to à
apli ca bi li da de da lei, sem que ape nas pos ter gue a
apro va ção des se pro je to de lei.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para dis -
cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, ouvi, aten ta men te, as ar gu men ta -
ções da Li de ran ça do Go ver no so bre o pro je to do
meu ami go Pa dre Ro que, de que há in su fi ciên cia de
pro fes so res de Fi lo so fia nos Esta dos que não con tam 
com fa cul da de da ma té ria. No en tan to, te mos in for -
ma ção e da dos que mos tram que o nú me ro de pes so -
as que se for mam em Fi lo so fia e que es tão à pro cu ra
de uma opor tu ni da de de tra ba lho é su fi ci en te para su -
prir a ne ces si da de das es co las do País in te i ro. 

Tan to isso é ver da de, Sr. Pre si den te, que no
País já exis te uma mo da li da de de aten di men to cha -
ma da Fi lo so fia Clí ni ca, exer ci da por al guns pro fis si o -
na is que atu am meio como psi có lo gos meio como psi -
ca na lis tas, dan do acon se lha men to. Essa al ter na ti va é 
le gí ti ma, em bo ra exis tam po lê mi cas. Mas, no meu
pon to de vis ta, é um ramo que se está cons ti tu in do e
pelo qual te nho res pe i to, até por que não co nhe ço
com pro fun di da de as ba ses que o fun da men tam. 

Mu i tos pro fis si o na is es tão ter mi nan do as suas
fa cul da des, mes tra dos ou dou to ra dos em Fi lo so fia e
es tão bus can do for ma ção na área clí ni ca para ob ter
opor tu ni da de no mer ca do de tra ba lho. De sor te que,
se le var mos em con ta que exis tem mu i tos pro fis si o -
na is, esse ar gu men to cai por ter ra. Mes mo que os
pro fis si o na is não exis tis sem, o Esta do te ria que atu ar
no sen ti do de pro vê-los, por que tan to a So ci o lo gia
como a Fi lo so fia são dis ci pli nas fun da men ta is para a
for ma ção dos nos sos alu nos, dos nos sos jo vens, dan -
do-lhes um ins tru men tal que os le vam à con di ção
mais im por tan te na atu a li da de, vis to que, hoje, já não
é mais tão im por tan te acu mu lar in for ma ção. Hoje é
im por tan te, em cer ta me di da, ser de ten tor de co nhe -
ci men to, mas é fun da men tal, aci ma de tudo, ter um
ins tru men tal ca paz de en si nar a pen sar. De nada vale
a in for ma ção, o co nhe ci men to, se as pes so as não
são ca pa zes de apren der a se com por tar nas di fe ren -
tes re a li da des de um mun do que muda a cada mo -
men to, de um mun do em que os mo de los tec ni cis tas
não res pon dem mais à ne ces si da de de ocu pa ção dos 
mer ca dos.



A todo mo men to, mu dan ças ocor rem no pro ces -
so de ocu pa ção das pes so as pe las opor tu ni da des
que vão sur gin do. Assim, se rão bem-su ce di dos aque -
les pro fis si o na is que, além de de te rem as in for ma -
ções, dis pu se rem do me ca nis mo de pen sar as re a li -
da des com in te li gên cia emo ci o nal, como está em
moda.

Com re la ção a esse ins tru men tal, com cer te za,
a Fi lo so fia, a So ci o lo gia e ou tras dis ci pli nas que le -
vam as pes so as a re fle ti rem so bre a re a li da de, para
nela ten ta rem in ter fe rir de acor do com de ter mi na das
cir cuns tân ci as, se ri am for ças au xi li a res mu i to gran -
des.

Sr. Pre si den te, como Pro fes so ra, gra ças a
Deus, tive a opor tu ni da de de ter con ta to com es sas
dis ci pli nas quan do cur sa va His tó ria, dis ci pli nas es sas 
que me fo ram e até hoje me são de gran de va lia.

Por isso, ad vo go ser fun da men tal a im por tân cia
des se pro je to que, de for ma mu i to opor tu na, foi apre -
sen ta do pelo De pu ta do Pa dre Ro que.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, esse pro je to tem sido dis cu ti do
nes ta Casa, e to das as ra zões apre sen ta das são fa -
vo rá ve is à sua apro va ção. Mas, la men ta vel men te,
ain da não foi vo ta do, na ex pec ta ti va de que o Mi nis tro
da Edu ca ção vi es se ao Se na do mos trar as ra zões pe -
las qua is S. Exª tem se apre sen ta do de for ma con trá -
ria à sua apro va ção e pres si o na do a ban ca da go ver -
nis ta a dar tam bém seu voto con trá rio. É la men tá vel
que o Mi nis tro não te nha vin do a esta Casa.

Mas o com pro mis so é o de que a vo ta ção se dê
hoje, e as ra zões já es tão far ta men te apre sen ta das.
Os ar gu men tos tra zi dos a esta dis cus são, de que em
de ter mi na dos Esta dos não há cur so de Fi lo so fia, não
con ven cem ab so lu ta men te, na me di da em que, nes -
ses Esta dos, se ria ma i or ain da a ne ces si da de de ins -
ta la ção, no cur rí cu lo do Ensi no Mé dio, de ma té ri as
como a Fi lo so fia e a So ci o lo gia, para que se for mas -
se, nos seus ter ri tó ri os, o con ven ci men to da im por -
tân cia des sas ma té ri as para a for ma ção da ju ven tu de. 
Há pro fes so res de so bra no Bra sil, e cre io que eles fa -
cil men te se des lo ca ri am para es ses Esta dos para en -
si na rem as res pec ti vas ma té ri as.

Des sa for ma, as ra zões es tão mais do que cla -
ras. Não se en ten de por que o Go ver no se mos tra tão
re tró gra do nes se pon to, ne gan do a im por tân cia das
dis ci pli nas de Fi lo so fia e So ci o lo gia no cur rí cu lo.

Sr. Pre si den te, o meu voto, o voto do Par ti do So -
ci a lis ta Bra si le i ro, é pela apro va ção des se pro je to de
au to ria do De pu ta do Pa dre Ro que, por ser uma das
mais im por tan tes ma té ri as que tra mi ta ram nes ta
Casa nes te ano.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, esse pro je to já era para ter
sido apro va do, in clu si ve pelo Ple ná rio des ta Casa,
ten do em vis ta que, há al guns dias, ele es ta va na pa u -
ta e foi am pla men te dis cu ti do. Um nú me ro sig ni fi ca ti -
vo de Srªs Se na do ras e de Srs. Se na do res se ma ni -
fes ta ram a res pe i to des sa ma té ria ori un da da Câ ma ra 
dos De pu ta dos. Esse pro je to con tou não ape nas com
a sen si bi li da de do au tor, o De pu ta do Pa dre Ro que,
mas tam bém com a sen si bi li da de de to dos os in te -
gran tes da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia e da Co mis são de Edu ca ção da Câ ma ra, além
de re ce ber tam bém a apro va ção do Ple ná rio.

Por tan to, a Câ ma ra dos De pu ta dos já deu de -
mons tra ção pú bli ca da iden ti da de com o de se jo dos
es pe ci a lis tas, dos es tu di o sos, dos es tu dan tes, do Fó -
rum Na ci o nal da Edu ca ção, ex pres sa do em to dos os
de ba tes que acon te ce ram no País em re la ção à im -
plan ta ção de ma té ri as como a Fi lo so fia e a So ci o lo gia 
no cur rí cu lo do Ensi no Mé dio. Ago ra está fal tan do o
Se na do se ma ni fes tar. A Co mis são de Edu ca ção aco -
lheu o pa re cer fa vo rá vel do ilus tre Se na dor Álva ro
Dias – por tan to, tra ta-se de um pa re cer da Co mis são.

Te mos cons ciên cia de que este País pre ci sa ur -
gen te men te im plan tar no cur rí cu lo do Ensi no Mé dio
dis ci pli nas que vão res ga tar a aná li se da vi são crí ti ca
e cri a ti va do mun do em que se vive, seja do pon to de
vis ta do ques ti o na men to, da crí ti ca, do por quê das co -
i sas por meio da Fi lo so fia, seja pela aná li se do que
acon te ce no dia-a-dia, do pon to de vis ta so ci o ló gi co.

Esse já é um pon to pa cí fi co. Esta Casa e este
Ple ná rio não vão fal tar a esse gran de de ba te na ci o -
nal, que está a exi gir sen si bi li da de por par te de to dos
nós.

Sr. Pre si den te, es ta mos, aqui, di an te das ar gu -
men ta ções do Lí der do Go ver no. Em pri me i ro lu gar,
esse pro je to es ta va para ser vo ta do nas ses sões an -
te ri o res, opor tu ni da de em que o Lí der do Go ver no pe -
diu a sua re ti ra da de pa u ta, por que iría mos fa zer um
de ba te, na Co mis são de Edu ca ção, jun ta men te com
o Mi nis tro da Edu ca ção, o que não acon te ceu. Sr. Pre -
si den te, por três ve zes, foi agen da da a pre sen ça do
Mi nis tro na Co mis são de Edu ca ção, de acor do com a



dis po ni bi li da de de S. Exª – aliás, esse é o tra ta men to
di plo má ti co que se dá, por in ter mé dio da Pre si dên cia
da nos sa Co mis são, a um Mi nis tro –, mas S. Exª, na
úl ti ma hora, já es tan do pre sen tes to dos os Se na do -
res, man dou avi sar que não iria à re u nião.

Na úl ti ma re u nião da Co mis são de Edu ca ção,
apre sen ta mos um re que ri men to, que foi apro va do,
con vo can do o Mi nis tro, já que é um di re i to re gi men tal, 
para que S. Exª com pa re ces se a esta Casa a fim de
dar sa tis fa ção dos pla nos, dos pro je tos, dos or ça men -
tos em dis cus são.

Por tan to, a Co mis são de Edu ca ção con vo ca o
Mi nis tro Pa u lo Re na to para di a lo gar com os seus
mem bros so bre a Edu ca ção e so bre o Orça men to de
2002.

Ago ra, Sr. Pre si den te, vem aqui o Lí der do Go -
ver no anun ci ar que o Go ver no não quer a apro va ção
des se pro je to por que não há re cur sos hu ma nos su fi -
ci en tes! Ora, isso é um des res pe i to para com esta
Casa, é uma des con si de ra ção para com este Ple ná -
rio e para com a Co mis são de Edu ca ção, que gos ta ria 
de dis cu tir com S. Exª esse as sun to. Mas o Mi nis tro
não com pa re ceu à re u nião.

Sr. Pre si den te, mais do que isso: mais uma vez,
ni ve lam-se por ba i xo as de ci sões do pla no da Edu ca -
ção nes te País.

Não há nú me ro su fi ci en te? Não acre di to. Se não 
há nú me ro su fi ci en te, va mos bus cá-lo por meio de es -
pa ços le gí ti mos. O pró prio Mi nis té rio pode tra ba lhar
na im plan ta ção des sa de ter mi na ção da LDB. Mas di -
zer que, mais uma vez, os nú me ros vão der ru bar a
qua li da de da edu ca ção é um re tro ces so! É uma ver -
go nha na ci o nal! Sa be mos que nada acon te ce por que 
não há re cur so. No en tan to, para de ter mi na dos as -
sun tos, para cer tos des vi os, há di nhe i ro, há, in clu si ve, 
quem faça.

Sr. Pre si den te, que re mos ma ni fes tar a von ta de
do Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos. Não po de -
mos fi car com essa res pon sa bi li da de. To dos os pro -
fes so res e es tu dan tes das uni ver si da des de se jam ver 
in clu í das no cur rí cu lo do Ensi no Mé dio es sas duas
dis ci pli nas, que são im por tan tes para a for ma ção dos
nos sos jo vens.

Por isso, faço um ape lo: va mos apro var o pro je to 
e aju dar o pró prio Mi nis té rio a en con trar al ter na ti vas
para a im plan ta ção do que dis po rá a Lei de Di re tri zes
e Ba ses da Edu ca ção. Essa des cul pa de fal ta de re -
cur sos não é cor re ta e re fle te uma po lí ti ca con trá ria
ao que de se ja mos em re la ção à Edu ca ção.

Por tan to, faço o ape lo para vo tar mos e dis cu tir -
mos com o Mi nis tro essa ma té ria. Va mos en con trar

tran qüi la men te al ter na ti vas, para que nos sos alu nos
do Ensi no Mé dio pos sam ter aces so a es sas duas im -
por tan tes dis ci pli nas.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, já de ba te mos am pla men te o pro je -
to do De pu ta do Pa dre Ro que, des de a Co mis são de
Edu ca ção, e se rei su cin to para di zer que este é o de -
ba te do mo de lo de es co la que de se ja mos: um mo de lo 
re tró gra do ou um mo de lo avan ça do. É o de ba te so bre
a qua li da de do en si no que al me ja mos: um en si no que 
pre ten de ape nas acu mu lar in for ma ções ou um en si no 
que tem por ob je ti vo des per tar as cons ciên ci as para a 
ne ces si da de de re fle xão, de aná li se, de ava li a ção, so -
bre tu do dos fa tos so ci a is, que são di nâ mi cos, na es -
pe ran ça de for jar mos ge ra ções mais pre pa ra das, res -
pon sá ve is, cons ci en tes e trans for ma do ras. Cer ta -
men te, o de ba te en vol ve a pos tu ra da que les que não
de se jam mu dan ças e da que les que lu tam por mu dan -
ças e as ope ram pelo co nhe ci men to, pela in for ma ção
e pelo ra ci o cí nio.

Esse pro je to tem por ob je ti vo fa zer com que os
dis po si ti vos da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção 
se jam efe ti va men te al can ça dos na prá ti ca edu ca ci o -
nal.

Diz, em seu art. 35, in ci so II, a Lei de Di re tri zes e 
Ba ses da Edu ca ção: ”A pre pa ra ção bá si ca para o tra -
ba lho e a ci da da nia do edu can do, para con ti nu ar
apren den do, de modo a ser ca paz de se adap tar com
fle xi bi li da de a no vas con di ções de ocu pa ção ou aper -
fe i ço a men to pos te ri o res“. É evi den te que, sem So ci o -
lo gia e sem Fi lo so fia, es ta re mos dis tan ci a dos des ses
pro pó si tos pro pug na dos pela Lei de Di re tri zes e Ba -
ses da Edu ca ção.

Um ou tro item, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta do
apri mo ra men to do edu can do como pes soa hu ma na,
in clu in do a for ma ção éti ca e o de sen vol vi men to da
au to no mia in te lec tu al e do pen sa men to crí ti co. Cer ta -
men te, nos dias em que vi ve mos nes te País, a for ma -
ção éti ca e o de sen vol vi men to da au to no mia in te lec -
tu al e do pen sa men to crí ti co são fun da men ta is. Tal -
vez al guns Go ver nos não gos tem dis so.

La men ta vel men te, ao ver o Lí der do Go ver no
pro pon do a re je i ção des se pro je to, sou obri ga do a
con clu ir que o atu al Go ver no des te País não gos ta
dis so, o que é pro fun da men te de plo rá vel. Não de se jar 
a for ma ção éti ca, o de sen vol vi men to da au to no mia in -
te lec tu al e o aper fe i ço a men to do pen sa men to crí ti co
é pos tu ra de re gi mes di ta to ri a is e fica lon ge de ser o



com por ta men to ade qua do para um go ver no de mo -
crá ti co.

Ou tro item da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu -
ca ção diz res pe i to à com pre en são dos fun da men tos
ci en tí fi cos e tec no ló gi cos dos pro ces sos pro du ti vos,
re la ci o nan do a te o ria com a prá ti ca no en si no de cada 
dis ci pli na.

Enfim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es ta mos dis cu tin do mais do que um sim ples pro je to,
es ta mos dis cu tin do aqui lo que de se ja mos como mo -
de lo de es co la para este País. E que re mos um mo de -
lo de es co la da re fle xão, do aper fe i ço a men to in te lec -
tu al, do es tí mu lo à aná li se crí ti ca dos fa tos so ci a is. É
esta es co la que de se ja mos: a es co la for ma do ra de fu -
tu ras ge ra ções, que pos sam ser trans for ma do ras do
pro ces so em que vi ve mos atu al men te.

Por isso, Sr. Pre si den te, mais uma vez a nos sa
in sis tên cia. Cer ta men te, se re mos le va dos aqui a uma
ve ri fi ca ção de vo ta ção, para que cada Se na dor pos -
sa, in di vi du al men te, pro por o mo de lo de es co la que
de se ja para o nos so País.

Mais uma vez, que ro lou var a ini ci a ti va do De pu -
ta do Pa dre Ro que, do PT do Pa ra ná, ini ci a ti va ins pi ra -
da exa ta men te no de se jo de uma for ma ção avan ça da 
para os nos sos jo vens.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, hoje, fi nal men te, é o dia da de ci são
so bre essa ma té ria. Não ha ve rá mais adi a men to.

E o que te nho ob ser va do, nas inú me ras ses -
sões em que te mos tra ta do des sa ques tão, é que a Li -
de ran ça do Go ver no está sem pre con trá ria. Mas a
ma ni fes ta ção dos Srs. Se na do res é qua se unâ ni me e
fa vo rá vel, até pela es sên cia do pro je to, pelo que o
pro je to pro põe em si.

Hoje, to dos te mos que es tar mu i to aten tos, por -
que, com cer te za, ha ve rá vo ta ção no mi nal para essa
ma té ria. E é pre ci so que cada um faça va ler re al men -
te aqui lo que pen sa e que en ten de ser cor re to, por que 
não é pos sí vel que este Go ver no, pre o cu pa do com
ques tões fi nan ce i ras, que, nes se caso es pe cí fi co, é
de pou ca mon ta, es que ça a im por tân cia da im ple -
men ta ção da So ci o lo gia e da Fi lo so fia no en si no, o
que mu da ria a qua li da de de vida do povo bra si le i ro. O
in ves ti men to nes sa ma té ria é in sig ni fi can te di an te da
trans for ma ção que ela pode pro vo car na vida do povo
bra si le i ro.

Che ga de cri ar mos pro fis si o na is li mi ta dos a de -
ter mi na das ques tões, sem ter uma vi são de mun do,

de so ci e da de, ape nas para se rem em pre ga dos e ga -
nha rem di nhe i ro den tro de sua pro fis são. É pre ci so
dar ao ser hu ma no, ao es tu dan te, a vi são de so ci e da -
de, de in te gra ção, de mun do. Ele tem que ter essa vi -
são, e nada me lhor do que a So ci o lo gia e a Fi lo so fia
para co lo car na men te dele algo de ta ma nha im por -
tân cia.

E este Go ver no, que se pre o cu pa com essa
quan ti da de in sig ni fi can te de di nhe i ro que se ria gas to
com a im ple men ta ção des ses cur sos, não tem a mes -
ma pre o cu pa ção quan do au men ta os ju ros a va lo res
es tra tos fé ri cos, quan do paga essa dí vi da in ter na
mons tru o sa, cri a da por ele mes mo. Nes te mo men to,
não há essa pre o cu pa ção. Entre tan to, quan do a pre o -
cu pa ção é am pli ar a cons ciên cia do povo bra si le i ro e
dar opor tu ni da de ao es tu dan te de ter uma nova vi são
de mun do, aí este Go ver no se ma ni fes ta con tra ri a -
men te.

Estou per ce ben do que o Lí der do Go ver no está
an dan do jun to a cada Se na dor, fa zen do o ape lo para
vo ta rem con tra ri a men te a essa ma té ria.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Qu e -
ro re gis trar que, ape sar de res pe i tá-lo mu i to, o que V.
Exª está fa lan do não con diz com a ver da de. Não es -
tou pro cu ran do os Se na do res pe din do para vo ta rem
de for ma con trá ria. Mar quei uma po si ção do Go ver no, 
vou en ca mi nhar con tra ri a men te a essa pro po si ção,
mas pen so que cada Se na dor deve vo tar de acor do
com a sua cons ciên cia, de acor do com o que en ten de 
para o seu Esta do. Por tan to, eu não gos ta ria de ser ví -
ti ma des sa in jus ti ça.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Peço
des cul pas a V. Exª. Mas, como vi a sua pre o cu pa ção e 
como sei como fun ci o na a Li de ran ça do Go ver no, jul -
guei que V. Exª es ti ves se in te res sa do na ma té ria.

Mas es pe ro que o Se na do vote fa vo ra vel men te,
por que não vi até ago ra ne nhum Se na dor, a não ser o
Lí der do Go ver no, por um de ver de ofí cio – cre io até
que pes so al men te S. Exª seja fa vo rá vel –, di zer que
essa ma té ria não será apro va da hoje nes ta Casa.

Espe ro que seja apro va da por una ni mi da de e
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que é so ció lo -
go, re ve ja a sua po si ção e san ci o ne essa lei, que será
tão im por tan te para a Pá tria bra si le i ra. Falo em meu
nome e tam bém em nome dos com pa nhe i ros do Par -
ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.



O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, no bres Co le gas, hoje, nes te mun do tec no ló gi co,
im pe ra a au to ma ção. Está aí a Inter net. A com pe ti ção
in ter na ci o nal exi ge do nos so jo vem pre pa ra ção e
qua li fi ca ção.

Eu até com pa ra ria a in tro du ção da So ci o lo gia
e da Fi lo so fia no en si no mé dio à re es tru tu ra ção das
ba ses da for ma ção hu ma na. Além do co nhe ci men to
téc ni co e do que exis te de mais avan ça do no mun -
do, para a for ma ção hu ma na a Fi lo so fia é in dis pen -
sá vel. 

Na pro pos ta do De pu ta do Pa dre Ro que, aqui
re la ta da pelo emi nen te Se na dor Álva ro Dias, diz o
pro fes sor Frank lin Le o pol do e Sil va que, di fe ren te -
men te de ou tras dis ci pli nas, a Fi lo so fia não se
apren de. Ela con duz à re fle xão, ao ato de pen sar, ao 
ca mi nho da me di ta ção e da in ter ro ga ção, pro mo ve
ques tões e res pos tas. Faz par te da Fi lo so fia o re fle -
tir, o pen sar, o me di tar, o pa rar um pou co para ana li -
sar a ló gi ca de tudo. 

Pa re ce-me, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas,
que, na for ma ção hu ma na, a Fi lo so fia e a So ci o lo gia 
são bá si cas, ele men ta res. Esta rá ca pen ga o tri pé
que não con ti ver es sas dis ci pli nas. Elas são fun da -
men ta is, ain da mais no mun do de hoje, em que as
pes so as são le va das a de ci dir ra pi da men te. São só
nú me ros, só se cal cu la; não se me di ta, não se pen -
sa, não se re fle te mais. A Fi lo so fia e a So ci o lo gia in -
du zem as pes so as a pen sa rem com ló gi ca, a ana li -
sa rem o con jun to, a me di ta rem um pou co so bre o
sen ti do das co i sas, a fa ze rem re ti ro para ve ri fi car o
que está cor re to. 

Por isso, Sr. Pre si den te, não há como de i xar -
mos de ado tar essa li nha de pen sa men to em re la -
ção a esta ma té ria.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, te nho em mãos um ma ni fes -
to em de fe sa da So ci o lo gia e da Fi lo so fia, as si na do
por en ti da des de ci en tis tas, pro fes so res, fi ló so fos,

so ció lo gos, es tu dan tes, sin di ca lis tas e jo vens, en ca -
be ça do por Dom Ja i me Hen ri que Che mel lo, Pre si -
den te da CNBB.

O ma ni fes to cha ma a aten ção da so ci e da de e,
es pe ci al men te, de nós, Se na do res, para o fato de
que al guns Esta dos já op ta ram por im ple men tar a
So ci o lo gia e a Fi lo so fia no en si no mé dio – ex ce to no 
pe río do en tre 64 e 82, de tris te me mó ria, em que
na tu ral men te não ha via in te res se em for mar uma ju -
ven tu de pre pa ra da para a re a li da de da vida. 

Entre ou tros pon tos, o ma ni fes to en fa ti za a ne -
ces si da de des sas dis ci pli nas para aten di men to das
exi gên ci as da LDB, que reza que, ao fi nal do en si no
mé dio, o edu can do de ve rá de mons trar ”o do mí nio
dos co nhe ci men tos de fi lo so fia e de so ci o lo gia ne -
ces sá ri os para o exer cí cio da ci da da nia“. 

Des ta ca tam bém que, ”ao as se gu rar mos uma
só li da for ma ção hu ma nís ti ca aos alu nos do en si no
mé dio, es ta re mos in cen ti van do que as pes so as pos -
su am um pen sa men to ló gi co e ra ci o nal, que lhes fa -
ci li te de ci frar o mun do em que vi vem“. 

Em vir tu de dis so, Sr. Pre si den te, para não de -
lon gar a dis cus são, haja vis ta que a ma ni fes ta ção
da gran de ma i o ria foi no mes mo sen ti do, que ro dar
o nos so po si ci o na men to fa vo rá vel a esse pro je to de
lei.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve, para
não re pe tir ar gu men ta ções que tive oca sião de emi -
tir quan do da dis cus são do pro je to. 

Cre io que ele tem um com po nen te que es ti mu -
la a re fle xão, o pen sa men to e o de ba te. Por isso, o
meu voto será fa vo rá vel, ain da que eu re co nhe ça
que ha ve rá um pe río do de di fi cul da de para re cru ta -
men to de pro fes so res, a fim de que se pos sa cum -
prir com essa obri ga ção nos mais di fe ren tes re can -
tos do País.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, tam bém se rei bre ve, para



não co me ter o mes mo equí vo co de re pe tir tudo aqui lo 
que já foi dito. Ape nas de se jo re a fir mar o meu voto fa -
vo rá vel.

Acre di to que não te re mos di fi cul da de ne nhu ma 
com re la ção aos pro fes so res. Há cen te nas e mi lha -
res de bons pro fes so res de So ci o lo gia e Fi lo so fia
pelo Bra sil afo ra. O Se na do da Re pú bli ca tem que
apro var a in ser ção des sas ma té ri as no cur rí cu lo es -
co lar, algo que con tri bu i rá para uma me lhor for ma -
ção cul tu ral dos es tu dan tes bra si le i ros. Aci ma de
tudo, Sr. Pre si den te, en ten do que não se tra ta de
gas to, mas de um in ves ti men to que o Go ver no fará
nos es tu dan tes bra si le i ros.

Peço a to dos os com pa nhe i ros que vo tem fa -
vo ra vel men te a esse pro je to, que é da ma i or im por -
tân cia para o Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en -
cer ro a dis cus são. 

Em vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
con tra ri a men te ao pro je to, pe los mo ti vos que já ex -
pôs du ran te o de ba te.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, o PFL acom pa nha a Li de ran ça do Go -
ver no, re co men dan do o voto ”não“.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr.
Pre si den te, a Ban ca da do PMDB vai vo tar de acor do 
com a vo ta ção re a li za da no pri me i ro tur no, ou seja,
fa vo ra vel men te à ma té ria.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, o PPS vota fa vo ra vel men te ao pro je -
to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, como dis se an tes, vota
a fa vor do pro je to, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co vota ”sim“.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – O
PSDB vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com -
pu ta dos os vo tos das res pec ti vas Li de ran ças, a Pre -

si dên cia con si de ra que há dú vi da em re la ção ao re -
sul ta do. Por isso mes mo, es ta be le ce que a vo ta ção
seja no mi nal. 

A vo ta ção pro ces sar-se-á pelo sis te ma no mi -
nal.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, o PPS vota ”sim“.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, o Blo co ori en ta o voto ”sim“.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, o PSDB ori en ta o voto ”não“.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
o voto ”não“.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB ori en ta o voto ”sim“.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr.
Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia ape la às Srªs e aos Srs. Se na do res que 
se en con tram em ou tras de pen dên ci as do Se na do
Fe de ral que acor ram ao ple ná rio, onde es ta mos ten -
do vo ta ção no mi nal.

O Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Mesa vol ta a con vo car as Srªs e os Srs. Se na -
do res que se en con tram nos seus ga bi ne tes para que 
ve nham ao ple ná rio, pois es ta mos pro ces san do uma
vo ta ção no mi nal, com efe i to ad mi nis tra ti vo. (Pa u sa)

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba -
lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se to -
dos já exer ce ram o voto, a Pre si dên cia vai en cer rar a
vo ta ção.

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vo ta -
ram SIM 40 Srs. Se na do res; e NÃO, 20. 

Hou ve 5 abs ten ções.
To tal: 65 vo tos.
Apro va do.
O pro je to vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 9, DE 2000

(Nº 3.178/97, na Casa de ori gem)

Alte ra o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de de zem bro de 1996, que es ta be le ce as 
di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20

de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te in ci so IV:

“Art. 36. .................................................
... ...........................................................
IV — são in clu í das a Fi lo so fia e a So ci -

o lo gia como dis ci pli nas obri ga tó ri as.
...................................................."(NR)

Art. 2º Re vo gam-se o in ci so III do § 1º do art.
36 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996.

Art 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua Pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 12, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car -
los Va la da res, que dis põe so bre o Fun do de 
De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do
de De sen vol vi men to do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de 2001, 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 75, de 2001 (nº
620/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de
Di fu são Co mu ni tá ria do Ca to lé a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 953, de 2001, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Hugo Na po leão.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, 2001

(Nº 620/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Di fu são Co mu ni tá ria do Ca to lé a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Cam pi na Gran de, Esta -
do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 109, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria do Ca to lé a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam pi -
na Gran de, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 112, de 2001 (nº 
426/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à A.B.C. Rá dio e Te le vi são Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em



fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bar ba ce -
na, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 954, de 2001, 
da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ções dos Se -
na do res Edu ar do Su plicy, Ge ral do Cân di do
e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 112, DE 2001

(Nº 426/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à ABC, Rá dio e Te le vi são
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Bar ba ce na, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 547, de 29 de ou tu bro de 1997, que re no va
por dez anos, a par tir de 18 de ja ne i ro de 1995, a per -
mis são ou tor ga da à ABC, Rá dio e Te le vi são Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Bar ba ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 124, de 2001 (nº 
671/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à So ci e da de Rá dio La goa FM Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bar ra 
do Ri be i ro, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 772, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:

Se na dor José Fo ga ça, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 124, DE 2001

(Nº 671/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à So ci e da de Rá dio La goa
FM Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Bar ra do Ri be i ro, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 51, de 2 de mar ço de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 8 de se tem bro de 1998, a per -
mis são ou tor ga da à So ci e da de Rá dio La goa FM
Ltda., para ex pi o rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Bar ra do Ri be i ro, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 131, de 2001 (nº 
507/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Ra di o di fu são e TV Ja bo ti ca tu -
bas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti ca tu bas, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 957, de 2001, 
da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. 



As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 131, DE 2001

(Nº 507/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e TV
Ja bo ti ca tu bas a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo -
ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 226, de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e TV Ja -
bo ti ca tu bas a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ja bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 156, de 2001 (nº 
714/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção San ta Lu zia para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Ca ran go la, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 854, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Ri car do San tos, com abs ten ção do Se na dor 
Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 156, DE 2001

(Nº 714/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção San ta Lu zia para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca ran go -
la, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 200, de 31 de maio de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção San ta Lu zia para exe cu tar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca ran go la,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 164, de 2001 (nº 
695/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá dio para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ce a -
rá-Mi rim, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 815, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Pon tes.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 164, De 2001

(Nº 695/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá -
dio para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -



de de Ce a rá-Mi rim, Esta do do Rio Gran de 
do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 28, de 10 de fe ve re i ro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá -
dio para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da, com fins exc tu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Ce a rá—Mi rim, Esta do do Rio Gran de do 
Nor te.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:
Pro je to de Lei do Se na do nº 4, de

2001, de au to ria do Se na dor Amir Lan do,
que al te ra o va lor do sa lá rio mí ni mo a par tir
de 1º de abril de 2001, ten do

Pa re ce res pela pre ju di ci a li da de, sob
nºs 948 e 949, de 2001, das Co mis sões de
Assun tos Eco nô mi cos e de Assun tos So ci a -
is, Re la to res: Se na do res Bel lo Par ga e Mo -
re i ra Men des, res pec ti va men te.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, de cla ra pre ju di ca do o Pro je to 
de Lei do Se na do nº 4, de 2001.

A ma té ria vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -

ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra

ofe re cen do a re da ção fi nal da Emen da do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 80, de 1996, que, nos
ter mos do art. 320, do Re gi men to Inter no, se não hou -
ver ob je ção do Ple ná rio, será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.020, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal da Emen da do Se na -
do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 80, de
1996 (nº 420, de 1995, na Casa de ori -
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
da Emen da do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 80, de 1996 (nº 420, de 1995, na Casa de ori gem),
que obri ga as em pre sas dis tri bu i do ras de gás li que fe -
i to de pe tró leo — GLP ou de gás na tu ral a la crar os
bo ti jões e re qua li fi cá-los e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de se tem bro 
de 2001. – Jor ge Bar ba lho – Ro nal do Cu nha Lima,
Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Car los Wil -
son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.020, DE 2001

Obri ga as em pre sas dis tri bu i do ras
de gás li que fe i to de pe tró leo — GLP ou
de gás na tu ral a la crar os bo ti jões e re -
qua li fi cá-los e dá ou tras pro vi dên ci as.

Emen da úni ca
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CAE)

Dê-se ao art. 2º do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 2º As em pre sas são obri ga das a
re qua li fi car, a cada dez anos, seus bo ti jões
de acor do com nor mas a se rem fi xa das pela 
Asso ci a ção Bra si le i ra de Nor mas Téc ni cas
— ABNT e fis ca li za das pelo Inme tro.”

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 519, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 80, de 1996 (nº 420/95, na
Casa de ori gem), que obri ga as em pre sas dis tri bu i do -
ras de gás li que fe i to de pe fró leo - GLP ou de gás na tu -
ral a la crar os bo ti jões e re qua li fi cá-los e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. -
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro -
va do o re que ri men to, pas sa-se ime di a ta men te à
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -

sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to n.º 518,
de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro -
je to de Re so lu ção nº 46, de 2001.



Em vo ta ção o re que ri men to
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.021, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 122, de 2001 (nº 649, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 122, de 2001 (nº 
649, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Atlân ti da FM de Pe lo tas Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul, con -
so li dan do a emen da nº 1 – CE, apro va da pelo Ple ná -
rio, e a re ti fi ca ção pro pos ta pelo Se na dor José Fo ga -
ça, re la tor da ma té ria na Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de se tem bro 
de 2001. – Edi son Lo bão – Ro nal do Cu nha Lima -
Car los Wil son – Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.021, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,  Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de
Pe lo tas Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Pe lo tas, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 165, de 18 de ou tu bro de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 26 de ju lho de 1996, a per mis são 
ou tor ga da a ”Rá dio Atlân ti da FM de Pe lo tas Ltda., ou -
tor ga da ori gi na ri a men te a ”Rede Ga ú cha – Zero Hora 

de Co mu ni ca ções Ltda.“, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pe lo tas, Esta do do 
Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Srªs e
Srs. Se na do res, nes te mo men to, pas so a Pre si dên cia 
ao Exmº Sr. Vice-Pre si den te da Casa, Se na dor Edi -
son Lo bão, por que pre ten do usar da tri bu na do Se na -
do. (Pa u sa.)

O Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te de i xa 
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ja der Bar ba lho, Pre si den te
da Casa.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as su mi a Pre si -
dên cia do Se na do Fe de ral após um pro ces so ele i to ral 
ex tre ma men te so fri do, per pas sa do de pa i xões, en vol -
ven do des de in te res ses par ti dá ri os a idi os sin cra si as
pes so a is, em cli ma de pas si o na li da de sem si mi lar na
his tó ria do Se na do Fe de ral.

Fui es co lhi do pela ma i o ria ab so lu ta dos meus
Pa res: 41 vo tos, aos qua is devo a res pon sa bi li da de
de con du zir-me à fren te do Se na do de for ma con fiá -
vel, com ha bi li da de, equa ni mi da de de tem pe ra men to
e, so bre tu do, dis po si ção só bria, des pro vi da de pre ci -
pi ta ção. Re pi to o que afir mei no dia de mi nha ele i ção
ao as sen tar-me na ca de i ra da Pre si dên cia: ”en ten do
a fun ção de pre si dir o Se na do Fe de ral como um ato
de exer cí cio de mo crá ti co e o seu Pre si den te deve ter
como nor te a res pon sa bi li da de com par ti lha da“.

Orgu lho-me de ter sido es co lhi do Pre si den te
des ta Casa após nela es tar exer cen do o meu man da -
to par la men tar há seis anos. Re gis tro que, ao to mar
pos se como re pre sen tan te do Pará, em 1995, na
mes ma data fui es co lhi do pe los meus com pa nhe i ros
in te gran tes do PMDB como Lí der da nos sa Ban ca da
nes te Se na do. Por duas ve zes fui re con du zi do à Li de -
ran ça da Ban ca da do PMDB e tam bém no exer cí cio
do meu man da to de Se na dor fui ele i to Pre si den te Na -
ci o nal do meu Par ti do. 

Em toda essa tra je tó ria não me fal tou a ge ne ro -
si da de dos meus com pa nhe i ros do PMDB, que em
mim con fi am e em fun ção dos qua is pro cu rei apri mo -
rar, exer ci tar e har mo ni zar não só a ne go ci a ção po lí ti -
co-par ti dá ria in ter na, mas o sen ti do de jus ti ça e a vi -
são do fu tu ro do PMDB vol ta da para o bem-es tar do



povo bra si le i ro, ex pres sa nes te Par la men to e em en -
con tros re gi o na is por todo o Bra sil.

Tive e te nho tido o pri vi lé gio de con vi ver, no Se -
na do, com as li de ran ças mais ilus tres do Bra sil: um
ex-Pre si den te da Re pú bli ca, ex-Go ver na do res de
Esta do, ex-Mi nis tros, de cur rí cu los pes so a is e po lí ti -
cos ex tra or di ná ri os, em pre sá ri os e pro fis si o na is de
atu a ção des ta ca da no ce ná rio eco nô mi co e so ci al do
Bra sil. Tra vei de ba tes en tu si as ma dos, en fren tei po lê -
mi cas, mas, aci ma de tudo, con quis tei e so li di fi quei
gran des ami za des nes ta Casa.

Te nho a cons ciên cia tran qüi la de que, nes ses
seis anos, bem ser vi ao Se na do Fe de ral e, por con se -
qüên cia, ao País, ao meu que ri do Pará e ao meu Par -
ti do.

Em mu i tas ques tões po lí ti cas, en fren tei pro ble -
mas, sem pre con si de ran do a pre ce dên cia do be ne fí -
cio pú bli co, por ve zes con tra ri an do sen ti men tos pes -
so a is, mas o fiz na cer te za de que o pa pel que de ve -
mos de sem pe nhar con tri bui para o be ne fí cio de to dos 
os bra si le i ros.

Nes sa de li ca da e in trin ca da ta re fa, tão cri ti ca da
e in com pre en di da que é a cons tru ção po lí ti co-le gis la -
ti va, or gu lho-me de ter agi do sem pre com in te gri da de, 
dig ni da de e mo de ra ção, jun ta men te com os meus pa -
res, em fa vor do País, du ran te es ses seis anos em
que ve nho exer cen do o meu man da to de Se na dor da
Re pú bli ca.

Entre tan to, a par tir do mo men to em que me en -
vol vi no epi só dio de de sin te li gên cia po lí ti ca com o
ex-Pre si den te da Casa, do qual o Se na do e o País in -
te i ro fo ram e são tes te mu nhas, em que en fren tei na
tri bu na o po lí ti co con si de ra do, à épo ca, como a ma i or
for ça po lí ti co-pes so al do Bra sil, de sen ca de ou-se so -
bre mim uma en xur ra da de acu sa ções in fa man tes,
nun ca com pro va das, mas re pe ti das, à exa us tão, pe -
los me i os de co mu ni ca ção.

Não obs tan te as ale i vo si as e agres sões de que
fui alvo, mi nha Ban ca da in di cou meu nome para con -
cor rer à Pre si dên cia do Se na do. E, após dez me ses
de per len ga po lí ti ca e pes so al, a ma i o ria ab so lu ta dos 
in te gran tes des ta Casa jul gou-me dig no e à al tu ra de
exer cer a ta re fa, con fi an do-me suas es pe ran ças e a
cren ça de que con du zi ria com mo de ra ção, afas tan do
a ar ro gân cia e a iras ci bi li da de da Admi nis tra ção da
Casa.

Ao as su mir a Pre si dên cia do Se na do Fe de ral,
pedi a Deus que me des se sa be do ria e vir tu de para
bem de sem pe nhar o meu pa pel. Entre tan to, o fato de
ter der ro ta do o po lí ti co, à épo ca, re pi to, mais in flu en te
da Re pú bli ca, con su man do mi nha vi tó ria pela ma i o ria 

ab so lu ta dos in te gran tes des ta Casa, ao in vés de
abran dar os ata ques, deu lu gar à sede de vin gan ça, à
guer ra suja por in ter mé dio da im pren sa, bus can do
atin gir-me com as in ve rí di cas e re i te ra das acu sa ções, 
em nome de fal sa e fa ri sa i ca éti ca, pro cu ran do trans -
for mar-me em sím bo lo do erro na ci o nal, se gu ra men te 
a ser vi ço de des vi ar, tam bém, a aten ção da opi nião
pú bli ca de pro ble mas e ma ze las que efe ti va men te
pre o cu pam o povo bra si le i ro.

Com o epi só dio da vi o la ção do pa i nel ele trô ni co
do ple ná rio, cuja apu ra ção re dun dou na re nún cia de
dois Se na do res, am pli ou-se o ódio, cres ce ram os ata -
ques, es pe ci al men te dos ba ju la do res e com pro me ti -
dos opor tu nis tas, que vis lum bra ram a opor tu ni da de
de dar va zão a sua sede de vin gan ça. Pre es ta be le -
ceu-se de ime di a to como sen ten ça o meu afas ta men -
to da Pre si dên cia do Se na do e até mes mo do man da -
to, a mim con ce di do pelo povo do Pará.

Hoje faço ques tão de tor nar pú bli co epi só dio
que se pas sou du ran te os pro ce di men tos de apu ra -
ção da vi o la ção do pa i nel ele trô ni co, no qual man ti ve
equi lí brio e jus te za, sem, por ne nhum ins tan te ou por
qual quer modo ou meio, ten tar atin gir o meu de sa fe to.

Insta do na que le mo men to, aten di a ape lo do Se -
na dor José Ro ber to Arru da e fa lei ao te le fo ne com o
ex-pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães. Mal gra do
os agra vos que ele me ha via im pos to para as se gu -
rar-lhe mi nha im par ci a li da de na con du ção do as sun -
to, o que foi re co nhe ci do ex pres sa men te por ele, em
seu dis cur so de re nún cia, quan do fa lou a pro pó si to de 
que o de sa te de seu pro ces so che gas se à Mesa Di re -
to ra do Se na do, dis se ele: ”Não que eu acre di tas se no 
seu es pí ri to de vin gan ça, nun ca acre di tei, mas não
me fi ca ria bem, de po is de tan tas acu sa ções que fiz
con tra V. Exª, de pen der da sua be nes se para con ti nu -
ar Se na dor.“ 

Isso por que, pu bli ca men te, de cla rei ser con trá -
rio à con du ção do pro ces so com a in tem pes ti vi da de e 
a pre ci pi ta ção que lhe ca rac te ri za ram, fato para o
qual in vo co al guns tes te mu nhos, como os dos Se na -
do res Edi son Lo bão, Amir Lan do e Ney Su as su na. O
pri me i ro como in ter lo cu tor per ma nen te de todo o epi -
só dio ates ta rá a mi nha cor re ção, e os ou tros dois, que 
ou vi ram como re pre sen tan tes do meu Par ti do no
Con se lho de Éti ca, mi nha ma ni fes ta ção pes so al de
que não se ad mi tis se pre jul ga men to e ape na ção com
per da de man da to.

Não hou ve, Sr. Pre si den te, em tal ges to ne nhum 
fa vor pes so al ou bar ga nha em re la ção ao meu ad ver -
sá rio, mas sim ples men te a ob ser vân cia de ele men tar
cri té rio de res pe i to ao di re i to de de fen der-se, cláu su la 
pé trea das cons ti tu i ções dos pa í ses ci vi li za dos, após



re gu lar con tra di tó rio pro ces su al, onde a sen ten ça
deve ser o úl ti mo ato e não o pri me i ro em jul ga men to
de qual quer na tu re za.

Ao lon go da via-crú cis po lí ti ca a que te nho sido
sub me ti do, em que não fo ram pou pa dos meus fa mi li -
a res, meus ami gos e até meus co la bo ra do res, que
de sen vol vem suas ati vi da des pro fis si o na is, não con -
se gui ram en con trar pro vas que le gi ti mas sem as tor -
pes acu sa ções, sem pre, di a ri a men te, re i te ra das na
mí dia, em cam pa nha ja ma is vis ta para des tru ir um
ho mem pú bli co nes te País.

Em ju nho des te ano, foi di vul ga da ma té ria es -
can da lo sa, na qual me atri bu iu re ce bi men to de che -
que de US$4 mi lhões no hall de um ho tel em São Pa -
u lo, há tre ze anos, de acor do com gra va ções clan des -
ti nas, pu bli ca das em re vis ta se ma nal, com es tar da -
lha ço e cons ti tu in do ma té ria de capa. 

Em ju lho, nova fita de gra va ção te le fô ni ca, des ta 
fe i ta no Esta do do Ama zo nas, atri bu ía-me a fal ta de
pe dir pro pi na de US$5 mi lhões por in ter mé dio de um
De pu ta do Esta du al para fa ci li tar a tra mi ta ção de in te -
res se na Su dam, tudo em no ti ciá rio o mais es can da -
lo so pos sí vel. 

As acu sa ções eram ir res pon sa vel men te re per -
cu ti das, re pe ti das, de tal for ma im pac tan tes que pa re -
ces se uma en xur ra da in con tro lá vel de ilí ci tos por mim 
pra ti ca dos, sem pre com o ma i or es tré pi to com vis tas
a ca u sar in dig na ção jun to à opi nião pú bli ca em face
de tan tas de nún ci as acu mu la das.

Cabe ra zão a Bal ta sar Gra cián, quan do es cre -
veu: ”É mu i to fá cil ad qui rir má fama, por que o mal
sem pre é crí vel e cus ta mu i to a apa gar-se“. 

Meus de sa fe tos su pe ra ram Ma qui a vel, que afir -
ma: ”As in jú ri as de vem, pois, fa zer-se to das de uma
só vez para que, du ran do me nos, ofen dam me nos; e
os be ne fí ci os, aos pou cos, para du ra rem mais.“

Con tra mim, as in jú ri as se alon gam por 1 ano e
5 me ses, ca u san do cons tran gi men to pes so al e po lí ti -
co de tal or dem que so li ci tei, em me di da inu si ta da, li -
cen ça de 60 dias da Pre si dên cia do Se na do, para que 
es sas e ou tras acu sa ções pu des sem ser apu ra das,
sem que me fos se im pu ta do ten tar in flu en ci ar ou obs -
tru ir pro ce di men tos apu ra tó ri os.

Du ran te o in ter reg no da mi nha li cen ça, fo ram
des men ti das as gra ves acu sa ções so bre re ce bi men -
to de che que de US$4 mi lhões, num ho tel em São Pa -
u lo, pe los pró pri os au to res da in fâ mia, em de po i men -
tos pres ta dos à Po lí cia Fe de ral e à Cor re ge do ria do
Se na do Fe de ral. E foi tam bém des mon ta da a far sa
cri mi no sa da fal sa gra va ção de Ma na us que, em ver -
da de, ja ma is exis tiu. 

Enfim, mais uma vez fi cou de mons tra do cla ra -
men te o âni mo exa cer ba do e pas si o nal de acu sar le -
vi a na men te, sem pre com mu i ta re per cus são, pre ten -
den do, não a in ves ti ga ção res pon sá vel, mas bus can -
do de son rar-me pe ran te a so ci e da de bra si le i ra, de
for ma a des gas tar mi nha ima gem tam bém pe ran te
meus pa res, que em mim con fi a ram a Pre si dên cia do
Se na do Fe de ral, ten tan do im por um cli ma de des tru i -
ção an te ci pa da me di an te lin cha men to mo ral sem li mi -
tes, cons tran gen do a to das as se nho ras e to dos os
se nho res a esta cam pa nha in fa man te.

Por que tan tas ofen sas? Mais uma vez, re cor ro
a Ma qui a vel: ”Na ver da de, os ho mens ofen dem por
medo ou por ódio“.

Entre tan to, te nho cer te za, Sr. Pre si den te, que
os in te gran tes do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar ana li sa rão com in de pen dên cia, im par ci a li da -
de e jus ti ça, as in fâ mi as e mi sé ri as con tra mim le van -
ta das re co nhe cen do que te nho cum pri do os meus de -
ve res e exer ci do meus di re i tos no man da to de Se na -
dor da Re pú bli ca. Não per mi ti que pros pe ras se com a 
mi nha in di fe ren ça a con du ta que Rui Bar bo sa tão
bem de fi niu e fi xou: ”no jul ga men to po lí ti co, an tes de a 
ví ti ma ser le va da a jul ga men to há que se de son rá-la“.
No meu caso, não há pes so as de boa fé que não ve -
jam, sem ne nhu ma dú vi da, que so fro um jul ga men to
me ra men te po lí ti co, adre de men te mon ta do como
con se qüên cia da mi nha ele i ção para a Pre si dên cia
do Se na do Fe de ral

Enfim, do que pre ten di am se cons ti tu ís sem acu -
sa ções pro va das con tra mim, como de for ma la men -
tá vel foi exa us ti va men te di vul ga do pela mí dia, cer to é
que no re la tó rio de par te da Co mis são de Sin di cân cia
do Con se lho de Éti ca, ape nas re ma nes cem o cha ma -
do epi só dio do Ban pa rá, que já re mon ta há 17 anos e
a tra mi ta ção le gis la ti va do Re que ri men to nº 53, de
2001, ape nas es ses dois as sun tos.

O epi só dio Ban pa rá, por que re fu to, Sr. Pre si -
den te, as acu sa ções e nego ter-me be ne fi ci a do de
apli ca ções de tais re cur sos, sou acu sa do de fal tar
com a ver da de. Con si de ro uma ig no mí nia a acu sa ção 
de que men ti so men te por re cu sar a as su mir ato que
não pra ti quei, que dele não fui res pon sá vel. Ao pro -
cla mar mi nha ino cên cia, não fui além do di re i to que a
Cons ti tu i ção bra si le i ra as se gu ra a qual quer ci da dão,
a quem se ga ran te em de po i men to até o di re i to ao si -
lên cio.

Hi pó te ses, ila ções, pro ba bi li da des são ins tru -
men tos de ma ni pu la ção para a ela bo ra ção de te o ri as
in du ti vas. Mas o que está em jogo não são mé to dos
ou pro ce di men tos acu sa tó ri os uni la te ra is, e, sim, a
mi nha hon ra pes so al. Por isso não me que do ca la do



sem que se me an te po nham pro vas in con tro ver sas,
as qua is não exis tem e nem nun ca exis ti rão.

Sou eu, Sr. Pre si den te, que des de 1996, te nho
in sis ti do em es cla re cer e in ves ti gar o as sun to, e as -
sim co li gi pro vas ex pres sas, es cri tas, que de mons -
tram não só mi nha ino cên cia como o âni mo que ”ori -
en ta va“ a de vas sa que se fez com ”es me ro“ em mi -
nhas con tas ban cá ri as.

E não se ale gue que o que se es cre veu à épo ca
– 1992 – não é um ates ta do da ino cên cia, fe liz men te
a es cri ta fica, não para li vres in ter pre ta ções con jun tu -
ra is ou de con ve niên ci as, mas para de mons trar ex -
pres sa men te a ver da de real, di fe ren te das pa la vras
di tas, que es tas o ven to leva, ao pas so que na sa be -
do ria po pu lar, ”vale o que está es cri to“.

É o re la tó rio fi nal e con clu si vo do Ban co Cen tral
do Bra sil que afir ma – re pi to que não se tra ta de ou tro
re la tó rio –: ”Mu i to em bo ra os ins pe to res do Ban co
Cen tral te nham se es me ra do na bus ca de do cu men -
ta ção, com vis tas a in di vi du a li zar os in fra to res, não
con se gui mos de tec tar pro vas su fi ci en tes, ro bus tas e
con vin cen tes no sen ti do de, ju ri di ca men te, in di ci ar o
Sr. Jader Fontenele Barbalho“. Esse do cu men to, Sr.
Pre si den te, foi as si na do pela hi e rar quia ju rí di ca até o
Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil.

Sou eu que te nho não só os do cu men tos e pa re -
ce res que me isen tam, mas tam bém bus quei o Po der
Ju di ciá rio, para que to dos os do cu men tos se jam es tu -
da dos e ana li sa dos por pe ri tos ju di ci a is. A ini ci a ti va foi 
mi nha. Esses tra rão o su por te téc ni co in con tra di tá vel
às mi nhas afir ma ções, que con tes tam peça uni la te ral
por al guns con si de ra da equi vo ca da men te como dog -
ma.

Vale re gis trar, Sr. Pre si den te, que o Mi nis té rio
Pú bli co, tan to Fe de ral como do Esta do do Pará, não
for ma li zou ne nhu ma acu sa ção con tra mim. E ne nhum 
de les o fez por que cada qual apu rou não pos su ir ele -
men tos pro ba tó ri os para tan to. Pre fe ri ram am bos, Sr.
Pre si den te, re que rer di li gên ci as que pu des sem me -
lhor elu ci dar os fa tos, ape sar de já ha ve rem, em seis
ma ni fes ta ções an te ri o res, pro cla ma do a mi nha não
res pon sa bi li za ção no epi só dio em ca u sa, de ter mi -
nan do seis ve zes o ar qui va men to.

Como en tão, Sr. Pre si den te, acu sar-me de men -
tir por ne gar a acu sa ção? Min to, por que nego a acu -
sa ção no exer cí cio das mi nhas ga ran ti as cons ti tu ci o -
na is, en tre as qua is es tão a pre sun ção da ino cên cia e
a am pla de fe sa? Como co gi tar de men ti ra se a Jus ti ça 
ain da não de ci diu so bre es ses fa tos?

Ensi na Nor ber to Bob bio, em Ba ta lhas Po lí ti cas:
”O sig ni fi ca do fun da men tal de uma cons ti tu i ção de -

mo crá ti ca é afir mar que o po der so bre os ho mens,
seja ele exer ci do por de ter mi na do gru po ou pes soa,
deve ter li mi tes ju ri di ca men te es ta be le ci dos“. 

O Po der Ju di ciá rio ma ni fes tou-se, ex clu si va -
men te, para per mi tir in ves ti ga ções no Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, e para au to ri zar a pro du ção an te ci pa da
de pro vas no Pará. Ora, se o Mi nis té rio Pú bli co e o Po -
der Ju di ciá rio afir mam que é pre ci so in ves ti gar, ob vi a -
men te não há pro vas e são ne ces sá ri os es cla re ci -
men tos. É uma ques tão de ló gi ca e de mí ni mo bom
sen so.

Então, como afir mar que es tou a men tir quan do
nego a in cri mi na ção que pre ten dem me atri bu ir? Dis -
se e re pi to: não usei ne nhum re cur so do Ban pa rá em
mi nhas con tas pes so a is e em mi nha mo vi men ta ção
fi nan ce i ra, há 17 anos.

Des ta co ain da que as acu sa ções da ins pe ção não 
fo ram, em mo men to al gum, re cep ci o na das pela au to ri -
da de mo ne tá ria, tal sua in con sis tên cia pro ban te.

Esta é a ver da de! Te nho con vic ção ao ne gar a
prá ti ca de que sou acu sa do e me está sen do ne ga da
a ex pres são do dis sen so, sob o ar gu men to de que fal -
to com a ver da de.

Peço a aten ção de V. Ex.ª e do Ple ná rio da Casa. 
Re cor ro às pa la vras de um dos Mem bros da Co mis -
são de Sin di cân cia, o Se na dor Jef fer son Pé res, que
no dia 29 de agos to, ao in qui rir-me, ma ni fes tou-se
des ta for ma: ”Se na dor Ja der Bar ba lho, não vou fa zer
ne nhu ma per gun ta so bre o Re la tó rio Pa tru ni, por que
acho que isso só vai ser es cla re ci do de vi da men te
pela pe rí cia e jul ga do de fi ni ti va men te pela Jus ti ça.
Sa be re mos mais adi an te se V. Ex.ª é ino cen te ou cul -
pa do“. (Ata da re u nião de Co mis são de Inqué ri to – de -
po i men to do Se na dor Ja der Bar ba lho).

Quem fez tal afir ma ção, por tan to, foi o Se na dor
Jef fer son Pé res.

Com re la ção à im pu ta ção de pro cu rar di fi cul tar
tra mi ta ção do Re que ri men to que pe dia in for ma ções
ao Ban co Cen tral so bre o Ban pa rá, mi nha res pos ta,
Sr. Pre si den te, são fa tos:

1 – Quem ofi ci ou ao Ban co Cen tral, em 06 de mar -
ço de 2001, re que ren do a re mes sa ime di a ta
dos do cu men tos ao Mi nis té rio Pú bli co fui eu;
que tam bém so li ci tei có pia para mim;

2 – Quem pe diu Cer ti dão de do cu men tos con ti dos
nos au tos de ins pe ção fui eu; 

3 – Quem re cor reu à Jus ti ça, atra vés de ha be as
data, para ob ter a có pia in te gral do pro ces so do 
Ban co Cen tral fui eu; 



4 – Quem ofe re ceu es pon ta ne a men te ao Se na do
Fe de ral os ex tra tos das con tas ban cá ri as no
pe río do de 1984 a 1988 fui eu; 

5 – Quem re que reu for mal men te, des de 1996, o
pro ce di men to in ves ti ga tó rio jun to ao Mi nis té rio
Pú bli co do Pará, para es cla re cer os fa tos que
só apa re ci am na im pren sa e que es ta vam sob a 
su pos ta guar da do si gi lo ban cá rio do Ban co
Cen tral tam bém fui eu, Sr. Pre si den te; 

6 – Fi nal men te, quem se afas tou es pon ta ne a men -
te por 60 dias, para fa ci li tar a apu ra ção dos fa -
tos tam bém fui eu, Sr. Pre si den te.

Como se pode afir mar, por tan to, que a mi nha
con du ta é de obs tru ção ou de di fi cul tar a apu ra ção?

Em que mo men to, por tan to, Srªs e Srs. Se na do -
res, nos dois epi só di os, in frin gi eu o de co ro par la men -
tar no exer cí cio do man da to de Se na dor da Re pú bli -
ca?

Per mi tam-me ra ci o ci nar com o ab sur do, con tra -
rio sen su mi nha con cor dân cia com as acu sa ções
con sis ti ria no ade qua do com por ta men to de de co ro
par la men tar? Isto é, se eu con cor das se, se eu dis ses -
se que era pro ce den te, a Co mis são não con si de ra ria
que eu ha via men ti do e, por tan to, eu não ha ve ria in -
frin gi do o de co ro par la men tar. Re cu sar a acu sa ção?
Aí, sim, min to! Aí in frin jo o de co ro par la men tar! 

A bus ca da ver da de é men tir? Já o meu as sen ti -
men to às le vi a nas acu sa ções se ria con du ta éti ca e de 
de co ro par la men tar? Bas ta ria ace i tar a acu sa ção e
não te ria in frin gi do o de co ro par la men tar. Aí se ria o
ab sur do.

Para aten der ao Có di go de Éti ca e De co ro Par -
la men tar, Sr. Pre si den te, devo com por tar-me como
Ga li leu Ga li lei, ao en fren tar o Tri bu nal da Inqui si ção?
Para es ca par da pena de mor te, teve que ne gar sua
cren ça de que ”o Sol é o cen tro do uni ver so e de que a 
Ter ra se move“. Foi pou pa do da mor te por di zer o que
os in qui si do res que ri am, como Vol ta i re em car ta a
Rous se au, em 1755, des cre veu. Diz Vol ta i re: ”Os ini -
mi gos de Tas so trans for ma ram sua vida numa ma lha
de amar gu ras, os de Ga li leu fi ze ram-no ge mer nas
pri sões aos 70 anos por sa ber o mo vi men to da Ter ra,
e o mais ver go nho so é que o obri ga ram a re tra tar-se“
(des sa ver da de).

Tal vez no meu caso, para li vrar-me da acu sa ção 
de fal tar com a ver da de e in frin gir o Có di go de Éti ca e
De co ro Par la men tar, eu tam bém deva con cor dar com 
to das as acu sa ções que me atri bu em. Se con cor dar,
Srªs e Srs. Se na do res, de i xa rei de in frin gir o de co ro
par la men tar. Como as re fu to e con tes to do cu men tal -
men te, aí in frin jo, Sr. Pre si den te.

E mais uma vez per gun to: Que in fra ção, Sr. Pre -
si den te, te rei eu, en tão, co me ti do para in frin gir o de -
co ro par la men tar do Se na do Fe de ral? 

Res pon do sem qual quer dú vi da, Srªs e Srs. Se -
na do res: ter sido Pre si den te e Lí der do PMDB e ha -
ver sido ele i to Pre si den te do Se na do Fe de ral, o que
co lo cou a mim e ao meu Par ti do em po si ção fun da -
men tal no jogo do Po der, par ti cu lar men te com vis tas
à su ces são pre si den ci al. Está va mos in con ve ni en te -
men te for ta le ci dos e, por tan to, era ne ces sá rio des -
tru ir-me e, por con se qüên cia, atin gir o PMDB. Este
foi se gu ra men te o meu cri me, Srªs e Srs. Se na do res: 
ser ele i to o Pre si den te do Se na do Fe de ral e co lo car
o meu Par ti do em po si ção des ta ca da no jogo do Po -
der do Bra sil.

Sr. Pre si den te, e essa cer te za me vem quan do
re lem bro o diá lo go ha vi do com o meu ami go ex-Pre si -
den te José Sar ney, quan do fui à sua casa, às vés pe -
ras da re u nião do PMDB, que me in di cou como can di -
da to do Par ti do à Pre si dên cia do Se na do.

Na que la opor tu ni da de, ele me aler tou ter che -
ga do a seu co nhe ci men to que a mi nha in sis tên cia em
con cor rer à Pre si dên cia do Se na do re dun da ria em
am pla cam pa nha pela im pren sa e que pos te ri or men -
te se ria en cam pa da por se to res de den tro e de fora do 
Con gres so Na ci o nal. E, se fos se ele i to, ten ta ri am in vi -
a bi li zar a mi nha per ma nên cia na Pre si dên cia do Se -
na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, na oca sião eu po de ria ter re cu a -
do, ado tan do a Arte da Pru dên cia do ara go nês Bal ta -
zar Gra cián, que re co men da va: ”Nun ca com pe tir. A
emu la ção des co bre de fe i tos que a cor te sia es que -
ceu; mu i tos vi ve ram acre di ta dos en quan to não ti ve -
ram ad ver sá ri os. O ca lor da con tes ta ção avi va e res -
sus ci ta in fâ mi as mor tas, de sen ter ra he di on de zas
pas sa das e an te pas sa das“.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, pre fe ri su ges ti o -
nar-me com a le i tu ra do se vi lha no Mi guel de Cer van -
tes.

Srªs e Srs. Se na do res, Eras mo, em re le i tu ra de
Ho me ro so bre a sa be do ria, es cre veu que quem exer -
ce o Po der tem que ”sa ber o má xi mo que é pos sí vel,
olhan do para trás, para o que já acon te ceu, e para a
fren te, para o fu tu ro, e, en tão, se usar tudo que sou ber 
para o bem de seu país e não para o seu pró prio
bem“.

Sr. Pre si den te, te nho a exa ta com pre en são de
que a mim foi des ti na da esta cam pa nha, na qual al -
guns de se jam que es te ja pre vi a men te con de na do, e
mais, de que a luta que es tou tra van do há que se li mi -
tar a mi nha pes soa, ape sar de en ten der que tam bém



tem como alvo o meu Par ti do, PMDB, com o ob je ti vo
de en fra que cê-lo po li ti ca men te nes te mo men to
pré-ele i to ral.

Por isso, cons ta to que a gran de za des ta Casa
não me re ce que ela seja con su mi da nes ta ba ta lha. É
um pre ço ex ces si va men te ele va do a pa gar o Se na do
da Re pú bli ca. 

E é em res pe i to à ins ti tu i ção, que pre si do por li -
vre es co lha e pela ma i o ria ab so lu ta dos meus com pa -
nhe i ros de Se na do, que em mim re co nhe ce ram qua li -
da des para o car go, que tan to me hon ro de exer cer, e
em re tri bu i ção à con fi an ça que em mim de po si ta ram,
que me afas to hoje da Pre si dên cia do Se na do Fe de -
ral. A esta re nun cio para pre ser vá-lo e ser vi-lo, mas
não ab di co da re sis tên cia à in jus ti ça e à in fâ mia de
que sou ob je to.

Meu ges to é pre ce di do de acor do po lí ti co ga ran -
tin do ao meu Par ti do, o PMDB, a ma nu ten ção do car -
go que lhe per ten ce.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre ga o
Li vro dos Ecle si as tes, den tre ou tras ver da des, es tas:

To das as co i sas têm seu tem po e to -
das elas pas sam de ba i xo do céu se gun do o
ter mo que a cada uma foi pres cri to. Há tem -
po de nas cer e tem po de mor rer. Há tem po
de plan tar e tem po de ar ran car o que se
plan tou. Há tem po de ma tar e tem po de sa -
rar. Há tem po de des tru ir e tem po de edi fi car. 
Há tem po de cho rar e tem po de rir. Há tem po 
de se afli gir e tem po de sal tar de gos to. Há
tem po de es pa lhar pe dras e tem po de ajun -
tá-las. Há tem po de dar abra ços e tem po de
se pôr lon ge de les. Há tem po de ad qui rir e
tem po de per der. Há tem po de guar dar e
tem po de lan çar fora. Há tem po de ras gar e
tem po de co ser. Há tem po de ca lar e tem po
de fa lar. Há tem po de amor e tem po de ódio.
Há tem po de guer ra e tem po de paz.

Sr. Pre si den te, es ses tem pos se su ce dem como 
uma li ção im pla cá vel aos ho mens.

Di ri jo-me, ago ra, ao meu que ri do povo do Pará,
a quem ser vi e a quem devo os su ces si vos car gos
que te nho exer ci do e que em ne nhum mo men to fal tou 
com sua so li da ri e da de e con fi an ça nes te ”ca bo co“
pa ra en se que ou sou che gar ao mais alto car go do Po -
der Le gis la ti vo, de sa fi an do pre con ce i tos e pa i xões
po lí ti cas.

O Pará, cu jas ri que zas con tri bu em de ci si va -
men te para o Bra sil, não tem tido a re tri bu i ção à al tu ra 
por esse de sem pe nho, em gran de par te por fal ta de
for ça po lí ti ca no ce ná rio na ci o nal. Por isso, pa ra en -

ses, la men to que o nos so Esta do seja pri va do do pri -
vi lé gio do car go de Pre si den te do Se na do Fe de ral.

Que o povo do Pará com pre en da que o meu cri -
me, Sr. Pre si den te, foi ape nas ter ou sa do po li ti ca men -
te, e es tar à al tu ra das me lho res tra di ções da Ca ba na -
gem. 

Aos ser vi do res do Se na do Fe de ral o meu re no -
va do tes te mu nho de apre ço por sua com pe tên cia e
de di ca ção à ins ti tu i ção, exor tan do-os a ela em pe nha -
rem a con ti nu i da de e a le al da de. Srs. fun ci o ná ri os, os
po lí ti cos pas sa mos, in clu si ve pela Pre si dên cia, mas a 
ins ti tu i ção é per ma nen te.

Encer ro, re pe tin do a li ção de Han nah Arendt
que trans cre vi em meu dis cur so ao as su mir a Pre si -
dên cia do Con gres so Na ci o nal: ”A po lí ti ca é fe i ta por
amor ao mun do. O que im pe le os ho mens e mu lhe res
à cena pú bli ca, a esta alta ex po si ção, não é o ím pe to
da des tru i ção – sem pre ali men ta do pelo ódio –, mas o 
es pí ri to da cons tru ção, de co mu nhão, de com par ti lha -
men to das res pon sa bi li da des co muns“.

Srªs e Srs. Se na do res, que se ja mos dig nos dos 
mais no bres ide a is que ali men ta mos em fa vor do
Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A re nún -
cia do Se na dor Ja der Bar ba lho à Pre si dên cia do Se -
na do Fe de ral, fe i ta da tri bu na, tor nar-se-á ir re tra tá vel
após a sua pu bli ca ção no Diá rio do Se na do Fe de ral, 
nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 29 do Re gi men -
to Inter no.

Sus pen do a ses são por 5 mi nu tos.

(Sus pen sa às 16 ho ras e 56 mi nu tos, a 
ses são é re a ber ta às 17 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está re a -
ber ta a ses são.

Sras e Srs. Se na do res, a Mesa lem bra a V. Exas

que a ses são or di ná ria mar ca da para ama nhã às 14
ho ras foi an te ci pa da para as 10 ho ras, a fim de vo tar -
mos a Ordem do Dia, na qual se in clui o Pro je to de Lei 
das So ci e da des Anô ni mas, que é o Item nº 1.

A Pre si dên cia mar ca, em prin cí pio, a ele i ção do
novo Pre si den te da Casa para ama nhã, às 17 ho ras,
em ses são ex tra or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 516, de 2001, 
lido na hora do Expe di en te, de au to ria da Srª Se na do -
ra He lo í sa He le na e ou tros Srs. Se na do res. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, tem a pa la vra o Se na dor Edu ar -
do Su plicy, por 5 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)



– Sr. Pre si den te, os. Se na do res aba i xo as si na dos,
nos ter mos do art. 215 do Re gi men to Inter no, re que -
rem seja le va do ao co nhe ci men to do Go ver no bra si le -
i ro a po si ção do Se na do Fe de ral no sen ti do de que a
po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, em face dos trá gi cos acon -
te ci men tos do dia 11 pró xi mo pas sa do, bus que de -
sen co ra jar as na ções ami gas quan to a pre ci pi ta dos
atos de re ta li a ção con tra po pu la ções ino cen tes, a en -
se jar gra ves des do bra men tos para a paz mun di al e o
des ti no da hu ma ni da de.

Eu gos ta ria, a pro pó si to, Sr. Pre si den te, de ler o
ma ni fes to que Le o nar do Boff, Le tí cia Sa ba tel la e tan -
tos ou tros ar tis tas pro nun ci a ram no úl ti mo do min go,
jun to à La goa Ro dri go de Fre i tas, no Rio de Ja ne i ro,
com o mes mo sen ti do da pro po si ção que, jun ta men te
com a Se na do ra He lo í sa He le na, apre sen ta mos para
a de li be ra ção do Se na do. É um ma ni fes to pela con -
cór dia e pela paz.

Ne nhum ser hu ma no é uma ilha... Por
isso, não per gun tem por quem os si nos do -
bram. Eles do bram por cada um, por cada
uma, por toda a hu ma ni da de.

Se gran des são as tre vas que se aba -
tem so bre nos sos es pí ri tos, ma i o res ain da
são as nos sas ân si as por luz.

Assis ti mos há dias, com es tu por e in -
dig na ção, o ir rom per da de mên cia hu ma na.
Não de i xe mos que essa de mên cia de te nha
a úl ti ma pa la vra.

A pa la vra ma i or e úl ti ma que cla ma em 
nós e nos une a toda a hu ma ni da de é por
so li da ri e da de e com pa i xão pe las ví ti mas, é
por paz e sen sa tez nas re la ções in ter na ci o -
na is.

As tra gé di as dão-nos a di men são da
inu ma ni da de de que so mos ca pa zes. Mas
tam bém de i xam vir à tona o ver da de i ra men -
te hu ma no que ha bi ta em nós, para além
das di fe ren ças de raça, de ide o lo gia e de re -
li gião. E esse hu ma no em nós faz com que
jun tos cho re mos, jun tos nos en xu gue mos as 
lá gri mas, jun tos ore mos, jun tos bus que mos
a jus ti ça, jun tos cons tru a mos a paz e jun tos
re nun ci e mos à vin gan ça.

A sa be do ria dos po vos e a voz de nos -
so co ra ção nos tes te mu nham: não é ter ro -
ris mo que ven ce ter ro ris mo, nem é ódio que 
ven ce ódio. É o amor que ven ce o ódio. É o
diá lo go in can sá vel, a ne go ci a ção aber ta e o 
acor do jus to que ti ram as ba ses de qual quer 
ter ro ris mo e fun dam a paz.

A tra gé dia que nos atin giu no mais fun -
do de nos so co ra ção nos con vi da a re pen -
sar mos os ru mos das po lí ti cas mun di a is, o
sen ti do da glo ba li za ção do mi nan te, a de fi ni -
ção do fu tu ro da hu ma ni da de e a sal va guar -
da da Casa Co mum, a Ter ra. O tem po é ur -
gen te. Des ta vez não ha ve rá uma arca de
Noé que sal ve al guns e de i xe pe re cer os de -
ma is. Te mos que nos sal var to dos, a co mu -
ni da de de vida de hu ma nos e não-hu ma nos.

Para isso pre ci sa mos abo lir a pa la vra
”ini mi go“. É o medo que cria o ini mi go. E
exor ci za mos o medo quan do fa ze mos do
dis tan te um pró xi mo e do pró xi mo, um ir -
mão e uma irmã. Afas ta mos o medo e o ini -
mi go quan do co me ça mos a di a lo gar... a
nos co nhe cer... a nos ace i tar... a nos res pe -
i tar... a nos amar... en fim, numa pa la vra, a
nos cu i dar.

Cu i dar de nos sas for mas de con ví vio
na paz, na so li da ri e da de e na jus ti ça. Cu i dar 
de nos so meio am bi en te para que seja um
am bi en te in te i ro no qual seja pos sí vel o con -
ví vio en tre os di fe ren tes. Cu i dar de nos sa
que ri da e ge ne ro sa Mãe Ter ra.

Se nos cu i da mos como a ir mão e a ir -
mãs, de sa pa re cem as ca u sas do medo. Nin -
guém pre ci sa ame a çar nin guém. Po de mos
voar em nos sos aviões sem medo de que
se trans for mem em bom bas para des tru ir
edi fí ci os e di zi mar vi das. Que o dia 11 de
se tem bro de 2001 seja me nos re cor da do
como o dia da tra gé dia ame ri ca na e mun di al 
e mais como o dia da gran de trans for ma ção 
no es ta do de cons ciên cia da hu ma ni da de,
rumo a re la ções mais in clu si vas en tre to dos, 
na di re ção de mais com pa i xão e so li da ri e -
da de en tre os se res vi vos, hu ma nos e
não-hu ma nos, no ca mi nho da re ve rên cia di -
an te da vida, do com pro mis so pela jus ti ça,
pelo cu i da do e pela paz, na ale gre ce le bra -
ção da exis tên cia. Cada um é cha ma do a
co lo car o seu ti jo lo na cons tru ção des te
san tuá rio da paz, da ben que ren ça e da co o -
pe ra ção mun di al e pla ne tá ria.

Que o Espí ri to Cri a dor que nos ha bi ta
e que con duz mis te ri o sa men te os ca mi nhos 
da his tó ria nos acom pa nhe com sua luz e
com seu ca lor, para re a li zar mos es ses pro -
pó si tos co le ti vos e hu ma ni tá ri os. Amém.
Assim seja.



Sr. Pre si den te, esse ma ni fes to tra duz exa ta -
men te o que gos ta ría mos se tor nas se a po si ção ofi -
ci al do Se na do Fe de ral, ou seja, uma con cla ma ção
para que não haja re ta li a ção so bre po vos ino cen tes, 
mas a re a li za ção da jus ti ça com base no res pe i to
aos se res hu ma nos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à emi nen te Se na do ra He lo í sa He le na,
pri me i ra subs cri to ra do re que ri men to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cer ta men te, o
Se na dor Edu ar do Su plicy teve a opor tu ni da de de ex -
pres sar a po si ção de cen te nas de pes so as e de vá ri -
as per so na li da des que es ti ve ram no ma ni fes to do Rio
de Ja ne i ro.

Na se ma na pas sa da, in tro du ziu-se o de ba te
nes ta Casa. Os re que ri men tos apro va dos tra tam de
so li da ri e da de às fa mí li as ví ti mas do aten ta do ter ro ris -
ta; mas, em to dos os mo men tos, tam bém se dis cu tiu
nes ta Casa que as nor mas do Di re i to Inter na ci o nal
não po dem es tar sub me ti das a um prin cí pio de he ge -
mo ni za ção do Go ver no ame ri ca no. Nes ses úl ti mos
dias, têm sido ex tre ma men te alar man tes à opi nião
pú bli ca mun di al os ges tos do Pre si den te dos Esta dos
Uni dos atri bu in do, re i te ra da men te, mes mo sem o
apro fun da men to das in ves ti ga ções, a di ver sas na -
ções do mun do essa ação ter ro ris ta, co lo can do, in du -
bi ta vel men te, em ris co a paz mun di al. Sa be mos que
se ria uma guer ra sem pre ce den tes. Ti ve mos opor tu -
ni da de de ver vá ri os ex-Pre si den tes ame ri ca nos dan -
do suas in ter pre ta ções para o fato, de mons tran do, tal -
vez, a for ma como o Go ver no ame ri ca no es ta va se
pre dis pon do a re sol ver o con fli to.

Co nhe ce mos as con di ções inós pi tas do Afe ga -
nis tão. Sa be mos que, para de be lar o ter ro ris mo in ter -
na ci o nal, ne ces si ta-se não de vi o lên cia, mas de in te li -
gên cia, de pre pa ro e de alta tec no lo gia. Sa be mos
que, se hou ves se tro pas ame ri ca nas ou tro pas de vá -
ri os pa í ses das cha ma das ”na ções ami gas“, isso sig -
ni fi ca ria a des tru i ção de po pu la ções in te i ras, in clu si ve 
des ses pa í ses.

Já dis se vá ri as ve zes nes ta Casa: o que acon te -
ceu nos Esta dos Uni dos, sem dú vi da al gu ma, nos
move pela so li da ri e da de. Mas tudo o que vem acon te -
cen do, tam bém pelo ter ro ris mo ofi ci al do pró prio Go -
ver no ame ri ca no, tem de nos mo ver tam bém em so li -
da ri e da de a to dos os po vos ex clu í dos e opri mi dos do
mun do.

Nes se sen ti do, é de fun da men tal im por tân cia
que o ma i or País da Amé ri ca La ti na não apro ve as

ações do Go ver no ame ri ca no de re ta li a ção ar ma da e
de pro mo ção ex plí ci ta de guer ra em re la ção a vá ri as
ou tras na ções.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este mo men to,
prin ci pal men te o des ta nota, é para um pou co de re -
fle xão so bre como fun ci o na a di plo ma cia bra si le i ra na 
de fe sa dos bra si le i ros.

É tam bém che ga da a hora de o Bra sil ado tar al -
gu mas po si ções em de fe sa dos ci da dãos bra si le i ros.
Co me ça rei ana li san do, por exem plo, a si tu a ção da
Argen ti na com re la ção ao Bra sil.

So mos sig na tá ri os, jun to com a Argen ti na, de
um tra ta do cha ma do Mer co sul. Du ran te cin co anos,
opus-me à as si na tu ra des se tra ta do. Pen so que o
Bra sil ar ran jou um ”ca nal do Pa na má“ com a Argen ti -
na, que não cum pre os itens do tra ta do, que, cons tan -
te e uni la te ral men te, rom pe o tra ta do, e o Bra sil ace i ta 
pa ci fi ca men te. Sa cri fi ca mos o nos so mer ca do in ter -
no, abri mos o nos so mer ca do in ter no para pro du tos
da Argen ti na e es ta mos de sem pre gan do bra si le i ros
para com prar pro du tos ar gen ti nos. Entre tan to, cons -
tan te men te, a Argen ti na está sem pre nos jor na is,
rom pen do uni la te ral men te o tra ta do e fa zen do o que
bem en ten de. O Bra sil não res pon de. Há pou cos dias, 
até se imis cu ir em po lí ti ca in ter na bra si le i ra o Mi nis tro
Ca val lo ten tou; e o Bra sil, pa ci fi ca men te, ace i ta.

Qu an to ao Pa ra guai, au to mó ve is bra si le i ros são 
rou ba dos no Bra sil e co mer ci a li za dos li vre men te no
Pa ra guai, e a dro ga pa ra gua ia in va de o Bra sil a todo
mo men to. Ain da as sim, o Bra sil nun ca teve a for ça de
exi gir do Go ver no do Pa ra guai uma ati tu de sé ria em
de fe sa do pa tri mô nio dos bra si le i ros e do fu tu ro da ju -
ven tu de bra si le i ra, em re la ção ao con tra ban do que
che ga da que le país ao nos so ter ri tó rio. Em ne nhum
mo men to, o Ita ma raty ou o Go ver no Bra si le i ro to mou
pro vi dên ci as em de fe sa do Bra sil no que tan ge a esse 
”pa i si nho“ – des cul pem a ex pres são. Lá, o rou bo é
ins ti tu ci o na li za do, já que é a po lí cia pa ra gua ia que,
por lei, le ga li za os au to mó ve is rou ba dos dos bra si le i -
ros. Quem não co nhe ce al guém, ami go ou pa ren te,
que teve seu car ro trans por ta do para lá, após rou ba -
do? Há pou cos dias, o Pre si den te do Pa ra guai foi fla -
gra do com au to mó vel rou ba do do Bra sil. As au to ri da -
des bra si le i ras não abrem a boca para pro tes tar, em
hora ne nhu ma.

Qu an to à Co lôm bia, o ma i or tra fi can te bra si le i ro
es te ve tra ba lhan do e sub si di an do uma guer ri lha co -



lom bi a na – se aqui lo é guer ri lha – do trá fi co de dro -
gas, da co ca í na. E o Bra sil não toma uma pro vi dên cia. 
Não se viu uma re a ção do Go ver no bra si le i ro di an te
da que le gru po de mar gi na is e tra fi can tes que abri ga -
vam o ma i or tra fi can te bra si le i ro, o qual a Po lí cia Fe -
de ral gas tou mi lhões para ten tar en con trar. Não se to -
mou uma pro vi dên cia, e o Bra sil pa ci fi ca men te vai
ace i tan do.

Há pou cos dias, em Je ru sa lém, ma ta ram um
bra si le i ro e fe ri ram vá ri os em aten ta do ter ro ris ta. O
nos so Go ver no não co brou da au to ri da de pa les ti na a
apu ra ção dos as sas si nos do bra si le i ro por que o Bra sil 
é um País frou xo, co var de na de fe sa dos ci da dãos
bra si le i ros!

Ago ra não po de mos que rer que a nos sa frou xi -
dão e co var dia se es ten dam aos de ma is pa í ses. Te -
mos de ace i tar aque las pri me i ras pa la vras do Pre si -
den te Ge or ge Bush, di tas na trá gi ca ter ça-fe i ra: ”que -
ria pren der os res pon sá ve is e en tre gá-los à Jus ti ça“.
E no va men te dis se: ”Qu e re mos pren der os res pon sá -
ve is e en tre gá-los à Jus ti ça, mas o país que es ti ver
pro te gen do os ter ro ris tas terá de en tre gá-lo“. Mas é
ló gi co!

Não adi an ta ser so li dá rio en quan to as pes so as
mor rem, ví ti mas de aten ta dos. Mas que pro vi dên ci as
são to ma das no sen ti do de que es sas co i sas não se
re pi tam? Pelo no ti ciá rio de im pren sa, co me çam a
che gar no tí ci as pelo sul do Bra sil.

To dos es ses fa tos de vem le var-nos à re fle xão. O 
Bra sil não deve ser so li dá rio ape nas com os Esta dos
Uni dos, mas prin ci pal men te com os pró pri os ci da -
dãos bra si le i ros, ví ti mas de ter ro ris mo, de dro ga, de
rou bo, de vi o la ção do seu pa tri mô nio e de seus tra ta -
dos. Con tra isso, o Go ver no bra si le i ro não re a ge. E é
essa a co bran ça que de ve mos fa zer. Ci da dãos ame ri -
ca nos de vem fa zer co bran ças ao seu Go ver no, e os
ci da dãos bra si le i ros de vem exi gir do Go ver no bra si le -
i ro uma ati tu de mais fir me di an te de fa tos pra ti ca dos
con tra ci da dãos bra si le i ros na Amé ri ca La ti na e no
mun do.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va por cin co mi nu -
tos.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, o re que ri men to que es ta mos de ba ten do
é opor tu no, por que tra ta da pro ble má ti ca com o de vi -
do cu i da do. Não se está di zen do que os Esta dos Uni -
dos e os pa í ses ami gos de vem ser co ni ven tes ou
com pla cen tes com atos de ter ro ris mo, mas que é pre -

ci so ca u te la. Não se pode re vi dar, uti li zan do tal vez os
mes mos mé to dos, pois po de rão re ca ir so bre po pu la -
ção ino cen te. Se exis te al gum go ver no apo i an do atos
ter ro ris tas, esse go ver no não pode ser con fun di do
com seu povo, com a ma i o ria da po pu la ção que, ino -
cen te men te, pa ga ria por atos das ”eli tes“ que não
pen sam no bem-es tar da po pu la ção. Mu i tas pes so as
po dem pa gar um pre ço mu i to alto em fun ção da ira,
do de se jo san gui ná rio de vin gan ça que, nes te mo -
men to, está pas san do pela ca be ça de al guns.

Uma Na ção deve evo car, nes ta hora, o sen ti do
exa to de na ção e, prin ci pal men te, de pre ser va ção
dos va lo res que ori en tam o de sen vol vi men to eco nô -
mi co, so ci al, mo ral e éti co. Se es ses va lo res não es ti -
ve rem pre sen tes no mo men to das ati tu des de com ba -
te ao ter ro ris mo, não se tra ta ape nas do ges to de ter -
ror de pes so as que não pen sa ram no mal que es ta ri -
am pra ti can do con tra mi lha res e mi lha res de ame ri ca -
nos ino cen tes. Esse ato es ta ria sen do re pe ti do na
ação não de um gru po ter ro ris ta do qual se des co nhe -
ce a or ga ni za ção, o ros to e os no mes de seus mem -
bros – por não te rem re i vin di ca do ain da a au to ria do
aten ta do –, mas es ta ria sen do pra ti ca do por Go ver -
nos, Na ções e Insti tu i ções, o que se ria mais gra ve,
por que es tes pos su em os me i os para pen sar e agir
com pre ci são e jus ti ça.

Des se modo, o nos so País, do pon to de vis ta
das re la ções in ter na ci o na is, po de rá con tri bu ir – mu i to 
em bo ra pa re ça uma in ge nu i da de, um pa ra do xo – se
apren der a prá ti ca de ofe re cer a ou tra face. Para a
face do ter ror e da guer ra, deve-se ofe re cer a face da
paz. Para a face das po lí ti cas ime di a tis tas, que, mu i -
tas ve zes, que rem re vi dar com ódio e vin gan ça, é ne -
ces sá rio pen sar que os ino cen tes de to dos os pa í ses
do mun do me re cem no mí ni mo o nos so amor e a nos -
sa com pa i xão.

Des tar te, é opor tu no esse re que ri men to para
que as au to ri da des bra si le i ras pos sam aju dar a cons -
tru ir uma sa í da de com ba te ao ter ro ris mo. Entre tan to,
não de vem lan çar mão das prá ti cas de ter ror so bre
po pu la ções ino cen tes, que não têm cul pa do ato dos
ter ro ris tas ou de su pos tos go ver nan tes que pos sam
es tar por trás da que les ban can do suas ações in sa nas 
que to dos con de na mos e que re mos ver pu ni das –
sem a uti li za ção dos mes mos mé to dos que se po de ri -
am tor nar igual men te in sa nos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha pelo pra zo
de cin co mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sou um ho -



mem cris tão e te men te a Deus. Ca rac te ri zo-me como
um pa ci fis ta e, por isso, en ten do que todo es for ço
deve ser fe i to em fa vor da paz.

A dú vi da que me traz e que me faz par ti ci par
des te de ba te, apo i an do in te gral men te o teor do re -
que ri men to, é exa ta men te como cons tru ir essa paz
num mo men to em que se to res ra di ca li za dos de cer ta
par te do mun do re sol ve ram de fato de sa fi ar qual quer
sis te ma de se gu ran ça na ci o nal, im pri min do atos ter -
ro ris tas de gran de re per cus são e co lo can do sob ris co 
to dos os po vos e na ções.

Enten do que o Bra sil deve ser um ali a do fir me,
te naz, na bus ca de me i os de com ba te ao ter ro ris mo e
à sua prá ti ca. Não de ve mos ace i tar o ter ro ris mo, nem
ser com pla cen te com ele, como bem dis se a Se na do -
ra Ma ri na Sil va. Não po de mos de fen der aqui esse tipo 
de ati tu de, por que ser com pla cen te com o ter ro ris mo
é não con tri bu ir com a paz. O ter ro ris mo, da for ma
como foi exe cu ta do no úl ti mo dia 11 nos Esta dos Uni -
dos, é uma ação ela bo ra da e, não há como ne gar, é
um ato de guer ra, de um ou tro tipo de guer ra, em que
não se co nhe ce o ini mi go, em que não se pode pre ver
o ata que e, por tan to, não se pode es ta be le cer a de fe -
sa. Por isso, é uma guer ra ex tre ma men te co var de.

O ato ter ro ris ta pra ti ca do con tra os Esta dos Uni -
dos deve ser abo mi na do por todo ser hu ma no, prin ci -
pal men te por aque les que de fen dem a paz. Então, em 
pri me i ro lu gar, de ve mos re pu di ar, abo mi nar, con de -
nar, con tes tar este e qual quer ou tro ato ter ro ris ta seja
em que país for. Em se gun do lu gar, de ve mos me lho -
rar as con di ções de de fe sa do Bra sil con tra esse tipo
de epi só dio a que ne nhu ma na ção está imu ne. Essa é 
uma ques tão fir me.

Ou tro as pec to que pre ci sa ser ana li sa do é o do
prag ma tis mo. Uma co i sa é o de se jo da paz. Ou tra é a
con quis ta des sa paz. Te nho pro cu ra do ser oti mis ta,
mas es tou pes si mis ta nes te mo men to; não por que os
Esta dos Uni dos pos sam in va dir, bom bar de ar, ou in -
ter vir em ou tros Esta dos ou ou tras Na ções, mas por -
que não há dú vi da de que o gol pe so fri do pe los ame ri -
ca nos foi mu i to for te, pra ti ca men te in su por tá vel. Não
fo ram ape nas os edi fí ci os, ou os sím bo los da eco no -
mia, do ca pi ta lis mo, do ne o li be ra lis mo, que fo ram
atin gi dos, der ru ba dos e que le va ram con si go mi lha -
res de vi das; o prin ci pal de tudo isso é que se deu um
gol pe fa tal na auto-es ti ma do povo nor te-ame ri ca no.

Se isso ti ves se acon te ci do no Bra sil, em bo ra se -
ja mos um povo ex tre ma men te pa cí fi co, sem dú vi da,
es ta ría mos cla man do por uma re a ção for te, fir me e
ca paz de trans mi tir ao mun do ter ro ris ta a men sa gem
de que esse tipo de epi só dio não pode ocor rer nas
na ções ci vi li za das.

Embo ra todo o nos so es for ço seja pela paz, la -
men to ter que ad mi tir que, di fi cil men te, te re mos con -
di ções, nes te mo men to, para o al can ce ou para a ma -
nu ten ção da paz. O fu tu ro que se avi zi nha é de cer ta
for ma te ne bro so. Te mos que es tar re zan do, oran do e
tor cen do para que não seja des sa for ma, e as sim o
faço. Mas en ten do que a Na ção ame ri ca na não se ne -
ga rá, la men ta vel men te, a dar uma res pos ta ao mun -
do de que ela ain da de tém a he ge mo nia e de que o
seu or gu lho fe ri do pre ci sa de uma res pos ta cla ra, fir -
me, ine quí vo ca da im pos si bi li da de de con vi ver com
esse tipo de ato ter ro ris ta que as so la o mun do e que,
quem sabe, um dia po de rá al can çar o nos so País.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, no iní cio
des ta ses são, tive a opor tu ni da de de me pro nun ci ar a
res pe i to das pre o cu pa ções que hoje do mi nam a so ci e -
da de e os po vos das na ções ci vi li za das e de sen vol vi -
das ten do em vis ta o re cru des ci men to des sa cri se que
co me çou com a des tru i ção, nos Esta dos Uni dos, dos
dois gran des sím bo los do ca pi ta lis mo ame ri ca no.
Duas tor res do World Tra de Cen ter vi e ram aba i xo de -
po is de um ata que im pre vi sí vel de ter ro ris tas que aba -
teu mi lha res e mi lha res de vi das ino cen tes.

Mas os jor na is hoje fo ram inun da dos, mais uma
vez, com uma de cla ra ção do Pre si den te dos Esta dos
Uni dos so bre aque le ter ro ris ta-mor que está sen do
es con di do pe las au to ri da des do Afe ga nis tão. ”Pro cu -
ra-se esse ter ro ris ta vivo ou mor to“, lem brou o Pre si -
den te Ge or ge W. Bush. Nos an ti gos epi só di os do fa ro -
es te nor te-ame ri ca no, quan do al gum ban di do pe ri go -
so con se guia se eva dir do de le ga do, car ta zes eram
es pa lha dos pe los po vo a dos, vi las, ci da des, ofe re cen -
do sem pre uma re com pen sa em mi lha res de dó la res:
”pro cu ra-se, vivo ou mor to, fu la no de tal.“ 

Mas, lem bra do pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
nós, que so mos ha bi tu és de fil mes de cow boy do fa -
ro es te nor te-ame ri ca no, não ve mos cena al gu ma em
que o mo ci nho, à pro cu ra de um ban di do, in va da um
po vo a do, uma ci da de, ati ran do a tor to e a di re i to e
ma tan do os ha bi tan tes da ci da de que abri ga vam mo -
men ta ne a men te o ban di do pro cu ra do pelo de le ga do.

Ora, Sr. Pre si den te, se Osa ma Bin La den está
es con di do no Afe ga nis tão, tem que se bus car ou tros
me i os de con ven cer as au to ri da des lo ca is de que



aque le ban di do não pode con ti nu ar es con di do nas
mon ta nhas, ga ran ti do por es sas mes mas au to ri da des.

Não po de mos, de ma ne i ra ne nhu ma, vis lum brar 
um fu tu ro de paz para o mun do se os Esta dos Uni dos
e de ma is pa í ses qui se rem des tru ir uma na ção ape -
nas por que al gum ban di do da que le lo cal te nha ide a li -
za do o cri me trá gi co ocor ri do nos Esta dos Uni dos. A
vi o lên cia gera vi o lên cia. E a com pre en são nes te mo -
men to deve ser o pon to fun da men tal das au to ri da des
a fim de as se gu rar a paz que com tan ta luta con se gui -
mos, in clu si ve com o apo io dos Esta dos Uni dos, que
ven ce ram, com a aju da do Bra sil e de na ções da Eu -
ro pa, o nazi-fas cis mo, quan do mi lhões e mi lhões de
vi das fo ram tru ci da das em de cor rên cia do tris te acon -
te ci men to que foi a Se gun da Gran de Gu er ra Mun di al.

E ago ra, Sr. Pre si den te, es ta mos pres tes a as -
sis tir o de sen ca de ar de uma nova guer ra, na qual pa í -
ses da Ásia po de rão se em pe nhar no sen ti do da de fe -
sa do fun da men ta lis mo.

Eram mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te, acre di -
tan do que o re que ri men to da Se na do ra He lo í sa He le -
na sin te ti za as pre o cu pa ções de to dos nós para com
a dis po si ção do povo ame ri ca no em in va dir um país e, 
nes sa in va são, ti rar vi das ino cen tes. Pen so que um
ato não jus ti fi ca o ou tro. O que te mos que fa zer nes te
ins tan te é elu ci dar, para que os ver da de i ros cul pa dos
se jam pu ni dos e os ino cen tes te nham a sua vida as -
se gu ra da. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Tião Vi a na, por cin co mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro di zer da mi nha
ale gria em ver esse re que ri men to ser apre sen ta do
hoje e da mi nha con cor dân cia ab so lu ta com o tex to
apre sen ta do. Não en ten do que al guém pos sa se opor 
a esse re que ri men to apre sen ta do no ple ná rio do Se -
na do Fe de ral hoje.

É evi den te que nós que re mos uma so ci e da de
que tri lhe pelo ca mi nho da paz, que o Esta do bra si le i -
ro siga esse cur so nas suas re la ções in ter na ci o na is,
na de fe sa da sua po lí ti ca ex ter na. O Par ti do dos Tra -
ba lha do res tem sido en fá ti co em toda a sua tra je tó ria
de de fen der o ca mi nho pa cí fi co que le gi ti me qual quer
re la ção di plo má ti ca.

Eu não pos so en ten der qual quer res tri ção a
esse re que ri men to, pelo seu con te ú do, pela sua for -
ma. Evi den te men te, te mos que ser so li dá ri os e aten -
tos a uma so ci e da de que sa i ba se de fen der tam bém

de atos vi o len tos e ina ce i tá ve is, como o que nós ti ve -
mos a opor tu ni da de de tes te mu nhar no dia 11 de se -
tem bro. Mas é evi den te tam bém que nós te mos que
de fen der a ra ci o na li da de. 

Hoje, tive a ale gria de ler um de po i men to de Eric 
Hobs ba um, em que apon ta que a in ten ção des se
aten ta do ter ro ris ta é o rom pi men to das re la ções de
apro xi ma ção, de ra ci o na li da de en tre o mun do ára be e 
o mun do oci den tal. Então, nós não po de mos ser ins -
tru men tos, por um ato de re vol ta, de má goa, de dor,
de uma ação vi o len ta que ve nha a pro du zir mais in -
jus ti ças.

Que con ce i to se pode ima gi nar de jus ti ça que
te nha que ma tar ino cen tes? Esse não é o ca mi nho da 
jus ti ça, não é o ca mi nho de qual quer so ci e da de ci vi li -
za da que use a ra ci o na li da de das re la ções hu ma nas
como pres su pos to.

Qu e ro con cor dar de ma ne i ra in te gral com o teor
des se re que ri men to e pe dir a to dos os Se na do res a
sua apro va ção unâ ni me. 

No dia 6 de de zem bro de 2000, apre sen tei um re -
que ri men to ao Se na do, so li ci tan do uma mo ção de
cen su ra ao Go ver no do Afe ga nis tão pelo re gi me Ta li -
ban que ali se ins ta u rou, um re gi me dis cri ci o ná rio, au -
to ri tá rio, vi ru len to e que agri de com mor te o di re i to à li -
ber da de e as mu lhe res que ali vi vem. As cri an ças tam -
bém pa gam um pre ço mu i to alto. Mas não é por ser um
re gi me au to ri tá rio, dis cri ci o ná rio e que fere os di re i tos
hu ma nos que va mos de fen der um ato de jus ti ça que
te nha como su por te a eli mi na ção de ino cen tes.

É pre ci so mu i to equi lí brio, mu i to bom sen so. As
ra zões de es ta do de guer ra, hoje, são com ple ta men te 
di fe ren tes das ra zões de es ta do de guer ra dos anos
40 e de ou tras épo cas da hu ma ni da de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, por cin co
mi nu tos, para en ca mi nhar.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre o cu po-me com o re -
que ri men to. Pas sa a im pres são de que é pos sí vel que
o mun do as sis ta im pas sí vel a uma ação, di ga mos, de
cer ta for ma ir res pon sá vel dos Esta dos Uni dos.

O mun do in te i ro, Sr. Pre si den te, se le van ta con -
tra os fa tos que ocor re ram no dia 11, em que fa le ce -
ram pes so as de 48 na ções, in clu si ve cer ca de 20 bra -
si le i ros.

Qu an do fiz re fe rên cia ao fato aqui na tri bu na, já
aler ta va, ain da no mes mo dia do acon te ci men to, que



isso vi nha de pes so as que pra ti ca vam o re gi me is lâ -
mi co – por que o ter ro ris mo su i ci da é uma ca rac te rís ti -
ca de um seg men to dos is lâ mi cos. Per ce bo que o
mun do in te i ro se le van tou em so li da ri e da de ao povo
ame ri ca no, aos que so fre ram essa vi o lên cia ino mi ná -
vel, e que as na ções têm dis cu ti do a ques tão com mu -
i to equi lí brio e tran qüi li da de. Não vis lum bro uma pre -
ci pi ta ção, nem o de se jo de se li qüi dar pes so as ino -
cen tes.

Ana li se mos o qua dro real, esse seg men to do is -
la mis mo pra ti ca do no Afe ga nis tão é do mi na do pe los
ta li bãs. Tra ta-se de um seg men to ex tre ma men te ra di -
cal que, ao lon go des se úl ti mo ano, vem des tru in do
mo nu men tos que per ten cem ao mun do, pela sim ples
ra di ca li za ção da fé. Di na mi ta ram es tá tu as mi le na res,
como que a pro vo car toda a hu ma ni da de, e di zen -
do-se do nos ab so lu tos do pro ces so. Esse re gi me en -
con tra opo si ção den tro do pró prio Afe ga nis tão. Ain da
an te on tem, uma gran de li de ran ça mu çul ma na de
opo si ção ao go ver no ta li bã foi por ele as sas si na da.

O Pre si den te dos Esta dos Uni dos pede a paz,
ten do até mes mo ido a um tem plo is lâ mi co on tem
para di zer que o is la mis mo não está todo en vol vi do
nes se tipo de ação. Ele mes mo, o Pre si den te nor -
te-ame ri ca no, foi pe dir às na ções do mun do que não
per si gam os is lâ mi cos. Te mos vis to as na ções is lâ mi -
cas como um todo, por in ter mé dio de seu go ver no,
con de na rem es ses atos de bar bá rie e de ra di ca lis mo.

As na ções do mun do e os Esta dos Uni dos, ago -
ra apo i a dos pela ma i o ria das na ções eu ro péi as, pe -
dem que se en tre gue o ter ro ris ta Osa ma Bin La den. O 
Go ver no do Afe ga nis tão re sis te à pos si bi li da de de en -
tre gá-lo e dá gua ri da ab so lu ta a esse ter ro ris ta, que
deve es tar mu i to fe liz de apa re cer em todo o pla ne ta,
de ter sua face co nhe ci da pelo mun do in te i ro. Sem dú -
vi da al gu ma, fi ca rá na His tó ria, ape sar de ter ori en ta -
do pes so as a pro du zir um cri me de ta ma nha bar ba ri -
da de.

Cre io que as na ções do mun do se jam res pon sá -
ve is nes te mo men to. Os Esta dos Uni dos, que es tão
re ce ben do a so li da ri e da de do Pla ne ta, que con de na
ge ne ra li za da men te a ati tu de des se seg men to ter ro -
ris ta, não vão, no meu en ten di men to, ser ir res pon sá -
ve is, ata can do pes so as ino cen tes.

Por esse mo ti vo te nho dú vi da quan to ao re que ri -
men to. Acre di to que é aler tar para algo que con si de ro
não es tar sen do fe i to nem pos so crer que ve nha a ser
fe i to. As na ções ci vi li za das do mun do, cons ci en tes,
não irão per mi tir o mas sa cre de ino cen tes, como
acon te ceu na se ma na pas sa da nos Esta dos Uni dos.
Por isso os pa í ses es tão agin do com mu i ta ca u te la,
com mu i to cu i da do.

No meu en ten di men to, se ria des ne ces sá rio
esse tipo de ati tu de do Se na do Fe de ral. 

Ima gi nem se o go ver no afe gão re sis te, não en -
tre gan do o ter ro ris ta, te i man do em pro te ger um ci da -
dão como esse, que mata pes so as pelo mun do afo ra
– e já não é a pri me i ra vez, mais de dez atos ter ro ris -
tas sã atri bu í dos a ele. Que ati tu de deve to mar o mun -
do, não só os Esta dos Uni dos, mas a Eu ro pa, nós,
todo o mun do? Cru zar os bra ços e ace i tar que esse
ci da dão con ti nue im pu ne, pro te gi do por um go ver no
que con cor da com suas ati tu des e que há dois me ses
pren deu dez pes so as por que es ta vam pre gan do o ca -
to li cis mo? Que Go ver no é esse que não dá ao povo
nem se quer o di re i to de pro fes sar a fé que de se ja? 

Não sei, Sr. Pre si den te, mas acho que al gu ma
co i sa efe ti va men te tem que ser fe i ta e esse ci da dão
tem que pa gar pelo que fez e, se não for pos sí vel, se
ele não for en tre gue, acho que o Go ver no dos Esta -
dos Uni dos, como a OTAN (Orga ni za ção do Tra ta do
do Atlân ti co Nor te), como nós, te mos que fa zer efe ti -
va men te al gu ma co i sa, ain da que essa co i sa seja a
pro vo ca ção de uma guer ra, de uma luta. Mas não dá
para ad mi tir a im pu ni da de, não dá para ad mi tir que
esse ci da dão con ti nue tran qüi lo e pra ti can do as suas
atro ci da des como se nada ti ves se ocor ri do.

Por tan to, abs te nho-me da vo ta ção des se re que -
ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, esse re que ri -
men to tem um in dis cu tí vel pa pel, que é man ter em
de ba te nes te ple ná rio, nes te Par la men to, os la men tá -
ve is, tris tes epi só di os de ter ro ris mo pra ti ca do nos
Esta dos Uni dos.

Não cabe aqui re pe tir o que to dos nós já fa la -
mos, já ex pres sa mos: a nos sa mais ab so lu ta so li da ri -
e da de ao povo ame ri ca no nes se mo men to de di fi cul -
da de e de gra vís si mo so fri men to. Não cabe aqui tam -
bém re pu di ar o ter ro ris mo, o que já foi fe i to por to dos
nós, aliás, des de o pri me i ro dia. Ontem mes mo, as so -
mei à tri bu na e fiz um lon go pro nun ci a men to so bre o
tema, ten tan do apro fun dar o tema, cujo de ba te con si -
de ro im por tan tís si mo para o nos so País. Já re pu di a -
mos a prá ti ca des se novo ter ro ris mo, que é pior que o
an te ri or, que é ca tas tró fi co, que di zi ma a vida de mi -
lha res de ino cen tes.

Acre di to que o re que ri men to pro pos to pela Se -
na do ra He lo í sa He le na e pelo Se na dor Edu ar do Su -
plicy tem esse pa pel: man ter o de ba te cla ro so bre o



tema, as sim como tem o pa pel de ten tar mos trar que
o Bra sil e os di ver sos po vos do mun do não são a fa vor 
de qual quer tipo de re a ção. Não acre di ta mos que o
que está em jogo é uma dis pu ta da ci vi li za ção com a
bar bá rie no mun do; não es ta mos fa zen do essa di vi -
são. Sa be mos mu i to bem que o que está em jogo é
mu i to cla ro: o apren di za do de como com ba ter o ter ro -
ris mo. E não é fá cil. Não é di zi man do po pu la ções ino -
cen tes que va mos con se guir com ba ter o ter ro ris mo
in ter na ci o nal, um pro ble ma gra vís si mo que te mos no
mun do. Não é fá cil. Aliás, se es sas co i sas fos sem fá -
ce is, já te ría mos di zi ma do o nar co trá fi co e o cri me or -
ga ni za do nos gran des cen tros ur ba nos. Não são fá ce -
is es sas ta re fas.

Ontem, fiz uma com pa ra ção, mos tran do o pro -
ble ma glo bal do ter ro ris mo in ter na ci o nal e o pro ble ma 
lo cal do cri me or ga ni za do nos gran des cen tros ur ba -
nos bra si le i ros. Se ria o caso de con vo car o Exér ci to
Na ci o nal para atin gir in dis cri mi na da men te ba ir ros, fa -
ve las, áre as po bres das pe ri fe ri as, onde se en con -
tram os pa tro ci na do res do nar co trá fi co em nos so
País? Não. Então, pre ci sa mos ter mu i ta ca u te la.

Pen so que o Bra sil tem uma con tri bu i ção a ofe -
re cer, pela nos sa li nha, em ter mos de di plo ma cia, de
equi lí brio e in de pen dên cia. Essa é a his tó ria da di plo -
ma cia bra si le i ra. Te mos um exem plo a ofe re cer nes te
mo men to de in tran si gên cia e ir ra ci o na li da de.

So mos um País que con vi ve com to das as re li -
giões. Ára bes e mu çul ma nos es tão em nos so País, há 
mu i tos anos, nos aju dan do a so er guê-lo, con vi ven do
pa ci fi ca men te e aju dan do a cons tru ir esta Na ção.

Te mos, por tan to, nes se mo men to de di fi cul da -
des que o mun do atra ves sa, e não ape nas os Esta dos 
Uni dos, mu i to a ofe re cer. E os fun da men tos do que te -
mos a ofe re cer são a tran si gên cia, a co o pe ra ção, o
com pro mis so com os va lo res da de mo cra cia, da paz
e do ape go à vida.

Se a mi li ta ri za ção, Sr. Pre si den te, to mar con ta
de qual quer re gião do mun do, es ses ter ro ris tas se rão
vi to ri o sos. Se con se gui rem trans for mar sua ação num 
con fli to ar ma do no Ori en te Mé dio, sa i rão vi to ri o sos. E
a pri me i ra re a ção nos sa é não de i xar que um ato bár -
ba ro, cru el, de su ma no como esse pos sa ser vi to ri o so
no mun do.

Por isso, nós, do PPS, com uma vi são um pou co
mais am pla que este re que ri men to, va mos vo tar fa vo -
ra vel men te à ma té ria e, mais do que isso, Sr. Pre si -
den te, es pe ran do que V. Exª e o fu tu ro Pre si den te que 
ele ge re mos ama nhã man te nham o tema pre sen te
nes te Par la men to, para que o Bra sil tri lhe um ca mi nho 
e for me idéi as cla ras, vi san do con tri bu ir com os ru -

mos que se rão to ma dos no mun do nas pró xi mas se -
ma nas, me ses e anos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lind berg Cury.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mun do as sis tiu ex ta si -
a do a esse ato de ter ro ris mo, que veio dar uma de -
mons tra ção viva de que o ter ro ris mo tem que ser
com ba ti do. Vi mos que os sím bo los do Ca pi ta lis mo, as 
duas Tor res que vi nham mar can do há mu i tos anos o
po de rio nor te-ame ri ca no, fo ram hos til men te der ru ba -
das. Algu mas li ções po de re mos ti rar des sa si tu a ção.
A pri me i ra é que a ma i or po tên cia do mun do é vul ne -
rá vel e que é pos sí vel, na que le País – usan do os pró -
pri os ins tru men tos lo ca is , pro mo ver uma guer ri lha ur -
ba na.

Esse ato de ter ro ris mo veio nos dar uma de -
mons tra ção da ne ces si da de de re fle xão, do Bra sil, no
sen ti do de fa zer com que essa re fle xão atin ja prin ci -
pal men te to dos aque les que têm o po der de de ci são,
nes ta hora, no mun do.

Acre di ta mos que foi bas tan te opor tu no esse re -
que ri men to da Se na do ra He lo í sa He le na. De ve mos,
tam bém, me di tar pro fun da men te e mos trar ao povo
ame ri ca no, nes te mo men to de dor e de so fri men to,
que as nos sas ora ções se rão no sen ti do da ma nu ten -
ção da paz mun di al.

Acre di ta mos tam bém que o ter ro ris mo deve ser
com ba ti do, onde ele es ti ver, mes mo que se te nha de
in va dir áre as de ou tros pa í ses, para que esse ato não
se re pi ta nun ca mais.

Por ou tro lado, me re ce o en ten di men to ma i or
en tre aque les que de ci dem pro cu rar, aci ma de tudo, a 
paz mun di al, por que ela é mu i to im por tan te, prin ci pal -
men te nes te mo men to que es ta mos vi ven ci an do.

Pa re cia, se gun do a opi nião pú bli ca, um fil me de
fic ção. Du ran te toda esta se ma na, es tá va mos – toda
a hu ma ni da de – me di tan do pro fun da men te. Se ria
aqui lo uma re a li da de? Esta ri am as ci da des en vol vi -
das sen do atin gi das por ali e ní ge nas, que vi e ram que
o po der de fora é mu i to ma i or que o po der de den tro?

Na que le mo men to, vol ta mos nos sa aten ção
para as po pu la ções hu mil des que exis tem em ou tros
pa í ses e que nada têm a ver com a guer ra. É im pres -
cin dí vel um mo men to de re fle xão, de me di ta ção, para
evi tar mos a Ter ce i ra Gu er ra Mun di al.

Com isso, en dos so o re que ri men to da Se na do ra 
He lo í sa He le na.

Era o que eu que ria di zer, Sr. Pre si den te.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la, por cin co mi -
nu tos, como úl ti mo ora dor ins cri to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive opor tu ni da de,
como meus Pa res, de ma ni fes tar mi nha so li da ri e da de 
ao povo nor te-ame ri ca no e de re pu di ar, ve e men te -
men te, o ter ro ris mo. Não vou re pe tir o que eu já dis se
e o que ou tros ora do res já dis se ram. 

Entre tan to, te nho de afir mar que o re que ri men to 
da Se na do ra He lo í sa He le na pro ce de, por ser ex tre -
ma men te equi li bra do. Os Par la men tos do mun do in te -
i ro de ve ri am se guir o exem plo. O mo men to exi ge
equi lí brio e ne nhu ma de ci são pode ser to ma da sob o
im pac to da emo ção. 

É ló gi co que os nor te-ame ri ca nos, como seu
Pre si den te, com mu i ta jus ti ça, es tão sob esse im pac -
to da emo ção ca u sa da pelo ata que ter ro ris ta. Ca u te -
la, po rém, não faz mal a nin guém. E este re que ri men -
to de no ta ca u te la por par te do Po der Le gis la ti vo no
sen ti do de que o Exe cu ti vo Fe de ral ma ni fes te ao Pre -
si den te dos Esta dos Uni dos a po si ção do Par la men to
bra si le i ro. 

Um erro não jus ti fi ca ou tro. Os Esta dos Uni dos,
por que so fre ram um ata que ter ro ris ta, não po dem re -
vi dar co me ten do ou tro erro: ata can do pes so as ino -
cen tes e que nada têm a ver com o ter ro ris mo. Os
Esta dos Uni dos não agi rão bem, se ata ca rem ou tras
na ções de for ma ge ne ra li za da. A vi o lên cia só gera
mais vi o lên cia. Quer di zer, já hou ve um ato de vi o lên -
cia; se hou ver um re vi de, será um ato de vi o lên cia e
isso vai ge ran do cada vez mais vi o lên cia no mun do, e
é o que não que re mos. To dos que re mos a paz, que re -
mos va lo ri zar a vida. 

Por tan to, os Esta dos Uni dos, que têm uma po lí -
cia in te li gen tís si ma e que são a Na ção mais evo lu í da
do mun do, de vem en con trar uma ma ne i ra de in te li -
gen te men te bus car esse ter ro ris ta e ou tros que par ti -
ci pa ram do epi só dio, sem com isso sa cri fi car vi das
ino cen tes.

Não pos so ad mi tir que o ter ro ris mo seja mais in -
te li gen te do que a po lí cia ame ri ca na. Ago ra, se o ter -
ro ris mo foi ca paz de atin gir o Pen tá go no e as tor res
gê me as do World Tra de Cen ter, é ló gi co que os
Esta dos Uni dos sa be rão bus car as pes so as en vol vi -
das sem sa cri fi car ou tras vi das hu ma nas. Da rão, as -
sim, ao mun do uma gran de de mons tra ção de com pe -
tên cia, in te li gên cia e equi lí brio, ao ”bo tar as mãos“
nos ter ro ris tas res pon sá ve is por esse epi só dio sem
sa cri fi car ino cen tes. 

Por tan to, sou fran ca men te fa vo rá vel ao re que ri -
men to da Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Lido e
exa us ti va men te dis cu ti do, o re que ri men to será en ca -
mi nha do à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal para sua pré via ma ni fes ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
na se ma na pas sa da, dia 11 de se tem bro, al guns Se -
na do res apre sen ta ram voto de so li da ri e da de e pe sar
ao Con gres so Na ci o nal e ao povo dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca pe los las ti má ve is fa tos ocor ri dos na
ma nhã da que le dia. 

Na oca sião, tal como hoje a ma té ria foi exa us ti -
va men te dis cu ti da. Fa la ram inú me ros Se na do res:
Ger son Ca ma ta, Lú cio Alcân ta ra, Ade mir Andra de,
Re nan Ca lhe i ros, Jef fer son Pé res e ou tros tan tos. O
re que ri men to foi apre ci a do e vo ta do di re ta men te pelo
Ple ná rio. 

Sr. Pre si den te, V. Exª pôde ob ser var que, em bo -
ra even tu al men te al guns Se na do res pos sam ex ter nar 
al gu ma dú vi da, pra ti ca men te to dos os que usa ram da 
pa la vra nos úl ti mos vin te mi nu tos o fi ze ram para fa lar
fa vo ra vel men te ao es pí ri to do re que ri men to: evi tar-se
uma ação so bre po vos ino cen tes. 

To dos os ora do res con cor da ram: uma co i sa é en -
con trar o res pon sá vel e puni-lo pe los atos bár ba ros;
ou tra é uti li zar arma bé li ca con tra po vos ino cen tes.

E é o que o Se na do bra si le i ro ex pres sa no mo -
men to.

Ima gi no que o Se na dor Hugo Na po leão, como
Lí der do PFL, ava lie a ne ces si da de do exa me des se
re que ri men to pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal. Mas res sal to que há um tra ta men -
to di fe ren te. 

Por tan to, so li ci to a V. Exª que faça uma con sul ta
aos Lí de res pre sen tes, aos re pre sen tan tes dos par ti -
dos aqui pre sen tes, se de se jam con fir mar a apro va -
ção do re que ri men to, mes mo sim bo li ca men te, ou se
pre fe rem, de fato, en ca mi nhá-lo à Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal? Nes se caso, res -
pe i ta rei a de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, acu di rei a pro pos ta de V. Exª. Escla -
re ço, po rém, que, em ver da de, al guns re que ri men tos
têm sido vo ta dos aqui sem que as Co mis sões te nham 
sido ou vi das. To da via, es ta be le ce ex pres sa men te o



Re gi men to Inter no que, em tais ca sos, a Co mis são de 
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal deve ser ou vi -
da. Mas eu me sub me te rei à de li be ra ção dos Srs. Lí -
de res. Se eles es ti ve rem de acor do com a vo ta ção
sim bó li ca des sa ma té ria, eu o fa rei. 

Per gun to ao Lí der do PMDB, Se na dor Na bor Jú -
ni or, se de se ja que a Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal seja ou vi da.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, en ten do que a ar gu men ta ção do Se -
na dor Edu ar do Su plicy não jus ti fi ca a vo ta ção des se
re que ri men to, ago ra no Ple ná rio, sem a au diên cia da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O re que ri men to an te ri or sub me ti do à apre ci a -
ção do Ple ná rio e apro va do era pra ti ca men te de con -
do lên ci as ao povo nor te-ame ri ca no. Com ele toda a
Casa con cor dou. No caso pre sen te, este re que ri men -
to pro põe al te ra ção na po lí ti ca ex ter na do Bra sil, e o
ór gão es pe ci a li za do para ana li sar a con ve niên cia ou
não de se al te ra rem as re gras da po lí ti ca ex te ri or do
País é a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.

Por essa ra zão, a Ban ca da do PMDB con cor da
ple na men te com a de ci são de V. Exª no sen ti do de en -
ca mi nhar o re que ri men to em tela à au diên cia da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra o Lí der José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, lo gi ca men te, se não há con sen so – e o Lí der
do PMDB já en ca mi nhou em con trá rio –, não será
pos sí vel vo tar o re que ri men to nes te ple ná rio. Entre -
tan to, pedi a pa la vra, por que dis cor do dos ar gu men -
tos apre sen ta dos pelo Se na dor Na bor Jú ni or. 

Na ver da de, o re que ri men to não visa mo di fi car
a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. Mu i to pelo con trá rio; pre -
ten de re i te rá-la em epi só di os se me lhan tes an te ri o -
res, con fron tan do-se com uma de cla ra ção do Mi nis tro 
Cel so La fer, que ace na no sen ti do de que po de ria in -
vo car um acor do que era fru to da Gu er ra Fria, acor do, 
in clu si ve, de to na do por Vi cen te Fox. Se pre va le cer
essa de cla ra ção do Mi nis tro Cel so La fer, que, se gun -
do in for ma ções, pa re ce já não ser bem essa, aí sim,
es ta ria sen do mo di fi ca da a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra.

Res pe i to a po si ção do PMDB de não con cor dar
em vo tar o re que ri men to nes te mo men to, mas os ar -

gu men tos apre sen ta dos pelo Se na dor Na bor Jú ni or
não pro ce dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Hugo Na po leão, Lí der do PFL.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ouvi
aten ta men te as ar gu men ta ções aqui ex pen di das pe -
los meus Pa res. Elas não es tão em unís so no; são
mes mo dís pa res. Hou ve, in clu si ve, Se na do res que se 
ma ni fes ta ram pela abs ten ção. Ouvi aten ta men te, por
exem plo, o Se na dor Ma gui to Vi le la, di zer cla ra men te
que o as sun to deve ser bem me di ta do. Re co lho as im -
pres sões do Se na dor Na bor Jú ni or, Lí der em exer cí -
cio do PMDB, que opi na no sen ti do de que deva ha ver 
au diên cia da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal. É nes se sen ti do que tam bém me in cli -
no, pois con si de ro que, do pon to de vis ta cons ti tu ci o -
nal, a po lí ti ca ex ter na com pe te pri va ti va men te ao Po -
der Exe cu ti vo. O Con gres so Na ci o nal não tem exer ci -
do nem na His tó ria o pa pel de co ad ju van te. Ra ti fi ca os 
atos, in ter na ci o na is ou não, os acor dos, as con ven -
ções, os tra ta dos, en fim pode ma ni fes tar-se, não está
im pe di do dis so, mas não é co ad ju van te. Numa si tu a -
ção des sas, em que não ape nas um, mas vá ri os Esta -
dos po dem es tar en vol vi dos, a meu ver, não ha ve re -
mos de ser nós que va mos apre sen tar di ta mes para
que a Na ção ”a“, ou ”b“ se abs te nha e aja des sa ou
da que la ma ne i ra.

Cer ta men te a Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal des ta Casa tem uma po si ção
aba li za da para exa mi nar com mais pro fun di da de e
me lhor do que qual quer voz iso la da. Essa afir ma ção
pode não ser com ple ta men te cor re ta, à luz do dia,
mas é nes se sen ti do que me in cli no. A mi nha sen si bi -
li da de diz que o Se na do deve ter pru dên cia, so bre tu -
do em atos des sa na tu re za. Evi den te men te que to dos 
nós con de na mos qual quer ato de vi o lên cia, como o
que ocor reu, re cen te men te, nos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca; mas, pos tas as co i sas no con tex to in ter na ci -
o nal, é bom que te nha mos os pés no chão para to -
mar mos qual quer de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do, por tan to, um con sen so dos Srs. Lí de res e,
con si de ran do o que de ter mi na o Re gi men to Inter no, o 
re que ri men to se gui rá à Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.



O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
di ri mir uma dú vi da. Na ver da de, quem dis se que se
abs te ria de vo tar nes se re que ri men to foi o Se na dor
Ade mir Andra de. Ma ni fes tei-me fa vo ra vel men te à
apro va ção do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Fica re -
gis tra da a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor Edu ar -
do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, em São José da Ta pe ra, on tem, 
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e o Mi nis -
tro José Ser ra lan ça ram o Pro gra ma Bol sa-Ali men ta -
ção que guar da re la ção com o Pro gra ma Bol sa-Esco -
la que o Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra vem de sen -
vol ven do, pois am bos têm uma es tru tu ra se me lhan te.

O Mi nis té rio da Sa ú de está es ta be le cen do con -
vê ni os com Mu ni cí pi os de tal ma ne i ra que pas sem a
ca das trar fa mí li as com ren da per ca pi ta de até meio
sa lá rio mí ni mo e que te nham cri an ças até seis anos,
a fim de pro ver es sas fa mí li as de re cur sos da or dem
de quin ze, trin ta ou qua ren ta e cin co re a is, de pen den -
do se a fa mí lia tem uma, duas, três ou mais cri an ças
nes sa fa i xa de ida de. É mu i to se me lhan te ao Bol -
sa-Esco la por que, no caso da Bol sa-Esco la ou Pro -
gra ma de Ren da Mí ni ma So ci al da Edu ca ção, as fa -
mí li as po dem re ce ber quin ze, trin ta ou qua ren ta e cin -
co re a is des de que te nham cri an ças en tre seis e quin -
ze anos que es te jam fre qüen tan do a es co la.

No caso da Bol sa-Ali men ta ção a exi gên cia é a
de que as fa mí li as de mons trem o cu i da do com a nu tri -
ção das cri an ças, de vi do à va ci na ção, jus ta men te
para que es sas cri an ças pos sam sair da con di ção de
sub nu tri dos. 

Tra ta-se de uma me di da im por tan te para a er ra -
di ca ção da fome. Se ria im por tan te que, no mais bre ve
es pa ço de tem po pos sí vel, tais pro gra mas pos sam, de
fato, ser es ten di dos a to dos os mu ni cí pi os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, sa li en to que o Mi nis tro José Ser -
ra, em al guns mo men tos da his tó ria da dis cus são do
Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, cos tu ma va
di zer que este cons ti tu ía uma pa na céia, con for me
cer ta vez es cre veu em ar ti go na Fo lha de S.Pa u lo.
Hoje, ele está con ven ci do de que tais pro gra mas são
im por tan tes. Algu mas ve zes, S. Exª dis se a mim que
con si de ra va que os pro gra mas de ren da mí ni ma se ri -
am ade qua dos, des de que re la ci o na dos à edu ca ção,
como no caso do Pro gra ma Bol sa-Esco la.

Será que o Pro gra ma de Ren da Mí ni ma re la ci o -
na do à edu ca ção ou bol sa-es co la e o Pro gra ma Bol -
sa-Ali men ta ção têm o me lhor de se nho?

Em pri me i ro lu gar, tra ta-se de uma con tri bu i ção
ain da mu i to mo des ta que es ta rá lon ge de aten der às
ne ces si da des vi ta is das fa mí li as, ain da que seja um
pe que no pas so nes sa di re ção.

Pode-se com pre en der que, no or ça men to da
União, ain da não há os re cur sos su fi ci en tes para se
es ten der o pro gra ma mais ve loz men te com um be ne -
fí cio ma i or do que o que ago ra está sen do es ti pu la do.

Gos ta ria de res sal tar que al guns go ver nos es ta -
du a is atu am em pro gra mas de na tu re za se me lhan te.
Alguns Mu ni cí pi os bra si le i ros ini ci a ram pro gra mas de 
ren da mí ni ma as so ci a dos à edu ca ção e pro gra mas
como o Bol sa-Esco la ou Bol sa-Ali men ta ção que já
es tão em cur so há al gum tem po. No caso do Go ver no
do Esta do de São Pa u lo, há pelo me nos dois pro gra -
mas que guar dam se me lhan ça com os mes mos. Um
é o Com ple men tan do a Ren da, ini ci a do pelo Go ver -
na dor Má rio Co vas e em exe cu ção pelo Go ver na dor
Ge ral do Alckmin, que será ob je to de mo di fi ca ção nes -
ta se ma na. O pro gra ma pro vê às fa mí li as cuja ren da
não al can ce meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta um com -
ple men to de R$50,00 por mês, des de que suas cri an -
ças fre qüen tem a es co la. Ain da há ou tra va ri an te, que 
é o Pro gra ma Ali men ta São Pa u lo, ad mi nis tra do pela
Se cre ta ria da Agri cul tu ra, que pro vê às fa mí li as que
não re ce bem até meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta uma 
ces ta bá si ca de va lor igual a R$22,70.

Note, Sr. Pre si den te, que há ou tro tipo de de se -
nho para ob je ti vos se me lhan tes. Ade ma is, po de ría -
mos ci tar inú me ros Mu ni cí pi os, a co me çar com o de
Cam pi nas, onde o Pre fe i to José Ro ber to Ma ga lhães
Te i xe i ra, em 1995, ini ci ou o Pro gra ma de Ga ran tia de
Ren da Mí ni ma, que vi nha sen do de sen vol vi do pela
ad mi nis tra ção do PT do Pre fe i to Antô nio da Cos ta
San tos, in fe liz men te as sas si na do na se gun da-fe i ra
da se ma na pas sa da, 10 de se tem bro, e que está ten -
do con ti nu i da de com a Pre fe i ta que o su ce de. Mas há, 
tam bém, pro gra mas em Ri be i rão Pre to, onde o Pre fe -
i to Anto nio Pa loc ci foi um dos pri me i ros, na ges tão an -
te ri or, a ini ci ar um pro gra ma de ren da mí ni ma as so ci -
a do à edu ca ção, com ou tro de se nho. Em Ca tan du va,
o Pre fe i to Fé lix Sa hão tam bém man tém um pro gra ma
com ou tro de se nho. Em Pre si den te Pru den te, na ges -
tão an te ri or, o Pre fe i to Ma u ro Bra ga to ini ci ou um pro -
gra ma tam bém com um de se nho um pou co di fe ren te,
e as sim ocor reu em vá ri os Mu ni cí pi os, como São
José dos Cam pos, Jun di aí, Pi ra ci ca ba, Be lém do
Pará, Mun do Novo, Belo Ho ri zon te, sem pre com de -



se nhos que di fe rem da que les que o Go ver no Fe de ral
ago ra está im ple men tan do.

Sr. Pre si den te, se ria pró prio que a União, com
os Go ver nos Esta du a is e os Mu ni cí pi os, vi es se a co -
or de nar os es for ços a fim de que te nha mos um es for -
ço con jun to, por que, de ou tra ma ne i ra, te re mos, em
cada Esta do e nos di ver sos Mu ni cí pi os, três, qua tro
ou cin co pro gra mas com de se nhos di fe ren tes.

O Mi nis té rio da Sa ú de, o Mi nis té rio da Edu ca -
ção, os Go ver nos es ta du a is e os Mu ni cí pi os de ve ri am 
co or de nar es for ços a fim de ter mos pro gra mas de ga -
ran tia de ren da mí ni ma, as so ci a dos à edu ca ção ou às 
fi na li da des de me lhor nu tri ção das pes so as, de ma -
ne i ra a fa zer sen ti do.

Esses pro gra mas de vem ser vis tos – in sis to –
como pas sos mu i to sig ni fi ca ti vos na di re ção de im -
plan tar mos, na ci o nal men te, no mais bre ve es pa ço de
tem po pos sí vel, uma ren da-ci da dã.

O Go ver no Esta du al de São Pa u lo irá ins ti tu ir,
no lu gar do pro gra ma ”Com ple men tan do a Ren da“,
nos pró xi mos dias 21, 22 e 23, se gun do anun ci am o
Se cre tá rio de Bem-Estar So ci al, Nel son Pro en ça, e o
Go ver na dor Ge ral do Alckmin, o novo pro gra ma de
ren da-ci da dã. Ain da não sei exa ta men te qual o de se -
nho, mas se ria ade qua do e pró prio que fos se le va da
em con si de ra ção a ne ces si da de de co or de na ção de
es for ços.

Os inú me ros Pre fe i tos e os três Go ver na do res
do Par ti do dos Tra ba lha do res, Olí vio Du tra, Zeca do
PT e Jor ge Vi a na, res pec ti va men te do Rio Gran de do
Sul, Mato Gros so do Sul e Acre, de se jam de sen vol ver 
es for ços para que haja bom sen so.

Espe ra mos que os Mi nis tros Pa u lo Re na to Sou -
za e José Ser ra não es te jam sim ples men te apre sen -
tan do seus pro gra mas como cam pa nhas para a Pre -
si dên cia da Re pú bli ca – é le gí ti mo que o fa çam –,
mas que se pre o cu pem em de fen der o in te res se pú -
bli co.

Essas ex pe riên ci as de no tam, cada vez mais, a
ra ci o na li da de de ins ti tu ir mos em bre ve uma ren da bá -
si ca in con di ci o nal. Não im por ta a ori gem, a raça, o
sexo, a con di ção ci vil ou so ci o e co nô mi ca das pes so -
as; to dos re si den tes no Bra sil pas sa rão a ter di re i to a
uma ren da como o di re i to à ci da da nia. Não será pre ci -
so per gun tar a cada ci da dão qual a sua ren da no mer -
ca do for mal ou in for mal, quan to re ce beu, por exem -
plo, para la var a rou pa do vi zi nho, para to mar con ta do 
au to mó vel, para co lher la ran ja. To das as pes so as
pas sa rão a ter o di re i to ina li e ná vel de par ti ci par da ri -
que za da Na ção. Obvi a men te, os mais ri cos es ta rão
con tri bu in do pro por ci o nal men te mais para que to dos

re ce bam. Com esse me ca nis mo, es ta re mos dan do
um pas so mu i to sig ni fi ca ti vo para ga ran tir ma i or li ber -
da de aos se res hu ma nos, ma i or po der de bar ga nha
aos tra ba lha do res e ma i or dig ni da de a to das as pes -
so as.

Assi na lo a im por tân cia de o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so di zer aos seus Mi nis tros da
Edu ca ção e da Sa ú de, aos Go ver na do res e Pre fe i tos
que co or de nem es for ços para ra ci o na li zar os Pro gra -
mas de Ren da Mí ni ma, Bol sa-Esco la e Bol sa-Ali men -
ta ção.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de apre sen tar, se ti ver
mais três mi nu tos, um re que ri men to de in for ma ções
re la ti vas à Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe -
cuá ria — Embra pa, di ri gi do ao Mi nis tro da Agri cul tu ra
e do Abas te ci men to. So li ci to:

1. Lis tar as em pre sas pú bli cas e pri va -
das com as qua is a Embra pa fir mou con tra -
to e/ou con vê nio de co o pe ra ção téc ni ca na
ge ra ção, adap ta ção e trans fe rên cia de co -
nhe ci men tos e tec no lo gi as en tre 1997 e a
pre sen te data.

2. De ta lhar o ob je ti vo e o va lor de cada 
con tra to e/ou con vê nio, o nú me ro de pes so -
as en vol vi das em cada um (es pe ci fi can do
sua fun ção e seu em pre ga dor).

3. Espe ci fi car o apor te de re cur sos, fi -
nan ce i ros e tec no ló gi cos, de cada uma das
par tes sig na tá ri as de cada con tra to e/ou
con vê nio.

4. Quem será o de ten tor do di re i to de
pro pri e da de das des co ber tas ad vin das de
cada con tra to e/ou con vê nio?

5. Quem será o res pon sá vel pela co -
mer ci a li za ção de cada uma das des co ber -
tas ad vin das de cada con tra to e/ou con vê -
nio?

6. Como se rão com par ti lha das, com
ter ce i ros, es sas no vas tec no lo gi as de sen vol -
vi das sob a égi de de cada con tra to e/ou
con vê nio?

Jus ti fi ca ti va

A Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa
Agro pe cuá ria – Embra pa, vin cu la da ao Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci -
men to, cri a da em 26 de abril de 1973, tem
como mis são vi a bi li zar as so lu ções para o
de sen vol vi men to sus ten tá vel do agro ne gó -
cio bra si le i ro.



A Embra pa atua por in ter mé dio de 37
Cen tros de Pes qui sa, es tan do pre sen te em
qua se to dos os Esta dos da Fe de ra ção, nas
mais di fe ren tes con di ções eco ló gi cas. Para
che gar a ser uma das ma i o res ins ti tu i ções
de pes qui sa do mun do, a Empre sa in ves tiu
so bre tu do no tre i na men to de re cur sos hu -
ma nos, pos su in do, hoje, 8.530 em pre ga dos, 
dos qua is 2.045 são pes qui sa do res, 47%
de les com mes tra do e 49% com dou to ra do,
ope ran do um or ça men to da or dem de
R$660 mi lhões anu a is.

Está sob a sua co or de na ção o Sis te ma 
Na ci o nal de Pes qui sa Agro pe cuá ria – SNPA 
(...)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – (Faz
soar a cam pa i nha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, so li ci to que a Embra pa en ca mi nhe ao
Se na do Fe de ral os con tra tos re la ti vos a todo tipo de
pes qui sa e de de sen vol vi men to tec no ló gi co com as
di ver sas em pre sas, pois hou ve in for ma ções re la ti vas
a con tra tos re a li za dos com a Mon san to.

Enca mi nho este re que ri men to não ape nas em
re la ção à em pre sa Mon san to, mas a to das as ou tras,
a fim de que o Se na do Fe de ral pos sa me lhor ava li ar a
con tri bu i ção da Embra pa e se há, por ven tu ra, qual -
quer con di ci o nan te nes ses con tra tos que pos sa ser
de sin te res san te. Por isso, res sal to a im por tân cia des -
sas in for ma ções.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.
Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ro me ro Jucá
e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis cur sos à Mesa para se -
rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no. 

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti -
mos dias a im pren sa tem dado lar go des ta que ao de -
ba te en tre au to ri da des do Exe cu ti vo, do Le gis la ti vo e
do Ju di ciá rio em tor no da ques tão do au men to sa la ri -
al do fun ci o na lis mo pú bli co. É bom que o de ba te exis -
ta. É ne ces sá rio que o de ba te exis ta, por que se, de
um lado, tra ta-se de uma ca te go ria fun ci o nal que, em
sua ab so lu ta ma i o ria, está com os sa lá ri os con ge la -
dos há mais de 6 anos, de ou tra par te é lou vá vel a
pre o cu pa ção do Go ver no em man ter o equi lí brio das
con tas pú bli cas, bem como eli mi nar sa lá ri os e pri vi lé -
gi os in com pa tí ve is com a re a li da de do País.

Há de se con si de rar, no en tan to, em pri me i ro lu -
gar, o es for ço e a co o pe ra ção que a clas se do fun ci o -
na lis mo tem dado à me lho ria dos ser vi ços pú bli cos,
in de pen den te men te da con ten ção sa la ri al a que está
su je i ta, e mes mo ape sar da for ma in jus ta com que
fre qüen te men te tem sido tra ta da pela opi nião pú bli ca, 
mu i tas ve zes por con ta de cam pa nhas so ler te men te
con tra elas le van ta das atra vés dos me i os de co mu ni -
ca ção. 

Há de se con si de rar, tam bém, Sr. Pre si den te, a
jus ti ça do ple i to do fun ci o na lis mo, que vê de te ri o ra do
o seu sa lá rio em mais de 70% de seu va lor aqui si ti vo,
quan do se sabe que a pró pria po lí ti ca sa la ri al do Go -
ver no para a ini ci a ti va pri va da, ten do como base o sa -
lá rio mí ni mo, tem pri ma do pelo es for ço em man ter, re -
cu pe rar e au men tar os sa lá ri os, so bre tu do os das ca -
ma das de me nor ren da. Cita-se como exem plo des te
es for ço, a ação des ta Casa ao ele var o mí ni mo para
R$180,00.

Não tem sido as sim com o fun ci o na lis mo pú bli -
co, em que os re a jus tes sa la ri a is têm be ne fi ci a do
ape nas al gu mas car re i ras, as cha ma das car re i ras de
Esta do.

Sr. Pre si den te, o con ce i to de dis tin guir car re i ras
de Esta do, das de ma is car re i ras do ser vi ço pú bli co,
além de ser dis cu tí vel em si, pode sig ni fi car, mais
uma vez, a pre va lên cia da ide o lo gia de que o Esta do
é mais im por tan te do que a so ci e da de, ou que é mais
im por tan te ser vir ao Esta do que ser vir à so ci e da de,
ser vir ao povo. Isso se ria um gra vís si mo equí vo co
que, no en tan to, vem sen do pra ti ca do, à mar gem de
uma po lí ti ca jus ta e equâ ni me.

É im pres cin dí vel que a ques tão do re a jus te sa -
la ri al dos ser vi do res pú bli cos, seja tra ta da com pri o ri -
da de e num es pí ri to de co o pe ra ção en tres os po de res 
da Re pú bli ca.

Se isso for fe i to há de se che gar a al gu ma fór -
mu la de en ten di men to, pois o ser vi ço pú bli co tem
uma abran gên cia bem ma i or do que, sim ples men te, o 
ser vi ço ao Esta do.

A cons ciên cia dos di re i tos do ser vi dor pú bli co,
Sr. Pre si den te, tem fe i to com que a ma i o ria dos Esta -
dos, in clu si ve o meu Esta do do To can tins, en con tras -
se fór mu las para que o fun ci o na lis mo pu des se ter
pre ser va do o po der aqui si ti vo de seus sa lá ri os.

Fica este re gis tro, Sr. Pre si den te, no sen ti do de
que, da par te do Go ver no, as au to ri da des eco nô mi -
cas se jam sen sí ve is aos di re i tos dos ci da dãos, no
caso do ser vi dor pú bli co, e não ape nas aos in te res -
ses do Esta do. 



Fica este ape lo para que, no exer cí cio de suas
com pe tên cia, os Po de res da Re pú bli ca, so li dá ri os e
co o pe ra ti vas, pra ti quem a jus ti ça, como úni co ca mi -
nho de cons tru ir a Na ção de mo crá ti ca e jus ta que to -
dos que re mos. 

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, en tre nós exis -
te o con sen so em tor no da edu ca ção como for ma de
su pe ra ção da po bre za e das de si gual da des. Vis lum -
bra mos no apren di za do da le i tu ra, das ciên ci as e da
ma te má ti ca uma for ma de as pes so as das clas ses
po pu la res rom pe rem o cer co de po bre za. Mas por
que cre di ta mos esse po der à edu ca ção? Por que ela é 
vis ta como um meio de aces so ao mer ca do de tra ba -
lho, em ocu pa ções mais es pe ci a li za das.

Infe liz men te, isso nem sem pre ocor re. Não de i -
xa mos de nos sen tir um tan to frus tra dos quan do um
ado les cen te ou um jo vem adul to não con se gue uma
co lo ca ção no mer ca do de tra ba lho, um em pre go mais 
qua li fi ca do, mes mo ten do cum pri do os oito anos do
Ensi no Fun da men tal ou os doze anos até com ple tar o 
Ensi no Mé dio.

Por ve zes, a fal ta de pre pa ro em de ter mi na das
ha bi li da des exi gi das pelo mer ca do é a des cul pa: ”não
é pos sí vel em pre gar al guém que não sa i ba li dar com
o com pu ta dor“. Essa se ria uma des cul pa tí pi ca para
um pro ble ma crô ni co: a fal ta de sin to nia da es co la
com as ne ces si da des do mer ca do.

Na dé ca da de 1970, ten tou-se su pe rar esse pro -
ble ma com a ex pan são do en si no pro fis si o na li zan te
no ní vel mé dio (en tão, cha ma do de Se gun do Grau).
Assim é que, no lu gar do an ti go pro pe dêu ti co (pre pa -
ra tó rio para a uni ver si da de), ga nhou for ça a idéia do
Se gun do Grau pro fis si o na li zan te. Des te modo, se ex -
pan di ram os cur sos de téc ni co em con ta bi li da de, em
ad mi nis tra ção, em aná li ses clí ni cas, etc. Só que, nes -
se caso, o pre ju í zo aca bou sen do ma i or. Nem os alu -
nos (prin ci pal men te os da rede pú bli ca) ti nham o
aces so a ma té ri as que ”ca íam no ves ti bu lar“, nem sa -
íam pro fis si o na li za dos, jus ta men te pela su per fi ci a li -
da de com que os con te ú dos eram tra ta dos. Além do
que, a ine xis tên cia de la bo ra tó ri os pró pri os ou de es -
cri tó ri os para as prá ti cas es co la res tor na va o en si no
pro fis si o na li zan te es sen ci al men te ”li vres co“, ou seja,
de novo nos vía mos di an te do pro ble ma da fal ta de
ca pa ci ta ção de mão-de-obra. 

O mais in crí vel é que isso acon te cia em um País
que ne ces si ta va e ne ces si ta de mão-de-obra qua li fi -
ca da. No Nor des te, por exem plo, com a ex pan são da
in dús tria tu rís ti ca, a rede ho te le i ra e de res ta u ran tes
re cla ma va a dis po ni bi li da de de pes so al pre pa ra do.
Com o ad ven to da in for má ti ca nas áre as de pres ta ção 
de ser vi ços (ad mi nis tra ção, ven das, con ta bi li da de), a
fal ta de pes so as qua li fi ca das tra zia (e traz) mu i tos
pre ju í zos ao pró prio mer ca do, que per de cli en tes, de i -
xa de al can çar os ní ve is de qua li da de exi gi dos mun di -
al men te, etc.

É im por tan te sa li en tar que sem pre hou ve, por
par te das re des es ta du a is e mu ni ci pa is de en si no,
uma ca rên cia de re cur sos para co brir es sas fa lhas.
Embo ra, hoje, o MEC es te ja ten tan do in for ma ti zar as
es co las, sa be mos que o al can ce des sa ini ci a ti va ain -
da é li mi ta do.

A con tra par ti da para essa si tu a ção de ca rên cia
sem pre exis tiu. Mas, in fe liz men te, era li mi ta da. Tra -
ta-se da rede de en si no pro fis si o na li zan te do SENAC
(Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Co mer ci al). Nos
gran des cen tros ur ba nos, sem pre ti ve mos ins ta la -
ções do SENAC com cur sos para ca pa ci ta ção na
área de moda e be le za (ca be le i re i ros, bar be i ros, ma -
qui a do res); de co mér cio (ven de do res, ge ren tes); de
sa ú de (en fer ma gem); de in for má ti ca, e as sim por di -
an te.

Mas as pe ri fe ri as des ses cen tros ur ba nos e a
es ma ga do ra ma i o ria dos mu ni cí pi os bra si le i ros con ti -
nu a vam ca ren tes de um ser vi ço es pe ci a li za do e, de
fato, pro fis si o na li zan te.

É, por tan to, com imen sa sa tis fa ção, que vejo
que o SENAC, sen si bi li za do com essa si tu a ção, está
ex pan din do seus ser vi ços para al can çar os que até
ago ra se en con tra vam sem me i os para se ca pa ci tar.

Tra ta-se do pro gra ma Se nac Mó vel, que está le -
van do o en si no pro fis si o na li zan te a cen te nas de pe -
que nos mu ni cí pi os bra si le i ros. São qua tro as áre as de
for ma ção: Tu ris mo e Ho te la ria, Sa ú de, Infor má ti ca e
Admi nis tra ção, e Moda e Be le za. Com essa es tra té gia, 
o Se nac Mó vel leva co nhe ci men to e aper fe i ço a men to
pro fis si o nal a pes so as que ja ma is te ri am aces so a um
ser vi ço como esse, se não fos se essa ini ci a ti va.

Tra ta-se de ver da de i ros ”la bo ra tó ri os“ de tra ba -
lho, ins ta la dos em car re tas e em uma bal sa. Em cada
uma des sas es ta ções de for ma ção e aper fe i ço a men -
to, es tão ins ta la dos equi pa men tos que re pro du zem
uma sala de tra ba lho re gu lar. Na de moda e be le za,



por exem plo, o apren diz en con tra ban ca das para cor -
te e pen te a dos, va po ri za dor, se ca do res, fri sa do res,
má qui nas de cor tar ca be lo, e as sim por di an te. No de
in for má ti ca e ad mi nis tra ção, en con tram-se ban ca das, 
ar má ri os e me sas para mi cro com pu ta do res, im pres -
so ras e scan ner, apa re lha gem de áu dio e ví deo. Na
de tu ris mo e ho te la ria, a re pro du ção de um res ta u ran -
te e sua co zi nha ou da re cep ção de um ho tel. Na de
sa ú de, cama hos pi ta lar, ba lan ças an tro po mé di ca e
pe diá tri ca, apa re lhos de pres são, en fim, tudo o ne -
ces sá rio para com por um am bu la tó rio hos pi ta lar. 

Além dis so, cada es ta ção de en si no pro fis si o na -
li zan te é do ta da de an te nas pa ra bó li cas, equi pa men -
tos para te le con fe rên cia e aces so a Inter net. Por meio 
des ses ins tru men tos, são re a li za das te le con fe rên ci as 
na ci o na is, com a pre sen ça de es pe ci a lis tas, que
trans mi tem co nhe ci men tos, res pon dem a per gun tas,
en fim, ofe re cem a opor tu ni da de de aces so a um co -
nhe ci men to pri vi le gi a do para uma co mu ni da de que
tão cedo não dis po rá des ses me i os. 

Até ago ra, fo ram aten di dos 171 mu ni cí pi os, com 
55 mil alu nos for ma dos nes ses cur sos. As car re tas
(ou a bal sa) se des lo cam para o mu ni cí pio após ser
fe i ta uma pes qui sa so bre as prin ci pa is de man das. De
acor do com o per fil do mu ni cí pio, é en vi a da uma car -
re ta-la bo ra tó rio, com os equi pa men tos e ins tru to res
para os cur sos ali re que ri dos. Se re gião de tu ris mo,
uma car re ta de tu ris mo e ho te la ria, se de pres ta ção
de ser vi ços, uma de in for má ti ca e ad mi nis tra ção, e
as sim por di an te. 

A car re ta (ou a bal sa) tem es tru tu ra para for ne -
cer três tur nos de cur sos por dia e per ma ne ce em
cada lo ca li da de o tem po ne ces sá rio para for mar uma
quan ti da de de pro fis si o na is que não ve nha a sa tu rar
o mer ca do. 

Des se modo, com uma eco no mia de es ca la
enor me, está sen do pos sí vel le var en si no pro fis si o na -
li zan te, de qua li da de, a uma in fi ni da de de mu ni cí pi os. 

Faço este re gis tro por con si de rar que ele é mu i -
to sig ni fi ca ti vo para to dos nós que so nha mos com um
País me lhor, com pes so as po den do, por seus pró pri -
os me i os, su pe ra rem as di fi cul da des eco nô mi cas. 

Pa ra béns ao Se nac Mó vel, pa ra béns à di re ção
do Se nac por essa ini ci a ti va. E que ela con ti nue e for -
ne ça o mo de lo para ou tras ins ti tu i ções que tra ba lham
com en si no pro fis si o na li zan te. 

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha pre sen ça
na tri bu na do Se na do Fe de ral pren de-se, des ta fe i ta,
à ne ces si da de de de nun ci ar um fato da ma i or gra vi -
da de ocor ri do em meu Esta do, que, in clu si ve, pode
ter pa ra le los de igual teor em ou tras uni da des da Fe -
de ra ção, por quan to as con di ções que o cer cam são
ex ten sí ve is a todo o Bra sil.

Re fi ro-me ao en cer ra men to das ati vi da des de
trin ta hos pi ta is, pú bli cos e pri va dos, no úl ti mo qua -
driê nio, so men te em Go iás, sen do a ma i o ria du ran te
o ano pas sa do e o pri me i ro se mes tre de 2001.

Des ses hos pi ta is, tre ze são pú bli cos, to dos sob
ad mi nis tra ção mu ni ci pal, em mu ni cí pi os do in te ri or do 
Esta do, e seu fe cha men to ocor reu, prin ci pal men te,
pou co an tes da tran si ção das pre fe i tu ras, su ce di da
em ja ne i ro de 2001.

A pa ra li sa ção das ati vi da des dos hos pi ta is foi
mo ti va da, se gun do os pre fe i tos que fi na li za vam seus
man da tos, pela ne ces si da de de cum pri men to dos di -
ta mes da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que os im -
pe dia de con tra ir dí vi das que trans cen des sem seu
pe río do de ges tão e, por tan to, fos sem trans fe ri das
aos seus su ces so res.

Tal ar gu men ta ção, ain da que vá li da em al guns
ca sos, não en co bre as even tu a is di ver gên ci as po lí ti -
cas en tre os ad mi nis tra do res an te ri o res e os no vos
pre fe i tos. É la men tá vel que essa mo ti va ção pos sa ter
le va do os pri me i ros a pro mo ver o des man che das uni -
da des lo ca is de sa ú de, an tes dos fi na is de man da to,
re sul tan do em gra ve pre ju í zo para seus con ci da dãos.

Em pa ra le lo, a de sa ti va ção dos hos pi ta is pri va -
dos teve ou tra ori gem de cla ra da: a ba i xa re mu ne ra -
ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de, o SUS, para os pro -
ce di men tos hos pi ta la res ne ces sá ri os, o que oca si o -
nou uma su ces são con tí nua de pre ju í zos que aca ba -
ram por in vi a bi li zar o fun ci o na men to de ou tras de zes -
se te uni da des, em doze mu ni cí pi os dis tin tos.

Nes se caso, o con ge la men to das ta be las do
SUS, nos úl ti mos anos, vem se con fron tan do com sig -
ni fi ca ti vos acrés ci mos nos pre ços dos in su mos hos pi -
ta la res, me di ca men tos, re cur sos hu ma nos e gas tos
ge ra is, o que con de na à fa lên cia as ini ci a ti vas do se -
tor pri va do e ao cres cen te gas to com o se tor, no caso
dos agen tes pú bli cos es ta du a is e mu ni ci pa is.



A de nún cia que ora faço as su me uma ca rac te -
rís ti ca ain da mais re le van te quan do to ma mos cons -
ciên cia de que a face mais per ver sa de tal ce ná rio é
sua con se qüên cia di re ta so bre os ma i o res afe ta dos:
os pa ci en tes. A de sa ti va ção de ser vi ços de sa ú de
atin ge a sig ni fi ca ti va ma i o ria de nos sa po pu la ção,
uma vez que o aten di men to pelo SUS é a úni ca al ter -
na ti va dis po ní vel para os me nos fa vo re ci dos.

A pri o ri da de para o se tor tem de es tar em pa ta -
mar sem pre alto, para que não se ja mos co bra dos por
fa tos la men tá ve is como os que vêm ocor ren do em
Go iás.

Nos mu ni cí pi os em que os ser vi ços de sa ú de fo -
ram des con ti nu a dos, são mu i tos os ca sos de par tos
aten di dos por le i gos, de re mo ções de emer gên cia e
mes mo, o que é mais gra ve, de óbi tos por im pos si bi li -
da de de aten di men to em tem po há bil.

O ce ná rio que ora co men to nos deve con du zir à
re fle xão so bre duas ques tões fun da men ta is, que di -
zem res pe i to ao Par la men to: a even tu al ade qua ção
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal à con ti nu i da de do
cum pri men to de ser vi ços es sen ci a is e, ao mes mo
tem po, a ade qua ção dos or ça men tos na ci o na is de
for ma a per mi tir a jus ta re mu ne ra ção dos agen tes de
sa ú de con ve ni a dos com o SUS.

Ambas as ma té ri as são de nos sa res pon sa bi li -
da de e po dem ser tra ta das no Con gres so Na ci o nal.

Te nho a tris te cer te za de que fa tos si mi la res
de vem ter ocor ri do em di ver sos ou tros Esta dos, e a
gra vi da de da si tu a ção exi ge nos sa dis cus são e atu a -
ção para sua so lu ção, em mol des com pa tí ve is com a 
dig ni da de de nos sos ir mãos, já du ra men te atin gi da
por ou tras ma ze las que ain da afli gem nos sa so ci e -
da de.

Ga ran tir o aces so à sa ú de é de ver do Esta do e,
por isso, é tam bém nos so in de cli ná vel de ver.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Lem bro
às Srªs e aos Srs. Se na do res que ha ve rá ses são con -
jun ta do Con gres so Na ci o nal hoje, às de zo i to ho ras e
trin ta mi nu tos, no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às dez ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia nos ter mos do
Re que ri men to nº 512, de 2001 – art. 336, II,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 23, de 2001 (nº 3.115/97, na Casa de ori -
gem), que al te ra e acres cen ta dis po si ti vos na Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976, que dis põe so bre
as So ci e da des por Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de
de zem bro de 1976, que dis põe so bre o mer ca do de
va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os, ten do

Pa re ce res sob nºs 987 e 988, de 2001, das Co -
mis sões de

– Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se -
na dor José Agri pi no, fa vo rá vel, com cor re ções me ra -
men te re da ci o na is nos arts. 17, § 1º; 109, § 3º; 137, in -
ci so II, alí nea ”b“ e seu § 3º; 140, pa rá gra fo úni co; 141, 
§ 6º; 161, § 5º, alí nea ”b“; e 196 da Lei nº 6.404, de
1976; e nos arts. 22, § 2º; 26, § 5º; e 27-A, ca put, da
Lei nº 6.385, de 1976, bem como no art. 7º do Pro je to,
nos ter mos do tex to con so li da do que apre sen ta; e

– Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pe -
dro Piva, fa vo rá vel, nos ter mos do pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –
MENSAGEM Nº 133, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za, so bre a Men -
sa gem nº 133, de 2001 (nº 498/2001, na ori gem), pela 
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra -
ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ví tor Cân di do
Paim Go ba to, Mi nis tro de Se gun da Clas se do Qu a dro 
Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer a 
fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de
Cabo Ver de.

– 3 –
MENSAGEM Nº 163, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor José Alen car, so bre a Men -



sa gem nº 163, de 2001 (nº 722/2001, na ori gem), pela 
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra -
ção do Se na do a es co lha do Se nhor José Vi e gas Fi -
lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma -
nen te da Car re i ra de Di plo ma ta para, cu mu la ti va men -
te com a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Fe -
de ra ção da Rús sia, exer cer a de Emba i xa dor do Bra -
sil jun to às Re pú bli cas da Be la rus, Ca sa quis tão e da
Geór gia.

– 4 –
MENSAGEM Nº 194, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro meu Tuma, so bre a Men -
sa gem nº 194, de 2001 (nº 851/2001, na ori gem), pela 
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra -
ção do Se na do a es co lha do Se nhor Fa us to Orlan do
Cam pel lo Co e lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu -
a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para
exer cer a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Côte D’Ivoire.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que dis põe so bre o Fun do
de De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 146, DE 1996
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 4, de 1998)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 146, de 1996, de au to ria do Se na dor Joel
de Hol lan da, que dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio,
cam bi al e ad mi nis tra ti vo das Zo nas de Pro ces sa men -
to de Expor ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res nºs 238, de 1998, e 867, de 2001, da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, 1º pro nun ci a -
men to (so bre o pro je to), Re la tor: Se na dor Gil ber to Mi -
ran da, fa vo rá vel, nos ter mos das Emen das nºs 1 a

5-CAE, que apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res La u ro Cam pos, Edu ar do Su plicy e José Edu -
ar do Du tra; 2º pro nun ci a men to (so bre as Emen das
nºs 6 e 7, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor José Edu ar -
do Du tra, con trá rio, apre sen tan do, ain da, a Emen da
nº 8-CAE, de Re la tor.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 157, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 157, de 2001 (nº 545/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Nova Lima, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 814, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 166, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 166, de 2001 (nº 705/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri -
to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 816, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do San -
tos, com abs ten ção da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 171, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 171, de 2001 (nº 737/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Empre sa Pa u lis ta de Ra di o di -
fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Re gen te Fe i jó,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 776, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 21 
mi nu tos.)



Ata da 116ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 19 de setembro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res, Car los Wil son e Ade mir Andra de

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias – 
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo
Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los
Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner –
Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra
– Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i -
tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge -
ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – He -
lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Ja der Bar ba lho –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José 
Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân -
ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes –
Ma gui to Vi le la – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma -
u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val -
can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo
Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Pe dro Ubi ra ja -
ra – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to
Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima –
Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le -
la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 76 Srs. Se na do res. 

Está aber ta a ses são.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -

ba lhos.
Nos ter mos do Re que ri men to nº 299, de 2001, de

au to ria do Sr. Se na dor Luiz Otá vio e ou tros Sr. Se na do -
res, o tem po des ti na do aos ora do res da Hora do Expe -
di en te da pre sen te ses são será des ti na do a ho me na ge -

ar o Cí rio de Nos sa Se nho ra de Na za ré, que será re a -
li za do no se gun do do min go de ou tu bro de 2001

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, se hou ver pror ro ga ção na Hora do Expe -
di en te, peço a V. Exª que me ins cre va para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel.

O PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –
Na for ma re gi men tal, V. Exª já está ins cri to.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to
na ho me na gem ao Cí rio de Nos sa Se nho ra de Na za -
ré, Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, pri me i ro que ro agra -
de cer a pre sen ça do re pre sen tan te do Go ver na dor de 
Bra sí lia, Jo a quim Ro riz, o pa ra en se e jor na lis ta Luiz
So la no. 

Antes de fa lar so bre o tema des ta ses são de ho -
me na gem, que ro di zer da di fi cul da de que ti ve mos
não só pe las vá ri as mu dan ças de ho rá rio como tam -
bém pela se qüên cia de vo ta ção de ma té ri as im por -
tan tes no Con gres so Na ci o nal, que foi con vo ca do ex -
tra or di na ri a men te hoje pela ma nhã.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ses são
que se re a li za nes te mo men to no Se na do Fe de ral as -
su me fe i ção es pe ci al. O tem po dos ora do res está
des ti na do a ho me na ge ar o Cí rio de Nos sa Se nho ra
de Na za ré. Cou be tam bém a mim e à Ban ca da Fe de -
ral do meu Esta do, por meio dos Se na do res Ja der
Bar ba lho e Ade mir Andra de, re que rer tal hon ra ria, a
qual logo foi re fe ren da da por to dos os nos sos ilus tres
Pa res do Se na do da Re pú bli ca.

Tam bém re gis tro a pre sen ça da De pu ta da Fe -
de ral Alci o ne Bar ba lho, que vem tam bém abri lhan tar
esta ses são.



Enten do tal ho me na gem como um tri bu to des ta
Casa e de seus lí di mos re pre sen tan tes à de vo ção e
re li gi o si da de do povo pa ra en se, que faz da ro ma ria a
ex pres são ma i or da sua fé àque la que é con si de ra da
a Mãe So be ra na e Se nho ra de to dos os cris tãos.

Pa re ce uma re dun dân cia ou um ple o nas mo di -
zer que se ini cia do iní cio. Mas, na ver da de, o que
que ro di zer é que o iní cio de meu pro nun ci a men to fala 
do iní cio do Cí rio de Na za ré e como tudo co me çou.
Para isso vou lhes con tar uma his tó ria acon te ci da lá
nos idos de 1700, nas pro xi mi da des do ri a cho que de -
sa gua va na es tra da do Ma ra nhão, em Be lém do Pará.

Con ta-se que um ca bo clo da re gião, de nome
Plá ci do, es tan do a ca çar nas ime di a ções do iga ra pé
Mu ru cu tu, pre mi a do pelo can sa ço e pelo ca lor, di ri -
giu-se às mar gens do iga ra pé onde atu al men te se en -
con tra uma tra ves sa que pas sa por trás da atu al Ba sí -
li ca de Na za ré. De bru çou-se para co lher o fres cor da
água e viu, en tre as pe dras che i as de lodo, a ima gem
da San ta. Era uma ré pli ca da es tá tua ori gi nal que se
en con tra em Por tu gal, es cul pi da em ma de i ra e com
apro xi ma da men te 28 cm de al tu ra. Des lum bra do com 
o acha do, le vou a ima gem para casa, im pro vi san do
um hu mil de al tar para ve ne rar a San ta. No dia se guin -
te, a ima gem de sa pa re ce ra de seu im pro vi sa do al tar.
Sur pre so, Plá ci do pôs-se a an dar pela es tra da e
quan do deu por si es ta va na mes ma be i ra de rio onde
acha ra a ima gem. E, sur pre sa ma i or, lá es ta va a San -
ta en tre as mes mas pe dras lo do sas. O ca bo clo tor nou 
a levá-la para a casa e as sim por mu i tas ou tras ve zes, 
e sem pre no dia se guin te do ocor ri do o fato se re pe tia: 
a es tá tua sem pre apa re cia no mes mo iga ra pé. Sa be -
dor do fato, o go ver na dor man dou le var a ima gem
para o pa lá cio, man ten do-a sob se ve ra vi gi lân cia.
Sem que se pu des se ex pli car, na ma nhã se guin te, a
San ta vol ta ra ao seu ni cho pri mi ti vo. Os de vo tos, en -
tão, en ten de ram que o de se jo da San ta era fi car às
mar gens do Mu ru cu tu. E lá cons tru í ram a pri me i ra er -
mi da, sen do, de po is, cons tru í da, no mes mo lo cal, a
atu al Ba sí li ca de Na za ré. Des de en tão, o povo in vo ca
as bên çãos da San ta e lhe atri bui o re ce bi men to de
mu i tas gra ças. 

Esse, na ver da de, é o se gun do mi la gre da San -
ta. O pri me i ro se deu em ter ras por tu gue sas, no lon -
gín quo sé cu lo XII. Con ta-se que, numa ma nhã de se -
tem bro de 1182, es ta va D. Fuas Rou pi nho, ami go de
Rei Afon so Hen ri que, a ca çar. Em per se gui ção a uma
pre sa, per deu o con tro le das ré de as de seu ca va lo,
que dis pa rou des con tro la do rumo a um abis mo. De -
ses pe ra do com a di vi são da mor te imi nen te, D. Fuas
im plo rou à Vir gem de Na za ré am pa ro e pro te ção, ex -
cla man do: ”Se nho ra, va lei-me!“ No mes mo ins tan te, o 

ca va lo es tan cou com ím pe to, cra van do as pa tas tra -
se i ras nas pe dras e pon do a sal vo o ca va le i ro. A caça
e os ca chor ros des pen ca ram no pre ci pí cio. A par tir
des se acon te ci men to, o fi dal go man dou er guer, no lo -
cal, uma ca pe la para a Vir gem de Na za ré, ele va da,
sé cu los de po is, à con di ção de ma triz. Des de en tão,
os por tu gue ses re ve ren ci am Nos sa Se nho ra de Na -
za ré, sem pre em 14 de se tem bro.

Se rão es sas his tó ri as fun da das em fa tos re a is
ou são mero fru to ima gi ná rio po pu lar, so bre vi vi do
com len das e nar ra ti vas poé ti cas? A ques tão, Se nho -
ras e Se nho res, é de so me nos im por tân cia para to -
dos, para mim, es pe ci al men te nes te mo men to. O que
mais im por ta – e é real, vi sí vel e con cre ta – é a fé e a
de vo ção que o povo pa ra en se de vo ta à sua San ta,
não só na épo ca do Cí rio de Na za ré, mas em to dos os 
dias do ano. 

Devo di zer, con tu do, que é no tá vel na his tó ria do 
ca bo clo Plá ci do o fato de ela ter cer ca do a gê ne se da
de vo ção pa ra en se à Vir gem de Na za ré de uma aura
de ter nu ra e sim pli ci da de. Len da e fa tos se en tre la -
çam, mes clam e cons tróem uma cor ren te de fé, que
ex plo de na pa i xão avas sa la do ra do Cí rio, que en vol -
ve, do mi na e ca ti va co ra ções e men tes. Digo isso por -
que, na ver da de, fo ram os mis si o ná ri os je su í tas que
trou xe ram para o solo ama zô ni co o cul to a Nos sa Se -
nho ra de Na za ré. Isso se deu quan do ali se es ta be le -
ce ram, por vol ta de 1653, e fun da ram a ci da de de Vi -
gia, no Pará. Por tan to, ao con trá rio de Vi gia, onde a
ve ne ra ção à San ta foi in cul ca da pela ca te que se je su í -
ta, em Be lém, ela nas ce da sin ge la his tó ria de Plá ci do 
e seu pre ci o so acha do. Isso de mons tra que a fé, Sr.
Pre si den te, não pre ci sa de fa us tos e lu xos para nas -
cer no co ra ção dos ho mens.

A ro ma ria do Cí rio, por sua vez, tem iní cio, se -
gun do os re la tos, em 1793. Nes se ano, o Bis po do
Pará, D. João Evan ge lis ta, en vi ou a es tá tua para res -
ta u ra ção em Por tu gal. Seu re tor no ocor reu em ou tu -
bro des se mes mo ano, e a San ta foi con du zi da pe las
ruas de Be lém em ro ma ria, acom pa nha da pelo Bis po, 
Go ver na dor, a tro pa e os fiéis. Essa pro cis são é con si -
de ra da como o pri me i ro Cí rio au tên ti co.

O Cí rio so freu mo di fi ca ções ao lon go do tem po,
mas a mo vi men ta ção da ima gem por oca sião do Cí rio 
re pro duz, de for ma sim bó li ca, o mi la gre de tre zen tos
anos atrás quan do a San ta tras la da da do seu lu gar de 
apa re ci men to sem pre apa re cia na mes ma ca vi da de
das pe dras em que fora des co ber ta. Esse tra je to se
re pe te todo ano, em três mo men tos: a Tras la da ção, o
Cí rio e o Re cí rio. 

Qu e ro fa lar um pou co de cada uma des sas oca -
siões como for ma de exal tar, por mi nha fala, toda a



gran di o si da de da Ro ma ria de Nos sa Se nho ra de Na -
za ré. Meus des ti na tá ri os pre fe ren ci a is, nes te mo men -
to, são to dos aque les que nun ca ti ve ram opor tu ni da -
de de com pa re cer ao Cí rio, que nun ca vi ram ima gens
de sua ocor rên cia na te le vi são ou dele não ti ve ram
no tí ci as em jor na is e re vis tas. Per do em-me os que,
nes te ple ná rio ou di an te da nos sa rá dio e da nos sa te -
le vi são, se en fa da rem com o re la to – por lhes ser por
de ma is co nhe ci da – a mais cara e mais ecu mê ni ca
de vo ção re li gi o sa ama zô ni ca. Pro me to que o fa rei
com a bre vi da de pos sí vel. 

O Cí rio dura 15 dias e tam bém é co nhe ci do
como o Na tal do pa ra en se, pois a fes ta de fé em ho -
me na gem à Vir gem de Na za ré é tam bém uma con fra -
ter ni za ção da fa mí lia pa ra en se, ten do em vis ta que,
de vi do prin ci pal men te aos ro me i ros que che gam do
in te ri or para fi car em ca sas de pa ren tes, no dia do Cí -
rio a po pu la ção de Be lém pra ti ca men te do bra! 

A fes ta co me ça ain da an tes das pro cis sões,
com a che ga da des ses ro me i ros, tra zen do, mu i tas ve -
zes, o pato, o tu cu pi e a fo lha da man di o ca, que se rão
le va dos à mesa no tra di ci o nal e fes ti vo al mo ço do Cí -
rio, sob as for mas dos pra tos tí pi cos da de li ci o sa cu li -
ná ria pa ra en se: o pato no tu cu pi e a ma ni ço ba. 

Na no i te de sex ta-fe i ra, an te vés pe ra da gran de
pro cis são, o ar ce bis po me tro po li ta no de Be lém pro -
mo ve a aber tu ra ofi ci al da qua dra na za re na ao pre si -
dir a ce ri mô nia que ina u gu ra o ci clo da fes ti vi da de. É
ina u gu ra da a ilu mi na ção da Ba sí li ca de Na za ré, que é 
en fe i ta da com todo o es plen dor de lu zes a lhe tra çar o 
con tor no, es pe ci al men te para o pe río do do Cí rio, a
ilu mi na ção dos ar cos que de li mi tam o qua dri lá te ro da
Ba sí li ca e a fe i ra do Cí rio.

Na no i te de sá ba do, vés pe ra do Cí rio, ocor re a
Tras la da ção, sen do uma ré pli ca da ima gem acha da
por Plá ci do le va da por mi lha res de fiéis da Ca pe la do
Co lé gio Gen til Bit ten court, em Na za ré, até a Ca te dral
Me tro po li ta na, na Ci da de Ve lha. Essa é uma das mais 
be las pro cis sões no tur nas de que se tem no tí cia, com 
a ber lin da da Vir gem in ten sa men te ilu mi na da, des ta -
can do-se so bre a mas sa de fiéis que a con du zem, em 
meio a ora ções e cân ti cos. Re pa rem, Srªs e Srs. Se -
na do res, que, ao fa zer o ca mi nho in ver so ao do Cí rio,
a pro cis são da Tras la da ção as su me sim bo lo gia pró -
pria, que faz re vi ver a his tó ria do des co bri men to da
es tá tua da San ta e de seu re tor no ao lo cal do acha do.

No dia se guin te, sem pre no se gun do do min go
do mês de ou tu bro, a ci da de acor da an tes do sol nas -
cer e se pre pa ra para o gran de acon te ci men to re li gi o -
so e fes ti vo do povo pa ra en se. Esse é o dia do Cí rio,
da ma jes to sa pro cis são que, sa in do da Ca te dral, con -

du zi rá a ima gem da mi la gro sa San ta até o lar go onde
se si tua a Ba sí li ca de Nos sa Se nho ra de Na za ré.

O per cur so, com qua tro qui lô me tros e meio de
ex ten são, é per cor ri do em cer ca de qua tro a até nove
ho ras e acom pa nha do por cer ca de 1 mi lhão de fiéis.
Bem cedo, as pes so as vão se di ri gin do para as ruas
do tra je to do Cí rio – umas oran do, ou tras en to an do hi -
nos re li gi o sos, ou tras ain da re zan do ter ços... For -
mam-se pela ci da de toda pe que nos cor te jos a ver ter
para um mes mo sí tio. Quem vê do alto essa mo vi -
men ta ção do povo não pode de i xar de com pa rá-la a
ri a chos e iga ra pés cor ren do para um mes mo rio, de -
sa guan do nele seu ca u dal de água ou gen te.

Em pou co tem po, mi lha res de pes so as for mam
uma mas sa com pac ta a acom pa nhar a ro ma ria, en -
quan to ou tras mi lha res se es pa lham pe las ruas de
Be lém, ao lon go do tra je to da pro cis são, num es pe tá -
cu lo im pres si o nan te de fer vor e de vo ção. Ento an do
cân ti cos e ele van do pre ces aos céus, pre sos à cor da
que leva a ber lin da com a San ta ou afas ta dos dela,
nas cal ça das, ja ne las, sa ca das dos edi fí ci os, nos pa -
lan ques e ar qui ban ca das, ou vin do pelo rá dio ou as -
sis tin do pela te le vi são, são to dos to ma dos por um ele -
va do sen ti men to de exal ta ção cris tã que inun da seus
co ra ções de fé, ca ri da de e amor ao pró xi mo. É unâ ni -
me, em to dos eles, o de sa bro char da es pe ran ça num
ama nhã mais ven tu ro so e ple no das bên çãos que so -
bre ele der ra ma rá a Mãe Su pre ma, Nos sa Se nho ra
de Na za ré.

Na pro cis são, a ima gem da San ta se gue numa
ber lin da ri ca men te or na da com flo res na tu ra is. À sua
pas sa gem, de vo tos cho ram, er guem os bra ços, ajo e -
lham-se, apla u dem como se qui ses sem trans mi tir
seus sen ti men tos à San ta, com os sen ti dos da lin gua -
gem ges tu al e cor po ral.

Numa ma ni fes ta ção de mag na gran de za como
é o Cí rio, com con tri bu i ção po pu lar de va ri a da or dem,
é de se es pe rar que a di men são sim bó li ca ocor ra em
alto grau. Vá ri os são os ob je tos sim bó li cos pre sen tes
à ro ma ria. Os car ros de re co lhi men to de pro mes sas
le vam ob je tos que sim bo li zam pe di dos ou re tra tam o
agra de ci men to por uma gra ça al can ça da, como
ex-vo tos. As ve las, em gran de nú me ro, sim bo li zam a
luz da alma que se ele va aos céus. Cen te nas de ro -
me i ros acom pa nham a pro cis são pa gan do suas pro -
mes sas, po den do ser ob ser va das as re pre sen ta ções
das gra ças al can ça das, como: ca si nhas de ma de i ra
re pre sen tan do o so nho da casa pró pria re a li za do,
mol des em cera de mem bros do cor po, re pre sen tan -
do a sa ú de re cu pe ra da, etc...

A for ma de pa gar pro mes sas mais co nhe ci da é
acom pa nhar o Cí rio na cor da. A cor da é um gros so



tran ça do de si sal, com qua tro cen tos me tros de com -
pri men to, à qual in cri vel men te se agar ram mi lha res
de ro me i ros, numa dis pu ta de fé que for ma uma mu -
ra lha hu ma na ao re dor da ber lin da, onde a cor da é
ata da, re pre sen tan do as sim o con ta to do pro mes se i -
ro com sua San ta.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Pois
não, Se na dor Ber nar do Ca bral. É uma hon ra para
mim mu i to gran de ou vir o re pre sen tan te do que ri do
Esta do do Ama zo nas.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Luiz Otá vio, em pri me i ro lu gar peço-lhe des cul pas por 
es tar in ter rom pen do um dis cur so que, além de den so, 
tem uma li ne a ri da de his tó ri ca ab so lu ta men te cor re ta.
V. Exª de mons tra que a pe re gri na ção re a li za da no Cí -
rio de Na za ré trans for ma cada ro me i ro em men sa ge i -
ro da fé. Veja a co in ci dên cia: V. Exª é do Esta do do
Pará, a Pre si dên cia da Casa está sen do exer ci da no
mo men to por um Se na dor do Pará e, no ple ná rio, en -
con tra-se pre sen te a De pu ta da Elci o ne Bar ba lho,
tam bém do Esta do do Pará. Por tan to, o Pará hoje
pres ta uma ho me na gem, por in ter mé dio da voz de V.
Exª, que en cur ta a dis tân cia do ex tre mo nor te, para
mos trar ao País o que é a fé, a re li gião de um povo.
Gos ta ria de re ves tir este meu apar te de pro fun da so li -
da ri e da de a V. Exª e di zer-lhe que, se me per mi te,
gos ta ria de subs cre ver o seu dis cur so, apla u di-lo pelo 
que ele está re pre sen tan do.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Agra -
de ço a ma ni fes ta ção de V. Exª e in si ro o seu apar te
em meu pro nun ci a men to.

Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, vis ta do alto, a cor da ser pen te ia num vai-e-vem 
on du lan te, mo vi men tan do a gros sa mas sa de pes so -
as agar ra das nela, em es pe tá cu lo de gran de for ça
mís ti ca. Vis ta de per to, são pes so as co la das umas às
ou tras, mãos cris pa das, mús cu los re te sa dos, pés
des cal ços, os cor pos ba nha dos de suor. Alguém já
viu nes sa ima gem a re pre sen ta ção de um cor dão um -
bi li cal a unir os fi lhos à Mãe Su pre ma. Para ou tros, é a 
re pre sen ta ção pun gen te da so li da ri e da de a unir mi -
lha res de anô ni mos numa mes ma ex pres são de fé. 

Para os de vo tos, cre io que é o mo men to su bli me 
em que se al can ça o ele va do sig ni fi ca do da pa la vra
”re li gião“, que vem do la tim re li ga re, que quer di zer
”unir, atar de novo“. Os que se gu ram a cor da sen -
tem-se li ga dos, uni dos, ata dos ao trans cen den tal, ao
san ti fi ca do, ao di vi no. Aliás, o Cí rio, como fes ta re li gi -
o sa, cum pre exa ta men te o sen ti do eti mo ló gi co da pa -

la vra ”re li gião“. Nes se sen ti do, a cor da é ob je to de
ma i or va lor sim bó li co.

O en cer ra men to dos fes te jos ocor re após o
quar to do min go do mês, quan do se dá a pro cis são de
re tor no, cha ma da Re cí rio. A ima gem da San ta é de -
vol vi da ao seu ni cho na Ca pe la do Co lé gio Gen til Bit -
ten court e ali fica até o pró xi mo Cí rio. 

Além da Tras la da ção, do Cí rio e do Re cí rio,
ocor rem ou tras ho me na gens à Vir gem de Na za ré.

Na sex ta-fe i ra, an te vés pe ra do Cí rio, a ima gem
é le va da em pro cis são para Ana nin de ua. No sá ba do
pela ma nhã, acon te ce a pro cis são ro do viá ria, quan do 
ca mi nho ne i ros acom pa nham a ima gem até Ico a ra ci.
Em se gui da, após a ce le bra ção de mis sa no tra pi che
da vila, a ima gem re tor na em pro cis são flu vi al ao por -
to de Be lém, acom pa nha da por cen te nas de em bar -
ca ções. Da es ca di nha do cais do por to de Be lém a
ima gem é pre ce di da por uma pro cis são de mo to que i -
ros que ser vem de ba te do res ao car ro que con duz a
ima gem até o Co lé gio Gen til Bit ten court, de onde, à
no i te, des lo ca-se para a Tras la da ção. 

Ain da na tar de de sá ba do ocor re um dos even -
tos mais mar can tes, quan do a di re to ria da fes ta – pa -
ro qui a nos en car re ga dos de toda a or ga ni za ção do Cí -
rio – re a li za a des ci da da ima gem acha da por Plá ci do, 
de seu ni cho para a ber lin da no al tar da Ba sí li ca de
Nos sa Se nho ra de Na za ré, fi can do, as sim, pró xi ma
aos fiéis du ran te a quin ze na do Cí rio; no mo men to da
des ci da da ima gem da San ta de seu al tar, to dos os
pre sen tes são to ma dos por um pro fun do sen ti men to
de re ve rên cia e ado ra ção; com os co ra ções con tri tos
e a alma em jú bi lo, os fiéis di ri gem pre ces a Nos sa
Se nho ra e in vo cam sua in ter ces são jun to a Deus. 

No ter ce i ro do min go de ou tu bro ocor re ain da o
Cí rio das cri an ças.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Cí rio
não de i xa de ser uma gran de ex pres são de cul tu ra de
um povo que va lo ri za a sua tra di ção re vi ven do os
seus va lo res tí pi cos, va lo ri zan do aqui lo que é: uma
mis tu ra de povo da flo res ta guer re i ro e va len te com o
povo de além-mar, re li gi o so e per se ve ran te.

Mas o Cí rio não é ape nas cul tu ra. Aci ma de tudo 
é re li gi o si da de que aflo ra nas pe re gri na ções de pre -
pa ra ção, nas ro ma ri as e nas pro cis sões na za re nas. É
a fé que ex plo de nos co ra ções, ali men ta da to dos os
anos pe los fes te jos na za re nos e que é, de cer ta for -
ma, ex pres sa por sím bo los que con du zem a re fle xões 
das mais va ri a das. 

As cri an ças ves ti das de an jos re pre sen tam a
má xi ma cris tã ”só en tra no céu quem for igual às cri -
an ci nhas“, logo, ma ni fes tam a bus ca da hu mil da de,



da pu re za e da pe que nez. As ofer tas de cera, de mi ri -
ti, que re pre sen tam casa, ór gãos, bar cos, gra ças al -
can ça das va riá ve is, sim bo li zam o po der de Deus e da 
pró pria Vir gem Ma ria, me di a do ra das gra ças. Re pre -
sen tam tam bém as di fi cul da des de mu i tas pes so as
em con se guir aqui lo que lhes é de di re i to ci vil: mo ra -
dia, aces so à sa ú de, de que não se be ne fi ci am. A
tran subs tan ci a ção da cor da, que de i xa de ser ape nas
um cabo de fios uni dos e tran ça dos en tre si para se
tor nar um imen so cor dão um bi li cal, as pe ni tên ci as e
sa cri fí ci os, re fle tin do aqui lo que de fato so mos: pe re -
gri nos des te mun do, su cum bí ve is a do en ças, an gús ti -
as e que, ca mi nhan tes, ”to ma mos nos sa cruz“, bro -
tan do so li da ri e da de e ca ri nho com os ou tros ir mãos
ca mi nhan tes. 

Por fim, a su bli me vi são da ber lin da é a tão al -
me ja da e es plen do ro sa ima gem que todo cris tão pre -
ten de ter: nos sa che ga da ao pa ra í so, onde a Vir gem
nos re ce be rá de bra ços aber tos, glo ri o sa e ra di an te
do po der de seu fi lho, com amor ma ter nal. ”No céu, no 
céu, com mi nha mãe es ta rei...“ Daí o êx ta se, a pre -
sen ça sen sí vel de Ma ria, a co mu nhão es pi ri tu al, que
dá novo alen to à alma. Daí o mer gu lho em nós mes -
mos, do qual aflo ram as lá gri mas.

O Cí rio de Na za ré traz ain da a cada pa ra en se, e
a to dos aque les que ver da de i ra men te o com pre en -
dem, a mis são de cons tru ir um mun do em que to dos
se re mos mais res pe i ta do res e res pe i ta dos, por amor
a Deus e à Vir gem, se re mos so li dá ri os com to dos
aque les que es tão nas ”cor das da vida“, da re mos
água àque les ”que têm sede de jus ti ça“, se re mos
hos pi ta le i ros e ca ri do sos como so mos com os pa ren -
tes que vêm para o Cí rio, não te re mos me dos nem
fra que zas, por que sa be mos que há uma mãe sem pre
co nos co, e a pre sen ça de Ma ria será tão sen ti da
como quan do avis ta mos sua ber lin da. 

Nes se tem po, o Cí rio não ocor re rá mais ape nas
no se gun do do min go de ou tu bro; o Cí rio será todo dia
e, con ti nu a men te, es ta rá ocor ren do em nós.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
em me a dos de se tem bro. Em pou cas se ma nas, che -
ga re mos à aber tu ra das fes ti vi da des do Cí rio de
2001. Será o pri me i ro do novo sé cu lo. No ano pas sa -
do, as co me mo ra ções en vol ve ram vá ri os nú me ros re -
don dos: os 2000 anos de nas ci men to de Je sus Cris to; 
os 500 anos de evan ge li za ção do Bra sil; os 300 anos
em que o ca bo clo Plá ci do en con trou a ima gem de
Nos sa Se nho ra de Na za ré e, mais ain da, os 50 anos
da or de na ção sa cer do tal de Dom Vi cen te Jo a quim
Zico, Arce bis po Me tro po li ta no de Be lém.

Ao men ci o nar o nome de Dom Vi cen te Zico,
faço, com mu i ta sa tis fa ção, um bre ve pa rên te se no

rumo des te pro nun ci a men to para lhe ren der ho me na -
gem, não ape nas de um Se na dor da Re pú bli ca, mas,
de modo par ti cu lar, de um pa ra en se que o ad mi ra por
tudo o que fez em seus 51 anos de vida sa cer do tal, a
se rem com ple ta dos no pró xi mo dia 22 de ou tu bro, em 
ple na quin ze na das fes ti vi da des do nos so Cí rio. –
Nos so Arce bis po é ca ri nho sa men te cha ma do pelo
povo de Dom Zico. Não é di fí cil en ten der por quê. De
fala fá cil e man sa, a to dos Dom Zico tra ta com a mes -
ma cor te sia, seja rico ou po bre, pes soa do povo ou
au to ri da de, re li gi o so ou ateu. Ele é o que se cha ma
ver da de i ra men te de pas tor, sem pre afe tu o sa men te
cer ca do por suas ove lhas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re -
gis trar aqui tam bém a pre sen ça no ple ná rio do ilus tre
Se na dor Ja der Bar ba lho, do meu que ri do Pará.

Dom Vi cen te Zico im pri miu à ar qui di o ce se,
quan do as su miu seu pos to, nova fe i ção pas to ral, na
qual se des ta ca a des cen tra li za ção que pro mo veu em 
seu ter ri tó rio epis co pal para dar flu xo mais li vre às ini -
ci a ti vas pas to ra is. Em sua ad mi nis tra ção, Dom Zico
cri ou vá ri as pa ró qui as; igre jas fo ram cons tru í das e
ou tras re for ma das; foi cri a da a Fun da ção Na za ré de
Co mu ni ca ção; em par ce ria com o Esta do, foi ins ti tu í -
do o Mu seu de Arte Sa cra; ele ain da in cen ti vou a cri a -
ção do Cen tro da Cul tu ra e For ma ção Cris tã, um mo -
der no com ple xo para aten der às vá ri as ne ces si da des 
da ar qui di o ce se.

Enfim, Sr. Pre si den te, sei que é di fí cil afir mar,
mas o Arce bis po Dom Zico é, em Be lém, uma una ni -
mi da de; e não das bur ras, mas una ni mi da de das pes -
so as in te li gen tes, sen sí ve is e pers pi ca zes.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
não ter can sa do V. Exªs com as ce nas que re tra tei do
Cí rio de Na za ré de Be lém. Foi ine vi tá vel ter sido eu to -
ma do pelo en tu si as mo e pelo ar re ba ta men to ao fa lar
das ima gens do Cí rio. Ape nas re lem brar ce nas dos
Cí ri os de que par ti ci pei – acre di tem V. Exªs – é o bas -
tan te para des per tar em mim e fa zer re vi ver a emo ção 
da que les mo men tos.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Com
mu i ta hon ra, Se na dor Ja der Bar ba lho.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Luiz Otá vio, com este apar te eu gos ta ria de in cor po -
rar as mi nhas pa la vras à ma ni fes ta ção de V. Exª, que,
com mu i ta pre ci são, re tra ta o sen ti men to de fé, de de -
vo ção do povo pa ra en se a Nos sa Se nho ra de Na za ré. 
So men te os que são do Pará ou os que ti ve ram a
opor tu ni da de de tes te mu nhar o que ocor re no se gun -



do do min go de ou tu bro é que po dem en ten der a ma -
ni fes ta ção a que V. Exª se re fe re com tan to bri lho, que
é de fé e tam bém de cul tu ra do povo do nos so Esta do. 
Por isso mes mo, vim ao ple ná rio. Não vou à tri bu na fa -
zer um dis cur so tam bém, por que en ten do que o pro -
nun ci a men to de V. Exª é com ple to e re tra ta efe ti va -
men te o que é aque la mul ti dão. A im pres são que se
tem é a de que o povo todo saiu às ruas, seja do in te ri -
or ou da ca pi tal, para se unir na que le mo men to de fé.
Essa fes ta faz par te não ape nas da fé do povo pa ra -
en se, mas tam bém da nos sa his tó ria. Quem qui ser
tra tar do Pará ine vi ta vel men te terá que tra tar da fes ta
de Nos sa Se nho ra de Na za ré. Os meus cum pri men -
tos pelo pro nun ci a men to de V. Exª nes te mo men to em 
que o mun do todo se de ba te, de po is do epi só dio
ocor ri do em Nova Ior que, que está re la ci o na do à fé e
a to das as de sin te li gên ci as que ocor rem no mun do,
in clu si ve vin cu la das à fé. Assis te-se à vi o lên cia na
Irlan da do Nor te, por que de fen dem um mes mo Deus,
e aque le é um povo de es tá gio cul tu ral con si de ra do
ele va do. No en tan to, ali co me tem-se as ma i o res vi o -
lên ci as, como as que se anun ci am para o Ori en te Mé -
dio, com a con ti nu i da de de tan to de sa mor. A vin da de
V. Exª à tri bu na para fa lar des sa ma ni fes ta ção de fé
do povo do Pará, cre io que, aci ma de tudo, é uma con -
vo ca ção ao amor, é uma con vo ca ção à fé. Por isso, os 
meus cum pri men tos a V. Exª, ex ten si vos tam bém às
con si de ra ções que faz a Dom Vi cen te Jo a quim Zico.
Efe ti va men te é um pri vi lé gio para nós, do Pará, ter um 
Arce bis po com a sua qua li da de in te lec tu al e com o
seu ca rá ter. Por tan to, Se na dor Luiz Otá vio, no mo -
men to em que te mos o pri vi lé gio de par ti ci par des ta
ses são, que está sen do pre si di da pelo nos so ou tro
com pa nhe i ro in te gran te da re pre sen ta ção do Pará,
que é o Se na dor Ade mir Andra de, peço per mis são a
V. Exª e peço li cen ça ao povo do Pará para que este
meu apar te seja con si de ra do um dis cur so, ao en cam -
par as be las con si de ra ções que V. Exª es ta rá fa zen do.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Com
cer te za, Se na dor Ja der Bar ba lho. Ace i to a sua so li da -
ri e da de, a sua con si de ra ção, o seu res pe i to por to dos
nós pa ra en ses nes te mo men to e in si ro no meu pro -
nun ci a men to o seu apar te.

Esta rei em Be lém, Sr. Pre si den te, no pró xi mo
mês, para par ti ci par do pri me i ro Cí rio do mi lê nio.
Esta rei acom pa nhan do a ma i or ro ma ria do Bra sil e,
além de mi nhas pre ces par ti cu la res, es ta rei di ri gin do
à Nos sa Se nho ra de Na za ré um fer vo ro so pe di do
para que con ti nue ilu mi nan do a vi são das au to ri da des 
pa ra en ses e de seu atu al Go ver na dor, Almir Ga bri el,
meu com pa nhe i ro de lon ga data, para que con du zam

os des ti nos do Pará e de seu povo pelo ca mi nho da
so li da ri e da de, da jus ti ça e da paz so ci al.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do a to dos. (Pal mas)

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio,
o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre -
si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Ade mir Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, ao tem -
po em que re gis tro a pre sen ça do De pu ta do Ze nal do
Cou ti nho.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as
gran des ma ni fes ta ções de re li gi o si da de po pu lar, na
sim pli ci da de apa ren te que es con de den sa com ple xi -
da de sim bó li ca, são as me lho res vias para o en ten di -
men to da alma pro fun da de um povo.

É nes ses lu ga res e nes sas oca siões que a ro ti -
na dos dias co muns é in ter rom pi da. Pela re pe ti ção de
um ri tu al, trans mi ti do de ge ra ção a ge ra ção, é res ta -
be le ci do um elo com o atem po ral, elo que dá sen ti do
e sig ni fi ca ção à pró pria vida. É nes sas oca siões – eu
di zia – que o ho mem cos mo po li ta e glo ba li za do pode
ter um vis lum bre da cos mo vi são pe cu li ar à gen te do
povo, uma vi são das pes so as sim ples e des pos su í -
das, ex clu í das da pre ten sa ins tru ção uni ver sa lis ta
que é a nos sa.

No Bra sil, País de in ten sos con tras tes so ci o cul -
tu ra is, esse vis lum bre ca u sa sem pre uma im pres são
ví vi da. Di an te das ce le bra ções, nós, bra si le i ros por ta -
do res da ci ta da cul tu ra uni ver sal, não so mos di fe ren -
tes dos es tran ge i ros, que as sis tem a tudo, to ma dos
de es pan to an tro po ló gi co. Isso é par ti cu lar men te ver -
da de i ro para os nos sos com pa tri o tas ori un dos de ou -
tras re giões, mais alhe a dos que são às for mas es pe -
cí fi cas que as su me, em cada lo cal, a sín cre se do ca -
to li cis mo eu ro peu com cos tu mes an ces tra is, in dí ge -
nas e afri ca nos.

O Cí rio de Nos sa Se nho ra de Na za ré de Be lém
do Pará, a ma i or ex pres são po pu lar de re li gi o si da de
da Ama zô nia e do Bra sil, é um des ses mo men tos e lu -
ga res em que po de mos son dar a alma do nos so povo. 
No Cí rio, re ve la-se a es pon tâ nea ma ni fes ta ção co le ti -
va da que la cos mo vi são se gun do a qual o má gi co e o
mis te ri o so são for ças vi vas, pre sen tes e atu an tes. É
uma vi são tão for te e tão atem po ral, que te re mos,
nes te ano de 2001, a sua du cen té si ma oi ta va edi ção,
a ocor rer na data que a tra di ção de ci diu con sa grar: o
se gun do do min go de ou tu bro.



Sim, foi no ano re mo to de 1793 que o Go ver na -
dor da Pro vín cia do Grão-Pará, Fran cis co de Sou za
Cou ti nho, re sol veu tor nar ofi ci a is as pro cis sões à er -
mi da da mata do Utin ga, en tão nas cer ca ni as da Be -
lém. Lá ha via uma ima gem da Se nho ra de Na za ré,
idên ti ca àque la exis ten te em Por to de Mós, na Estre -
ma du ra, já en tão ob je to de de vo ção por par te dos
por tu gue ses, ima gem vo ti va ao mi la gre ocor ri do em
se tem bro de 1182, ao al ca i de D. Fuas Rou pi nho, sal -
vo pela in vo ca ção da Vir gem de se pre ci pi tar, com ca -
va lo e tudo, do pe nhas co ao mar.

O ar ra bal de da ca pi tal pa ra en se te ria sido o sí tio 
de novo mi la gre: a ima gem, en con tra da em 1700 pelo
ca bo clo José de Sou za Plá ci do, às mar gens de um
iga ra pé, re tor na va inex pli ca vel men te ao pon to ori gi -
nal sem pre que dali era le va da. Em uma des sas ve -
zes, ain da no sé cu lo XVIII, te ria para lá re tor na do
ape sar de cer ca da por for te guar da no pa lá cio do Go -
ver na dor. Esse mi la gre do re tor no da ima gem é re pe -
ti do to dos os anos na ce le bra ção do Cí rio de Na za ré,
como sím bo lo da ade são co le ti va à von ta de de Ma ria
de ali per ma ne cer.

A Ba sí li ca de Nos sa Se nho ra de Na za ré, des ti -
no da pro cis são, atu al men te em po si ção bem cen tral
em Be lém, en con tra-se pre ci sa men te no lo cal onde a
ima gem, se gun do a tra di ção, foi en con tra da. O cor te -
jo par te da Sé de Be lém, no ba ir ro da Ci da de Ve lha,
bem em fren te ao for te da fun da ção da ci da de, e se -
gue por cer ca de três qui lô me tros até o Lar go de Na -
za ré, onde fica a Ba sí li ca.

O de cre to de Sou za Cou ti nho de ter mi na va ain -
da ou tra das tra di ções li ga das ao Cí rio de Na za ré: o
es ta be le ci men to de uma fe i ra no lar go da er mi da. Ain -
da hoje, o Lar go de Na za ré, du ran te a qua dra do Cí -
rio, é to ma do por bar ra cas, for man do um ar ra i al fes ti -
vo. Ali, o ci da dão e o tu ris ta po dem de gus tar os pra tos 
da va ri a da e rica cu li ná ria tí pi ca da re gião, su pe ri or,
se gun do al guns re fi na dos gour mets, à afa ma da co -
mi da ba i a na. Ali, o vi si tan te pode co nhe cer todo tipo
de pro du to do ar te sa na to ama zô ni co. Ali, as cri an ças
po dem brin car nos car ros séis e se far tar dos do ces e
gu lo se i mas tam bém tí pi cos.

Para o be le nen se, e tam bém para as po pu la -
ções ri be i ri nhas da re gião, o Cí rio de Na za ré é o pon -
to má xi mo do ca len dá rio, é fi gu ra, em im por tân cia,
aci ma até mes mo das fes tas da Pás coa ou do Na tal,
que, no ca len dá rio li túr gi co ofi ci al da Igre ja Ca tó li ca,
ba li zam toda a vida es pi ri tu al cris tã. Este é, de fato, o
tra ço fun da men tal do Cí rio: seu ca rá ter de fes ta do
povo. Sua his tó ria, de du zen tos anos, é mar ca da por
re i te ra das e in fru tí fe ras ten ta ti vas, da par te do ar ce -
bis pa do, de ex pur gar a pro cis são de seus as pec tos

pa gãos, que tol da ri am, se gun do as au to ri da des, a pu -
re za es pi ri tu al da fes ta.

Nada dis so adi an tou: o povo ven ceu to das as
dis pu tas, im pôs seu modo de ser e de ce le brar, sua vi -
são de mun do, sua es pi ri tu a li da de toda pró pria – es -
pi ri tu a li da de, é cer to, sem ma nu al de cul to, sem ro te i -
ro es cri to dos ri tos, mas pre ser va da pela tra di ção do
sen tir e do fa zer.

Tra di ções como a do car ro dos mi la gres – onde
se de po si tam os ex-vo tos –, como a do bar co da ma -
ru ja da ou como a das cri an ças ves ti das de anjo con ti -
nu a rão a le var, pe los anos e anos a vir, a es pe ci al re -
la ção de nos so povo com o trans cen den te. E não é
pos sí vel de i xar de men ci o nar es pe ci al men te a cor da,
aque la im pres si o nan te cor da que pu xam os pro mes -
se i ros mais ar do ro sos, os de de vo ção mais exal ta da.
Ou tros se pos tam ao lon go do per cur so, com gar ra -
fões de água, para sa ci ar a ter rí vel sede da que les que 
se gu ram a cor da, ca u sa da pelo es for ço e pelo ca lor
úmi do do cli ma equa to ri al de Be lém do Pará.

Para as fa mí li as de to dos os ní ve is so ci a is, o Cí -
rio é a oca sião de re u nião di an te da mais far ta das
me sas, co ber ta de igua ri as da que la ex tra or di ná ria
cu li ná ria pa ra en se. Nes se dia, as ri xas, as in tri gas fa -
mi li a res são es que ci das, e to dos se re con ci li am na
ale gria que con ta gia até os tu ris tas, que não co nhe -
cem e não apre en dem, em sua to ta li da de, o sen ti do
de tão gran de ce le bra ção. Te mos ali, para em pre gar
ou tra vez a pa la vra, um vis lum bre da uto pia da paz
uni ver sal, que de se ja mos para toda a ter ra e to dos os
ho mens e da qual a hu ma ni da de se re ve la tão ne ces -
si ta da.

Este é para mim, para a per cep ção que te nho do 
Cí rio, seu sen ti do mais pro fun do: a re a li za ção des se
so nho de in te gra ção que os dias co muns nos ne gam
e que as ações dos vi o len tos e dos ter ro ris tas si tu am
cada vez mais dis tan te. Esse so nho, para nos so povo, 
pa re ce es tar sem pre ali, bas tan do do brar a es qui na
para en con trá-lo.

Cí rio de Nos sa Se nho ra de Na za ré, fes ta do
povo! É uma li ção que nos sa gen te sim ples nos dá,
ano após ano. É uma li ção de per se ve ran ça e fé, de
con fi an ça de que o fu tu ro será me lhor, li ção da qual
tan to ne ces si ta mos e que se re ves te sem pre da es pe -
ran ça – sen ti men to ca rac te rís ti co não só da po pu la -
ção pa ra en se, mas de todo o povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, foi com emo ção que me ins cre vi
para fa lar des te dia es pe ci al em que se co me mo ra, no 
Se na do Fe de ral, o Cí rio de Na za ré.

Sr. Pre si den te, mais uma vez re ce bi um gen til
con vi te da fa mí lia Cou ti nho Jor ge e, se Deus qui ser,



no dia 14 pró xi mo, es ta rei co me mo ran do, jun ta men te
com os pa ra en ses, essa fes ta, que é uma das mais
bo ni tas do ca len dá rio na ci o nal.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª
será, com cer te za, mu i to bem re ce bi do.

Esta Pre si dên cia, a qual exer ço com mu i ta hon -
ra, em nome do povo do Pará, as so cia-se a to das as
ma ni fes ta ções aqui fe i tas em ho me na gem ao Cí rio de 
Nos sa Se nho ra de Na za ré, uma fes ta de so li da ri e da -
de, de amor, de fé. Com cer te za, é a ma i or de to das
as fes tas do Bra sil.

Só quem par ti ci pa da que la fes ta, só quem a vê,
só quem dela está per to, in de pen den te men te de
qual quer cren ça – e isso vale até mes mo para os des -
cren tes –, pode sen tir a ener gia e a for ça que ema -
nam do mo men to em que a enor me pro cis são pas sa
e em que uma mul ti dão se gu ra aque la cor da, numa
ex pres são de fé. Ali, na que la pro cis são, po de mos ver
o ca ri nho das pes so as que fi cam pró xi mas da que las
que es tão se gu ran do a cor da, dis tri bu in do-lhes água,
so cor ren do-as. Na que le mo men to, há um enor me
sen ti men to de ir man da de do povo do Pará e do Bra sil
que par ti ci pa da que la tão bela fes ta.

Aliás, essa fes ta, hoje, é pra ti ca da em vá ri os
Mu ni cí pi os do Esta do do Pará. O Cí rio de Na za ré não
é mais uma fes ta só de Be lém. Eu di ria que, hoje, na
ma i or par te dos Mu ni cí pi os do Esta do do Pará, co me -
mo ra-se o Cí rio de Na za ré, cada um na sua épo ca,
com o mes mo amor, com a mes ma be le za, com a
mes ma fé, har mo nia e so li da ri e da de com que se fes -
te ja essa data em Be lém.

Cre io que, em nome do Se na dor Ja der Bar ba -
lho, do Se na dor Luiz Otá vio e da Ban ca da Fe de ral do
Pará, po de mos con vi dar os de ma is Se na do res do
nos so Esta do, os De pu ta dos Fe de ra is, en fim to dos os 
que que i ram as sis tir a essa gran di o sa fes ta da nos sa
ter ra.

Por tan to, esta Pre si dên cia se as so cia a to dos
nes ta ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos, pri me i ro
ora dor ins cri to.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a atu al
cri se ener gé ti ca com que nos de fron ta mos vem en se -
jan do es for ços pú bli cos e pri va dos para o au men to da 
ofer ta de ener gia elé tri ca, em vá ri os fren tes, en tre as
qua is se des ta cam:

• A ace le ra ção dos in ves ti men tos em
hi dro e le tri ci da de, com ên fa se, em cur to e
mé dio pra zos, na con clu são das obras de
usi nas em cons tru ção e na me lho ria da efi -
ciên cia de ge ra ção em usi nas em ope ra ção, 
além de no vos in ves ti men tos nos sis te mas
de trans mis são de ener gia elé tri ca;

• A re to ma da dos in ves ti men tos pre vis -
tos no pro gra ma pri o ri tá rio de ter me lé tri cas
a gás na tu ral, cujo an da men to vi nha sen do
obs ta cu la do pelo hi a to exis ten te en tre o pre -
ço do gás na tu ral e a ta ri fa de ener gia elé tri -
ca – hoje fe liz men te equa ci o na do pelo Go -
ver no Fe de ral;

• es ta be le ci men to de li nhas de fi nan ci -
a men to para ge ra ção de ener gia elé tri ca a
par tir de fon tes al ter na ti vas, en tre elas a eó -
li ca e a da bi o mas sa, esta úl ti ma com ên fa -
se em co-ge ra ção.

No caso da bi o mas sa, os re sí du os de
cana-de-açú car – ba ga ço, fo lha e pon te i ras – sur gem
como im por tan te fon te ener gé ti ca al ter na ti va pron ta -
men te dis po ní vel, em face de sua abun dân cia nas
usi nas de açú car e ál co ol do Nor des te e do Cen -
tro-Sul do País. De acor do com pu bli ca ções do Ban co 
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
(BNDES), o apro ve i ta men to da bi o mas sa de
cana-de-açú car apre sen ta as pec tos bas tan te po si ti -
vos na ex pan são da ofer ta de ener gia, como os que
des ta ca mos a se guir.

É pos sí vel au men tar a ofer ta de ener gia elé tri ca
para o mer ca do em pra zo re la ti va men te cur to (de 12
a 18 me ses), de for ma a su prir par te sig ni fi ca ti va das
ne ces si da des do País.

O po ten ci al de co-ge ra ção de ener gia elé tri ca
no Bra sil, a par tir dos re sí du os de cana-de-açú car, é
da or dem de 3 mil me ga watts de po tên cia ins ta la da e,
por tan to, mu i to ex pres si va.

A pro du ção e a dis po ni bi li za ção de ener gia elé -
tri ca a par tir da bi o mas sa da cana-de-açú car se ve ri fi -
cam no pe río do seco, na re gião Cen tro-Sul, exa ta -
men te no pe río do crí ti co, em que os re ser va tó ri os das 
hi dro e lé tri cas es tão no seu ní vel mais ba i xo.

É pos sí vel uti li zar equi pa men tos de fa bri ca ção
na ci o nal, que po dem ser fa bri ca dos em tem po re la ti -
va men te cur to e ade qua do ao pe río do de im plan ta -
ção de no vas ins ta la ções de pro du ção de ener gia em
co-ge ra ção a par tir da im plan ta ção da cana-de-açú -
car, qual seja, de 12 a 18 me ses.

O uso de re cur sos na tu ra is re no vá ve is pro por ci -
o na be ne fí cio ao meio am bi en te, pela cap tu ra de car -



bo no e re du ção do seu lan ça men to no ar (na que i ma
do ál co ol como com bus tí vel).

A uti li za ção da bi o mas sa para pro du ção enér gi -
ca con tri bui para con so li dar no País o mo de lo de mer -
ca do com pe ti ti vo na pro du ção de ener gia elé tri ca,
com um ma i or nú me ro de agen tes pro du ti vos.

Pro mo ve-se a me lho ria da ca pa ci da de com pe ti -
ti va da in dús tria su cro al co o le i ra, ao se pos si bi li tar
nova fon te de re ce i ta e ao se vi a bi li zar um me lhor
apro ve i ta men to dos re sí du os in dus tri a is da ati vi da de.

Re co nhe cen do as van ta gens da co-ge ra ção,
prin ci pal men te com fon tes al ter na ti vas de ener gia,
como o apro ve i ta men to da bi o mas sa, a par tir de
1999, an tes mes mo, por tan to, do agra va men to da cri -
se ener gé ti ca, o Go ver no Fe de ral edi tou uma sé rie de 
me di das para vi a bi li zar o au men to da ofer ta de ener -
gia, en tre as qua is des ta ca mos um con jun to de re so -
lu ções emi ti das pela Ane el e tam bém, de ma ne i ra
mu i to par ti cu lar, a Por ta ria do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia nº 557, de 6 de de zem bro de 2000, pela qual
foi lan ça do o Pro gra ma de Fi nan ci a men to à Co-ge ra -
ção de Ele tri ci da de, ga ran tin do o aces so das usi nas e 
des ti la ri as de açú car e ál co ol ao Pro gra ma de Apo io
Fi nan ce i ro a Inves ti men tos Pri o ri tá ri os do Se tor Elé -
tri co.

Nes se sen ti do, com base nes sa Por ta ria, o
BNDES alo cou re cur sos, com uma do ta ção ini ci al de
R$250 mi lhões, vi san do a fi nan ci ar a co-ge ra ção a
par tir dos re sí du os de cana-de-açú car. O BNDES, até 
ju lho des te ano, já ha via re ce bi do oito pro je tos, com
pre vi são de in ves ti men tos to ta is da or dem de R$300
mi lhões e fi nan ci a men tos no va lor de R$220 mi lhões. 

No caso do Esta do do Espí ri to San to, a co-ge ra -
ção de ener gia a par tir dos re sí du os de cana-de-açú -
car é es pe ci al men te im por tan te, em ra zão da re du zi -
da ca pa ci da de de ge ra ção pró pria de ener gia elé tri ca, 
de cor ren te do li mi ta do po ten ci al hi dro e lé tri co de seu
ter ri tó rio. Cer ca de 86% do su pri men to de ener gia
elé tri ca do Esta do são ori gi na dos da rede in ter li ga da
do sis te ma Su des te, pro ve ni en te de Fur nas. A atu al
ca pa ci da de ins ta la da no Esta do é de ape nas 172 me -
ga watts, de ori gem hi dro e lé tri ca, para uma de man da
to tal da or dem de 1.300 me ga watts/ano. Por tan to, o
au men to da ge ra ção pró pria de ener gia elé tri ca do
Esta do do Espí ri to San to é de fun da men tal im por tân -
cia e de ca rá ter es tra té gi co para o de sen vol vi men to
eco nô mi co do Esta do. 

His to ri ca men te, a qua li da de e a con fi a bi li da de
do ser vi ço de su pri men to de ener gia elé tri ca do Esta -
do têm sido afe ta das tan to por pro ble mas in ter nos,
quan to por pro ble mas ex ter nos às con ces si o ná ri as. 

No am bi en te in ter no, as duas con ces si o ná ri as
pres ta do ras de ser vi ços de dis tri bu i ção de ener gia
elé tri ca no Esta do – Espí ri to San to Cen tra is Elé tri cas
S.A (Escel sa) e Empre sa de For ça e Luz San ta Ma ria
– vêm re a li zan do in ves ti men tos sig ni fi ca ti vos no seg -
men to de dis tri bu i ção e em su bes ta ções com o pro pó -
si to de re du zir in ter rup ções de car ga, au men tan do a
con fi a bi li da de do sis te ma no flu xo nor mal de for ne ci -
men to de ener gia.

Con tu do, é no âm bi to ex ter no às con ces si o ná ri -
as que se ori gi nam os prin ci pa is pro ble mas de su pri -
men to de ener gia no Esta do do Espí ri to San to. Com
efe i to, as in ter rup ções no for ne ci men to, na ma i o ria
das ve zes, têm como ca u sa o fato de o Esta do ser um
im por ta dor lí qui do de ener gia e si tu ar-se numa ”pon ta 
de li nha“ do sis te ma Su des te. Tais in ter rup ções pe na -
li zam, de tem pos em tem pos, tan tos os con su mi do res 
in dus tri a is – com o des li ga men to das car gas des sas
uni da des – quan to a po pu la ção em ge ral, que so fre
com os da nos ca u sa dos aos equi pa men tos e apa re -
lhos de uso re si den ci al.

O par que su cro al co o le i ro do Esta do do Espí ri to
San to é re pre sen ta do por duas usi nas de açú car e ál -
co ol com des ti la ri as ane xas – as usi nas Pa i ne i ras S.A
e a Des ti la ria Ita ú nas S.A, além de cin co uni da des au -
tô no mas de pro du ção de ál co ol. Ape nas a Usi na Pa i -
ne i ras, a mais an ti ga do Esta do, lo ca li za-se na re gião
sul. As de ma is es tão si tu a das no nor te ca pi xa ba.

A pro du ção in dus tri al do se tor su cro al co o le i ro
no Espí ri to San to al can ça cer ca de 45.474 to ne la das
mé tri cas de açú car e 150.902 m³ de ál co ol, numa
área ex plo ra da de cer ca de 45 mil hec ta res, que pro -
du zi ram 2,5 mi lhões de to ne la das de cana-de-açú car, 
em 2000. Os em pre gos ge ra dos no se tor são da or -
dem de 6.000 na sa fra e de 2.500 na en tres sa fra. No
seu con jun to, atu al men te, as usi nas e des ti la ri as têm
um po ten ci al re la ti va men te ele va do de pro du ção de
ener gia sob a for ma de co-ge ra ção e que pre ci sa ser
me lhor apro ve i ta do, prin ci pal men te com a in tro du ção
de me lho ri as tec no ló gi cas nas usi nas, com a me lho -
ria da efi ciên cia de con ver são da bi o mas sa em ener -
gia e mes mo com a me lhor uti li za ção da ca pa ci da de
ins ta la da com a am pli a ção dos plan ti os de
cana-de-açú car.

Por essa ra zão, os em pre sá ri os do se tor su cro al -
co o le i ro no Espí ri to San to, re pre sen ta dos pelo Sin di ca -
to dos Pro du to res de Açú car e Álco ol, mo bi li za ram– se
e apre sen ta ram um pro gra ma de in ves ti men tos na me -
lho ria do pro ces so de pro du ção e in dus tri a li za ção da
cana-de-açú car, as so ci a da à co-ge ra ção de ener gia
elé tri ca com as no vas tec no lo gi as dis po ní ve is.



Com o au men to da área plan ta da e as me lho ri -
as no pro ces so de pro du ção, in clu in do a ex pan são da 
área ir ri ga da, além dos aper fe i ço a men tos ne ces sá ri -
os ao pro ces so de in dus tri a li za ção de açú car e ál co ol, 
e con si de ran do, ain da, os in ves ti men tos ne ces sá ri os
em no vas tec no lo gi as de co-ge ra ção, o po ten ci al de
pro du ção bru ta de ener gia, a par tir da bi o mas sa da
cana, atin ge 264 me ga watts.

Para as con di ções de ofer ta de ener gia no Espí -
ri to San to, além das van ta gens e pon tos po si ti vos da
co-ge ra ção apon ta dos pelo BNDES, de ve mos acres -
cen tar, pri me i ra men te, que as usi nas con tri bu i ri am
para su prir to tal men te a sua de man da, que é da or -
dem de 40 me ga watts/ano, e se ri am uti li za das na
ope ra ção in dus tri al, ir ri ga ção e ou tros usos, além de
ofer tar ao mer ca do lo cal uma dis po ni bi li da de lí qui da
de ofer ta de ener gia de 224 me ga watts, a par tir de
2003. Ade ma is, con for me já dis se mos, a con di ção de
”pon ta de li nha“ da rede Su des te, que é ca rac te rís ti ca
do meu Esta do, re for ça a ne ces si da de de in ves ti men -
tos em co-ge ra ção a par tir dos re sí du os de
cana-de-açú car, em face da ma i or es ta bi li da de e con -
fi a bi li da de que trans fe ri rão ao sis te ma de trans mis -
são e dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca no Esta do do
Espi ri to San to. 

Nes se sen ti do, es ta mos en ca mi nhan do à Câ -
ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca, ao Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia, à Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca e ao BNDES, com apo io do De pu ta -
do Luiz Du rão, es tu do ela bo ra do pelo Sin di ca to dos
Pro du to res de Açú car e Álco ol do Esta do do Espí ri to
San to, no qual es tão ex pli ci ta dos e de ta lha dos os ob -
je ti vos, as me tas e os re cur sos ne ces sá ri os para mo -
der ni zar o se tor su cro al co o le i ro e in se ri-lo no Pro gra -
ma de Co-ge ra ção de Ele tri ci da de.

Para isso, es ta mos pro pon do a re a li za ção de
uma re u nião es pe cí fi ca para tra tar do tema, que con -
ta rá com a par ti ci pa ção dos em pre sá ri os do se tor su -
cro al co o le i ro, com re pre sen tan tes da Câ ma ra de
Ges tão da Cri se Ener gé ti ca e com as agên ci as de fi -
nan ci a men to do Go ver no Fe de ral, in clu in do o Ban co
do Bra sil e o Ban co do Nor des te, com o pro pó si to de
es ta be le cer con di ções mais ade qua das ao fi nan ci a -
men to do re fe ri do pro gra ma.

Essa é uma opor tu ni da de ím par para o Espí ri to
San to e para o Bra sil am pli a rem sua pro du ção de
ener gia elé tri ca a par tir do se tor su cro al co o le i ro, o
que é ver da de i ro par ti cu lar men te para o Nor des te
bra si le i ro e para o Cen tro-Sul, de tal for ma a am pli ar a 
ofer ta de ener gia elé tri ca no Bra sil. Esta mos, a um só
tem po, aten den do às ver ten tes eco nô mi ca, am bi en tal 

e so ci al na ge ra ção de ener gia a par tir da bi o mas sa,
re pre sen ta da pe los re sí du os de cana-de-açú car.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. Ade mir Andra de, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi -
son Lo bão, Pre si den te em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por per -
mu ta com o Se na dor Car los Pa tro cí nio. 

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, em pri me i ro
lu gar, agra de ço ao Se na dor Car los Pa tro cí nio por fa -
zer a per mu ta co mi go, per mi tin do que eu fale an tes.

Apro ve i to para dar se qüên cia a um de ba te,
abor da do pelo Se na dor Ney Su as su na, so bre o co -
mér cio ex te ri or, so bre a ne ces si da de de o Go ver no
bra si le i ro ser mais agres si vo, bus car no vos mer ca -
dos, atu ar lá fora para le var aqui lo que pro du zi mos no
País, en fim, ter con di ções de abrir mais ca mi nhos e
co lo car no mun do o que é nos so. Já que es ta mos em
com pe ti ção mun di al, o Bra sil não pode fi car res tri to a
al guns lu ga res, não pode fi car aca nha do. De ve mos,
por tan to, bus car ou tros mer ca dos, am pli an do, as sim,
as nos sas re la ções co mer ci a is.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas,
tra go al gu mas idéi as e aná li ses re la ti vas a Ta i wan.

O Bra sil pre ci sa au men tar suas ex por ta ções no
sen ti do de fa zer di vi sas e, para que isso acon te ça,
deve in cre men tar seu in ter câm bio eco nô mi co onde
hou ver pos si bi li da de. 

Por essa ra zão, deve mos trar uma atu a ção mais
di nâ mi ca ou, tal vez, até mes mo mais agres si va na bus -
ca de es pa ço para o au men to das tro cas co mer ci a is. 

Há um país que deve me re cer um tra ta men to
es pe ci al. Estou re fe rin do-me a Ta i wan, com o qual de -
i xa mos de man ter re la ções di plo má ti cas em 1974,
pois, quan do res ta be le ce mos re la ções com a Re pú -
bli ca Po pu lar da Chi na – a Chi na Con ti nen tal –, pas -
sa mos a re co nhe cer nes ta o úni co go ver no le gal, en -
cer ran do as re la ções di plo má ti cas e os de ma is con ta -
tos ofi ci a is ou semi-ofi ci a is en tre Bra sil e Ta i wan. 

Aliás, a di fi cul da de para o res ta be le ci men to de
re la ções for ma is de cor re tam bém do fato de que Ta i -
wan não é mem bro da ONU ou de qual quer ou tra or -
ga ni za ção in ter na ci o nal re ser va da a Esta dos, qua li -



da de que as de ma is na ções não re co nhe cem para
essa co mu ni da de.

A Re pú bli ca da Chi na foi a pri me i ra re pú bli ca
cons ti tu ci o nal da Ásia, em 1912. Po rém, após sua
ocu pa ção pe los co mu nis tas em 1949, a sede do go -
ver no foi trans fe ri da para a ilha de Ta i wan ou For mo -
sa, que a Re pú bli ca Po pu lar da Chi na pre ten de re a -
ne xar, como fez re cen te men te com Hong Kong.

Ta i wan tem um ter ri tó rio pe que no – cer ca de 36
mil qui lô me tros qua dra dos – para uma po pu la ção de
22,3 mi lhões de ha bi tan tes em de zem bro de 2000. E,
com essa área re du zi da, con se gue um PIB de
US$267 bi lhões, ou seja, uma ren da per ca pi ta de
apro xi ma da men te US$12 mil. Não bas tas se tudo
isso, as re ser vas cam bi a is se man têm aci ma dos
US$100 bi lhões.

Po de ri am de se jar os no bres co le gas, as sim
como o Bra sil, um par ce i ro co mer ci al em me lho res
con di ções? Um país com mais US$100 bi lhões na
sua re ser va!

Por isso, é bom lem brar que Ta i wan man tém em
Bra sí lia um Escri tó rio Eco nô mi co e Cul tu ral, pois,
como não há re la ções di plo má ti cas, essa re pre sen ta -
ção não pode ser uma em ba i xa da.

Por ou tro lado, o Go ver no bra si le i ro ace na com
a re to ma da do flu xo de co mér cio e in ves ti men tos en -
tre Bra sil e Ta i wan, me di an te a di na mi za ção do Escri -
tó rio Co mer ci al em Ta i pé, que pos sui uma lis ta com
1.200 im por ta do res e po ten ci a is in ves ti do res ta i u a ne -
ses. O di re tor des se es cri tó rio está pre pa ra do para
agen dar re u niões e en tre vis tas de mis sões bra si le i ras 
que se dis po nham a in cre men tar o co mér cio en tre o
Bra sil e essa re pú bli ca.

Ima gi nem os no bres Co le gas o po ten ci al de in -
ves ti men tos de uma so ci e da de que se pode dar ao
luxo de man ter mais de US$100 bi lhões em suas re -
ser vas cam bi a is. Cre io que uma sig ni fi ca ti va par ce la
des se di nhe i ro está pe din do para ser in ves ti do, ao
mes mo tem po em que o Bra sil, todo ano, sai em bus -
ca de re cur sos para con se guir fe char suas con tas ex -
ter nas.

Além dis so, Ta i wan con so me ao ano mais de
US$140 bi lhões em im por ta ções. Com um po der de
com pra des sa di men são, de ve ria apre sen tar um for te
atra ti vo para o Bra sil au men tar suas ex por ta ções, es -
tre i tan do as re la ções co mer ci a is e pro cu ran do, por
sua vez, atra ir in ves ti men tos ta i u a ne ses.

A se efe ti var o in cre men to do in ter câm bio co -
mer ci al, o Bra sil po de ria ad qui rir mais pro du tos de Ta -
i wan na área de ma nu fa tu ra dos, pois sua in dús tria
está mu i to de sen vol vi da e seus prin ci pa is pro du tos

são os ele trô ni cos (com pu ta do res), pe tro quí mi cos
(plás ti cos), au to mo bi lís ti cos e têx te is (fios sin té ti cos).

De nos sa par te, se ria ini ma gi ná vel que, com a
va ri e da de da pro du ção na ci o nal, não en con trás se -
mos al guns itens que pu des sem in te res sar aos ta i u a -
ne ses. Não há a me nor dú vi da de que en con tra ría -
mos uma gama de pro du tos bra si le i ros para ofe re cer
àque le país ir mão.

Há pou cos dias, o no bre Co le ga Se na dor Ney
Su as su na ocu pou a tri bu na para en fo car a ne ces si da -
de de o País au men tar suas tro cas co mer ci a is. E fa lou 
com a au to ri da de de quem, até bem re cen te men te,
era o Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos do Se na do Fe de ral, to can do em um pon to cru ci al.

Per mi to-me re pro du zir aqui um pe que no tre cho
de seu dis cur so, em que apon ta as di fi cul da des co lo -
ca das aos ta i u a ne ses:

Na Chi na que é ad ver sá ria, pois quer
que Ta i wan vol te para eles, eles en tram com 
o pas sa por te de Ta i wan. Para vi rem ao Bra -
sil, que ren do, como eles que rem, fa zer ne -
gó cio, co mér cio co nos co, re ce bem um la is -
sez-pas ser, que vale uma vez; quan do
saem, a po lí cia fe de ral lhes toma, e eles
têm de pe dir de novo, le van do quin ze dias
para re ce bê-lo no va men te. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve jam
bem as di fi cul da des que en con tram nos sos ir mãos de 
Ta i wan para vir ao nos so País para in ves tir. Será que
es ta mos fa zen do-lhes um fa vor ao per mi tir que in vis -
tam, ou o Bra sil é que pre ci sa ur gen te men te de in ves -
ti men tos ex ter nos?

Por que não sim pli fi car, en tão, os pro ce di men -
tos bu ro crá ti cos para au to ri za ção de en tra da no País
dos in ves ti do res ta i u a ne ses?

Não é pos sí vel que, em épo ca de glo ba li za ção,
quan do as dis tân ci as pa re cem en co lher e as co mu ni -
ca ções com o mun do in te i ro são ime di a tas, o Bra sil
con ti nue com essa má qui na em per ra da! E eu, que já
che guei a pen sar, des de a épo ca do Mi nis té rio da
Des bu ro cra ti za ção, que o País se te ria en con tra do
com o ob je ti vo de fa ci li tar a vida da que les que ne ces -
si tam dos ser vi ços pres ta dos pelo Esta do, vejo, ago -
ra, quão pou co du rou esse so nho.

Com a bu ro cra cia re i nan te nos ae ro por tos, na
au to ri za ção para es tu dan tes, na ques tão do vis to de
seis me ses, como po de mos es pe rar que o País atra ia
mais in ves ti do res? Há pa í ses que lu cram rios de di -
nhe i ro ape nas com os es tu dan tes que para lá se di ri -
gem em bus ca de uma boa for ma ção. Dis po mos de
ins ti tu i ções que não per dem para as mais tra di ci o na is 



do mun do em qua li da de de en si no. Por tan to, é mais
uma fren te que po de ria ser ata ca da na bus ca de re -
cur sos ex ter nos. Cre io que não se ri am des pre zí ve is
as di vi sas con se gui das por esse meio, uti li zan do-se
uma cam pa nha pu bli ci tá ria para tra zer ta i u a ne ses
que que i ram es tu dar no Bra sil.

Além dis so, fa ci li tar a en tra da em nos sas fron te i -
ras sig ni fi ca atra ir os tu ris tas, uma das mais im por tan -
tes fon tes de re ce i ta nos dias atu a is. 

O que é fa cil men te no ta do é que Ta i wan está
ávi do para ne go ci ar com o Bra sil. Ima gi nem os no -
bres Co le gas o seu po ten ci al de com pra com a enor -
me re ser va de que dis põe! 

Cre io que é o mo men to de ter mos uma so lu ção
mais cri a ti va. Se não dá para re a tar re la ções di plo má -
ti cas com Ta i wan, por que não pode o Go ver no, por
in ter mé dio do Ita ma raty, par tir para uma ação mais
ob je ti va no sen ti do de ao me nos ela bo rar uma car ta
de in ten ções com pro pos tas cla ras, efe ti vas, ain da
que pro vi só ria, com o ob je ti vo pre cí puo de in cre men -
tar as re la ções di plo má ti cas e co mer ci a is en tre as
nos sas co mu ni da des? Cla ro que te mos de pen sar
nis so, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas! 

So mos um País em cres ci men to. Pre ci sa mos fa -
zer ne gó ci os, não digo a qual quer cus to, mas na ma i -
or quan ti da de pos sí vel, para ge rar no vos em pre gos e
man ter os exis ten tes. As ex por ta ções sig ni fi cam au -
men to de pro du ção. E isso não se con se gue sem um
acrés ci mo cor res pon den te de em pre go, uma das pri -
o ri da des do País nos dias atu a is. 

Con si de ro pri o ri tá rio, por isso, que o Bra sil ace -
le re as ges tões que lhe pos si bi li ta rão re a que cer o co -
mér cio com Ta i wan, ten do em vis ta as suas boas con -
di ções eco nô mi cas e o âni mo que de mons tram em in -
cre men tar a tro ca de pro du tos em nos so País. 

Tra go es sas con si de ra ções, Sr. Pre si den te, no -
bre Co le gas, por que en ten do que o País não pode pa -
rar. Pre ci sa mos, como eu já dis se em ou tra opor tu ni -
da de, ser mais agres si vos. E isso vale não só para o
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio,
que, na li nha de fren te, de ve ria agre gar os in te res ses
do Bra sil aos dos ou tros pa í ses bus can do es ses ne -
gó ci os, mas vale tam bém para o Ita ma raty. Esse ór -
gão, den tro da sua di plo ma cia, po de ria tam bém ser
mais agres si vo para aju dar nos ne gó ci os. Pre ci sa mos 
au men tar os nos sos e bus car ou tros mer ca dos. 

Per ce bo que, den tro das di ver sas fron te i ras que
es tão aí co lo ca das, Ta i wan, que tem re ser vas de mais 
de US$100 bi lhões, é um dos po ten ci a is ex tra or di ná -
ri os que po de re mos bus car. 

Digo isto com mu i ta sin ce ri da de: pre ci sa mos ser 
mais ar ro ja dos, por que, nos dias atu a is, to dos ne go ci -
am, e te mos que ter es ses ne gó ci os em men te. Não
po de mos fi car es pe ran do de bra ços cru za dos. Não é
as sim que se faz. Pre ci sa mos agre dir, no bom sen ti -
do; pre ci sa mos abrir es pa ços; pre ci sa mos ir até lá,
atrás das pos si bi li da des. Se não exis tem hoje re la -
ções di plo má ti cas com Ta i wan, em fun ção da Re pú -
bli ca Po pu lar da Chi na, bus que mos en tão, por meio
do Ita ma raty, pelo me nos pro vi so ri a men te, re a tá-las
de al gu ma for ma para que pas se a ha ver in te res ses
re cí pro cos en tre Ta i wan e o Bra sil – e já exis tem. 

É nes sa li nha que de ve mos avan çar. Sem que -
rer des pre zar in te res ses ou tros, pre ci sa mos bus car a
fra ter ni da de in ter na ci o nal de que tan to ne ces si ta mos. 
Sa be mos que esse sen ti men to é im por tan te, prin ci -
pal men te nos dias atu a is, em que os Esta dos Uni dos
e o mun do es tão aten tos ao que hou ve na úl ti ma se -
ma na em Nova Ior que e Was hing ton. Qu e re mos a fra -
ter ni da de, o en ten di men to, o es tre i ta men to das re la -
ções num mun do cada vez mais glo ba li za do, de par -
ce ri as. Qu e re mos ain da bus car, nes sa fran que za co -
mer ci al, com os po ten ci a is que es tão dis pos tos a re a -
tar, fa zer com que o Bra sil te nha con di ções de au -
men tar os seus ne gó ci os. E Ta i wan, com suas re ser -
vas, com a sua von ta de, com a sua ab ne ga ção, tem
con di ções de ofe re cer mer ca do ao Bra sil e tam bém
en con trar aqui po ten ci al ex tra or di ná rio.

Agra de ço mais uma vez, Sr. Pre si den te. Vejo
que V. Exª já aler ta para o tem po que se es go ta. Agra -
de ço ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, do nos so que ri do
To can tins, que nos ofe re ceu a opor tu ni da de de ocu -
par mos a tri bu na para pen sar mos não só nos ca ta ri -
nen ses, mas na pro du ção do Bra sil. Que o mun do ve -
nha ao To can tins, a San ta Ca ta ri na, ao Bra sil para in -
ves tir; que pos sa mos cada vez mais nos dar mos as
mãos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srs. Se -
na do res, pror ro go a Hora do Expe di en te por quin ze
mi nu tos, para as co mu ni ca ções ina diá ve is, pe din do
aos se nho res Se na do res que usa rão da pa la vra, por
cin co mi nu tos cada um, que se ate nham a este tem -
po, por que ne ces si ta mos ini ci ar a Ordem do Dia, já
com um pro je to de gran de im por tân cia para o País,
que se re fe re à Lei das So ci e da des Anô ni mas.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca -
bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, veja V. Exª como co la bo ro com a Mesa:



de sis to de usar da pa la vra para que pos sa mos vo tar a 
Lei das So ci e da des Anô ni mas. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, por 5
mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do 
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, até
para per mi tir que os nos sos co le gas ve nham ao Ple -
ná rio a fim de que pos sa mos vo tar ma té ria tão im por -
tan te, man te rei a mi nha ins cri ção. Re gis tro uma si tu a -
ção qua se sur re a lis ta que está acon te cen do no meu
Esta do em re la ção à Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi -
pe. Nós, da Ban ca da de Ser gi pe – to dos os Srs. Se na -
do res e os Srs. De pu ta dos – es ti ve mos hoje com o
Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União. 

O Hos pi tal Uni ver si tá rio da Uni ver si da de Fe de -
ral de Ser gi pe, fun da men tal ao aten di men to às po pu -
la ções ca ren tes e às au las prá ti cas em cin co cur sos
de gra du a ção da que la Uni ver si da de – em 2001, so -
ma ram cer ca de 1.204 alu nos, sen do 462 no cur so de
Me di ci na, 322 no cur so de Enfer ma gem, 205 no cur so 
de Odon to lo gia, 195 no cur so de Psi co lo gia e 20 no
cur so de Far má cia – vem fun ci o nan do pre ca ri a men te. 
Como há uma po lí ti ca na ci o nal pro i bin do a aber tu ra
de con cur sos pú bli cos para as uni ver si da des, in clu si -
ve com o co nhe ci men to do MEC, o Re i tor da uni ver si -
da de, Pro fes sor Lima, uti li zou-se de uma Fun da ção,
em que uma das man te ne do ras é a pró pria Uni ver si -
da de Fe de ral de Ser gi pe, a Fa pe se, para con tra tar
du zen tos e pou cos fun ci o ná ri os que man têm o fun ci -
o na men to do hos pi tal. Con cre ta men te, é uma si tu a -
ção ir re gu lar, por que a Cons ti tu i ção e a pró pria le gis -
la ção não per mi tem esse tipo de ar ti fí cio. Mas isso
não acon te ce ape nas em Ser gi pe, ocor re em di ver sas 
ou tras uni ver si da des, por que é a for ma que se tem de
man ter em fun ci o na men to es ses hos pi ta is, na me di -
da em que o Go ver no não per mi te a aber tu ra de con -
cur so pú bli co. 

O Tri bu nal de Con tas da União, do pon to de vis -
ta téc ni co, cor re ta men te – diga-se de pas sa gem, te -
mos que re co nhe cer isso – ma ni fes tou-se no sen ti do
de de ter mi nar que é ile gal aque le tipo de ação. Deu
um pra zo de 90 dias para a de mis são dos 268 ser vi -
do res e ain da mul tou o Re i tor da uni ver si da de, sal vo
en ga no, em R$19 mil.. Esti ve mos hoje, toda a Ban ca -
da de Ser gi pe, como já eu dis se, com o pre si den te do
Tri bu nal de Con tas para ten tar en con trar uma sa í da.
Não que re mos, de for ma al gu ma, que o Tri bu nal de
Con tas de i xe de exer cer as suas fun ções, até por que
o tra ba lho do Tri bu nal de Con tas tem-se aper fe i ço a -
do, par ti cu lar men te a par tir da mu dan ça da re a li da de

do Con gres so, e tem fe i to o seu tra ba lho no sen ti do
de de tec tar ir re gu la ri da des por agen tes pú bli cos. Mas 
es ta mos che gan do a uma si tu a ção, que é qua se que
uma ”es co lha de So fia“. Cum prir a lei sig ni fi ca de mi tir
os 268 fun ci o ná ri os da Fa pe se, o que, na prá ti ca, le -
va ria ao fe cha men to do Hos pi tal Uni ver si tá rio da Uni -
ver si da de Fe de ral de Ser gi pe. Ape sar de to dos os
ple i tos em pre en di dos pelo Re i tor, não há per mis são
de con cur so pú bli co para su prir es sas va gas, e as
pes so as con cur sa das pas sa ri am a ser efe ti vas in clu -
si ve da uni ver si da de. Como o Go ver no não per mi te o
con cur so – a uni ver si da de não tem au to no mia para
fa zer o con cur so se não hou ver au to ri za ção do Mi nis -
té rio da Edu ca ção – o Re i tor teve que en con trar uma
sa í da para evi tar o fe cha men to do hos pi tal, o que tra -
ria pro ble mas gra ves não só para es ses cur sos de
gra du a ção da uni ver si da de, como tam bém para as
po pu la ções ca ren tes que lá são aten di das.

A sa í da en con tra da, do pon to de vis ta le gal, é
ina de qua da e in cor re ta, como dis se o Tri bu nal de
Con tas da União, tem o co nhe ci men to do MEC e não
é ex clu si vi da de de Ser gi pe. 

Hoje es ta mos na si tu a ção em que o re i tor, para
cum prir a lei, tem que de mi tir mais de du zen tas pes -
so as e, ao fazê-lo, fe cha rá o hos pi tal.

Esti ve mos com o Pre si den te do Tri bu nal, e S.
Exª pro po rá um pra zo ma i or. O fun da men tal, na ver -
da de, é que se pos si bi li te a re a li za ção de con cur so
pú bli co para ga ran tir o em pre go des sas pes so as e a
efe ti va con ti nu i da de das ati vi da des do hos pi tal uni -
ver si tá rio. Essa, in clu si ve, é a po si ção da Ban ca da de
Ser gi pe, que hoje foi, jun to com o re i tor, ao Mi nis tro
Ho me ro San tos, Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da
União. 

Mu i to obri ga do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ade mir Andra de, por
cin co mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a esta
tri bu na mais uma vez, tal vez pela dé ci ma vez des de
que sou Se na dor da Re pú bli ca, para cha mar a aten -
ção do Go ver no so bre a cons tru ção das eclu sas da
hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Essas eclu sas de ve ri am ter
sido cons tru í das quan do da cons tru ção da hi dre lé tri -
ca de Tu cu ruí, que foi or ça da, na épo ca, em US$1,5
bi lhão e que com 5% des se va lor po der-se-ia ter



cons tru í do as eclu sas e o ca nal, tor nan do na ve gá vel
a ba cia do Ara gua ia-To can tins. 

Entre tan to, o Go ver no só faz aqui lo que in te res -
sa às gran des cor po ra ções, aqui lo que in te res sa à
po lí ti ca do mun do de sen vol vi do, em bo ra a cons tru ção 
da hi dre lé tri ca fos se ne ces sá ria, pois era pre ci so ge -
rar ener gia para aten der às ne ces si da des das in dús -
tri as de ele tro in ten si vo e Ca ra jás, que é um pro je to
mí ne ro-ex por ta dor. No en tan to, as eclu sas, que o Go -
ver no le gal men te ti nha obri ga ção de fa zer, não fez.
Ele fe chou um rio. Já faz de zes se is anos que esse rio
está fe cha do e in trans po ní vel. Ele te ria obri ga ção de
fa zer essa obra.

Em 1998, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, na
épo ca em cam pa nha para a re e le i ção, es te ve em Tu -
cu ruí e, jun to com os seus dois can di da tos a go ver na -
dor, Se na dor Ja der Bar ba lho e o atu al Go ver na dor
Almir Ga bri el, pro me teu cum prir uma an ti ga re i vin di -
ca ção do povo do Pará e da Re gião Nor te: de que,
con co mi tan te men te com a con clu são da se gun da
eta pa da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, con clu i ria as eclu -
sas. 

Mais uma vez, como é de cos tu me, aliás, o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que não está cum prin do os
seus com pro mis sos.

Te nho aqui, Sr. Pre si den te, uma sé rie de da dos
– e V. Exª que é da re gião deve nos aju dar nes sa luta,
por que os rios tam bém pas sam pelo Esta do de V. Exª
–, um le van ta men to so bre a si tu a ção, que peço que
seja dado como lido. Mas que ro ci tar, ex pli ci ta men te,
o pe ri go que cor re essa obra, se não for con clu í da. 

Fo ram apli ca dos, em 1998, R$18 mi lhões; em
1999, R$26 mi lhões; e, em 2000, R$38 mi lhões. Se -
gun do os es tu dos do Mi nis té rio dos Trans por tes, se ri -
am ne ces sá ri os, para que a obra fos se con clu í da em
ju lho de 2003, após a ina u gu ra ção da 13ª tur bi na da
hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, já na sua se gun da fase,
R$123 mi lhões em 2001, R$180 mi lhões em 2002 e
mais R$91 mi lhões em 2003. Pois bem, no ano de
2001, o Orça men to pre viu ape nas uma des pe sa de
R$90 mi lhões, quan do eram ne ces sá ri os R$123 mi -
lhões. No pró xi mo ano, 2002, a ne ces si da de será de
R$180 mi lhões. Entre tan to, o Go ver no Fer nan do
Hen ri que, des cum prin do to tal men te os seus com pro -
mis sos, co lo ca no Orça men to ape nas R$70 mi lhões,
fa zen do com que nós, da Ban ca da Par la men tar, os
De pu ta dos Fe de ra is e os três Se na do res, te nha mos
que tra ba lhar, cri ar al ter na ti vas, ti rar di nhe i ro de al -
gum lu gar, de uma ou tra obra, de al gu ma fon te para
aten der à ne ces si da de se qui ser mos a con clu são das 
eclu sas pelo me nos em ju lho de 2003. 

Não sei nem como de no mi nar isso, uma ir res -
pon sa bi li da de, uma in con se qüên cia. Um Pre si den te
que foi ao pa lan que, em cam pa nha ... 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) (Faz soar
a cam pa i nha.)

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Já en -
cer ro, Sr. Pre si den te. Aliás, está dan do exa ta men te os 
cin co mi nu tos ago ra, Sr. Pre si den te. O Pre si den te su -
biu no pa lan que e pro me teu, na sua se gun da cam pa -
nha ele i to ral, que con clu i ria as eclu sas. No en tan to,
de i xa de cum prir o seu com pro mis so. E a for ma como
está sen do fe i ta a li be ra ção de re cur sos, além de atra -
sar a obra, ca u sa um enor me pre ju í zo, por que, se ti -
ves se sido fe i ta em 1985, te ria cus ta do R$90 mi lhões. 
O Orça men to de 1998 fi cou em R$280 mi lhões. Ago -
ra, por úl ti mo, che gou a R$375 mi lhões. E, nes se úl ti -
mo le van ta men to fe i to pelo Mi nis té rio dos Trans por -
tes, che ga a R$478 mi lhões. Pra ti ca men te essa obra
já qua dru pli cou de pre ço por ca u sa da fal ta de ati tu de
do Go ver no Fe de ral que só apli ca na qui lo que in te res -
sa aos pa í ses de sen vol vi dos, que che gam aqui e de -
ter mi nam qua is as obras que têm que ser fe i tas em
seus be ne fí ci os e para que se uti li zem de las, mas de i -
xa de fa zer aqui lo que é ne ces sá rio ao nos so de sen -
vol vi men to. 

Então, faço este aler ta a Casa: o Orça men to de
2002 só des ti nou R$70 mi lhões para as eclu sas,
quan do o cro no gra ma exi ge R$180 mi lhões. Por tan to, 
fal tam R$110 mi lhões que a Ban ca da da Ama zô nia,
ou es pe ci fi ca men te a Ban ca da do Pará, terá que tra -
ba lhar para co lo car no Orça men to de 2002.

Peço a V. Exª que trans cre va nos Ana is do Se na -
do os da dos que es ta mos apre sen tan do à Casa.

Mu i to obri ga do. 

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ADEMIR
ANDRADE EM SEU PRONUNCIAMENTO,
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210
DO REGIMENTO INTERNO

So bre as Obras do Sis te ma de Trans po si ção de

 Des ní vel de Tu cu ruí (Eclu sas de Tu cu ruí)

1 – Intro du ção

A cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí tem por ob je ti vo pos si -

bi li tar a trans po si ção do des ní vel cri a do no rio To can tins pela cons -

tru ção da Bar ra gem da UHE de Tu cu ruí, ou seja, o Sis te ma de

Trans po si ção re pre sen ta uma me di da mi ti ga do ra da cons tru ção da

Bar ra gem, uma vez que res ta be le ce rá a na ve ga bi li da de des se tre -

cho de rio, in ter rom pi da por mais de 20 anos.

Essa obra é im pres cin dí vel ao apro ve i ta men to eco nô mi co

do gran de po ten ci al agro pe cuá rio, flo res tal e mi ne ral já iden ti fi ca -



dos no vale do To can tins- Ara gua ia, que de pen de da ofer ta de me i -

os de trans por te ma ci ços, de ba i xo cus to e pou co con su mo ener -

gé ti co, em face do pe que no va lor uni tá rio das car gas a se rem ge ra -

das e às gran des dis tân ci as a se rem per cor ri das.

Esse em pre en di men to vi a bi li za rá a im ple men ta ção do cor -

re dor hi dro viá rio do To can tins-Ara gua ia que, ao in ter li gar os flu xos

pro ce den tes do Ara gua ia-Mor tes e do To can tins ao por to ma rí ti mo

de Vila do Con de, re pre sen ta rá um vi go ro so im pul so ao de sen vol -

vi men to eco nô mi co das re giões Nor te e Cen tro-Oes te do País.

2 – Ca rac te ri za ção do Empre en di men to

O ar ran jo ge ral das es tru tu ras do Sis te ma de Trans po si ção

de Des ní vel de Tu cu ruí com pre en de duas Eclu sas e um Ca nal

Inter me diá rio, ali nha dos se gun do um eixo de na ve ga ção, de modo

a per mi tir cru za men tos e toda a sor te de ma no bras de em bar ca -

ções nes se Ca nal, to man do, as sim, pos sí vel a ope ra ção to tal men -

te in de pen den te des sas Eclu sas. Esse con jun to, que per mi te ven -

cer os se ten ta e dois me tros de des ní vel no lo cal, de sen vol ve-se na 

mar gem es quer da do rio To can tins, ini ci an do, no Re ser va tó rio, com 

a Eclu sa 1, in cor po ra da à bar ra gem de ter ra por mu ros de li ga ção

de con cre to e, ter mi nan do com a Eclu sa 2 e o ca nal de apro xi ma -

ção de ju san te, no rio To can tins.

3 – Si tu a ção das Obras

As obras fo ram re i ni ci a das em se tem bro de 1998, com a for -

ma li za ção do Ter mo Adi ti vo nº
 
1 ao Con tra to nº

 
9/98-MT, re la ti vo à

exe cu ção das obras ci vis e de ta lha men to do pro je to bá si co, com

pre vi são de cus to to tal em R$247.769.000 (a pre ço de set/97), es ti -

man do a con clu são para de zem bro/2001.

Os atra sos su ces si vos pro vo ca dos pelo não cum pri men to

pela União das li be ra ções fi nan ce i ras, vem pro vo can do pre ju í zos

de vá ri as or dens. O adi a men to da im plan ta ção do cor re dor To can -

tins-Ara gua ia ca u sa pre ju í zos eco nô mi cos in cal cu lá ve is para o

País, so bre tu do para as re giões Cen tro-Oes te e Nor te, já que a

cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí re pre sen ta a in ter li ga ção dos

flu xos ori un dos dos rios Ara gua ia- Mor tes e do To can tins ao por to

ma rí ti mo de Vila do Con de, cons ti tu in do-se em uma op ção mais

ba ra ta de trans por te, es pe ci al men te o de grãos. Além dis so, o cus -

to das obras vem cres cen do gran de men te, one ran do em mu i to os

co fres pú bli cos.

Se gun do nota téc ni ca nº
 
1/2000 do De par ta men to de Hi dro -

via e Inte ri or- MT, o atra so no cro no gra ma das obras, adi an do, na -

que le mo men to, a sua pre vi são de ter mo para 2002, já es ti ma ti va a

ne ces si da de de in ves ti men tos na or dem de R$375.304.000 en tre

2000 e 2002. O do cu men to tam bém aler ta va para o ris co de no vos

pre ju í zos, já que os re cur sos alo ca dos para o ano 2000, eram in fe -

ri o res aos pre vis tos para o an da men to nor mal da obra. O Pro je to

de Orça men to Ge ral da União para aque le ano con tem plou ini ci al -

men te R$30.000.000. Mes mo com os acrés ci mos das emen das

par la men ta res, fa zen do com que essa pre vi são che gas se à

R$40.756.356, o va lor per ma ne ceu mu i to dis tan te da ne ces si da de

da obra, cujo cro no gra ma apon ta va para R$108.479.000.

Hoje, exis te um novo cro no gra ma es ta be le ci do para a obra,

pre ven do a sua con clu são, não mais para o fi nal de 2002 mas para

ju lho de 2003, re sul tan do, con se quen te men te na am pli a ção dos re -

cur sos ne ces sá ri os.

O qua dro aba i xo per mi te a vi su a li za ção das ne ces si da des

atu a is da obra e a com pa ra ção com a pre vi são de de sem bol sos da

União:

Con clu são

O novo cro no gra ma da obra pre co ni za a con clu são do Sis te -

ma de Trans po si ção em ju lho de 2003, con se qüen te men te, após o

iní cio da ope ra ção da 13
a
 uni da de ge ra do ra da UHE Tu cu ruí.

Mas, a de pen der das pre vi sões e exe cu ções or ça men tá ri as

nos anos de 2001, 2002 e 2003, esse cro no gra ma po de rá, por mais 

uma vez, não ser cum pri do.

Nes te ano de 2001, es tão pre vis tos na Lei Orça men tá ria

R$90.000.000, ou seja R$33.210.000 a me nos do que o va lor ne -

ces sá rio para o cum pri men to do cro no gra ma da obra. Até o mês de

agos to, fo ram li be ra dos R$45.034.614 de um to tal em pe nha do de

R$77.235,025.

Para o ano 2002 es tão pre vis tos no Pro je to de Lei Orça men -

tá ria R$70.000.000, por tan to, R$110.000.000 à me nos do que o

pre vis to no cro no gra ma do Mi nis té rio do Trans por te que é

R$180.169.000.

Como se vê, com as in for ma ções aci ma, o cus to da obra do

sis te ma de trans po si ção de des ní vel de Tu cu ruí, que em 1997 pre -

via um to tal de R$247.769.000, hoje, con si de ran do as no vas es ti -

ma ti vas fe i tas pela Admi nis tra ção das Hi dro vi as da Ama zô nia Ori -

en tal do Mi nis té rio do Tra ba lho, já al can ça a vul tu o sa ci fra de

R$478.833,000.

Há de se con clu ir que se não fo rem com pen sa das es sas di -

fe ren ças en tre os va lo res pre vis tos no cro no gra ma e os va lo res alo -

ca dos no Orça men to e efe ti va men te pa gos, além de, ga ran tir o pre -

vis to para o ano de 2003, a obra no va men te não será con clu í da no

pra zo e o seu cus to fi nal con ti nu a rá cres cen do.

Cada novo atra so no cro no gra ma, além de pro vo car a per da

da si ner gia com a obra da se gun da eta pa da Usi na Hi dre lé tri ca de

Tu cu ruí, que por si só re sul ta em no vos cus tos, im pli ca em ou tras

con se quên ci as fi nan ce i ras, de cor ren tes:

– da des mo bi li za ção de re cur sos de

mão-de-obra e equi pa men tos;

– da mo bi li za ção fu tu ra de re cur sos de

mão-de-obra e equi pa men tos;



– da oci o si da de dos equi pa men tos já ins ta la dos

nos can te i ros de obras;

– da per da de ser vi ços de es ca va ção e ter ra pla -

na gem, im pon do ônus adi ci o na is;

– do cres ci men to re la ti vo dos cus tos im pon do re -

vi sões dos con tra tos, en tre ou tros pre ju í zos.

O re ce io ma i or é que, fin do os tra ba lhos de am pli a ção da Usi -

na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, as obras de cons tru ção das Eclu sas, ve -

nham so frer nova pa ra li sa ção, a exem plo do que já ocor reu em 1984.

Obs: Os da dos aqui uti li za dos, fo ram ex tra í dos de in for ma ti -

vos da Admi nis tra ção de Hi dro vi as da Ama zô nia Le gal, ór gão do

Mi nis té rio do Trans por te e da Con sul to ria de Orça men to do Se na -

do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2001

Dá nova re da ção ao art. 7º da Lei nº
8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, que “dis -
põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 7º da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro 

de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 7º A con ces são para o Ser vi ço de 
TV a Cabo so men te po de rá ser ou tor ga da a 
em pre sa cons ti tu í da se gun do as leis bra si le -
i ras, com sede e ad mi nis tra ção no País.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo, le -
van do em con ta os in te res ses do País no
con tex to de suas re la ções com os de ma is
pa í ses, po de rá es ta be le cer li mi tes à par ti ci -
pa ção es tran ge i ra no ca pi tal de pres ta do ra
do Ser vi ço de TV a Cabo" (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei visa a com pa ti bi li zar as 
dis po si ções da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995,
que dis põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo, com as dis -
po si ções da Lei Ge ral de Te le co mu ni ca ções (Lei nº
9.472, de 16 de ju lho de 1997).

A Lei Ge ral de Te le co mu ni ca ções veio al te rar
pro fun da men te a sis te má ti ca re gu la tó ria bra si le i ra
dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções. Par ti cu lar men te

no que tan ge à par ti ci pa ção so ci e tá ria de ca pi tal es -
tran ge i ro nas em pre sas ope ra do ras de ser vi ços de
te le co mu ni ca ções, essa lei abs te ve- se de fi xar li mi te
es pe cí fi co a essa par ti ci pa ção, re me ten do ao Po der
Exe cu ti vo, em seu art. 18, pa rá gra fo úni co, a pos si bi li -
da de le gal de ins ti tuí- la, em ca sos em que as sim o re -
co men dem even tu a is in te res ses do nos so País, no
con tex to de suas re la ções com as de ma is na ções.

Ora, o Ser vi ço de TV a Cabo é uma mo da li da de
es pe cí fi ca de ser vi ço de te le co mu ni ca ções, as sim de -
fi ni do pelo art. 2º da pró pria Lei nº 8.977/95, que o ins -
ti tu iu. Em con se qüên cia, de ver-se-ia apli car-lhe as
dis po si ções do dis po si ti vo aci ma ci ta do da Lei Ge ral
de Te le co mu ni ca ções.

No en tan to, o art. 212 da mes ma Lei Ge ral de
Te le co mu ni ca ções ex clui o Ser vi ço de TV a Cabo da
abran gên cia de suas dis po si ções, ao de ter mi nar que
con ti nu a rá re gi do pe los dis po si ti vos da Lei nº
8.977/95, a qual, em seu art. 7º, ins ti tui para o ca pi tal
es tran ge i ro o li mi te de qua ren ta e nove por cen to do
ca pi tal so ci al de em pre sa ex plo ra do ra des se ser vi ço.

Enten de mos que não se jus ti fi ca a ma nu ten ção
des sa res tri ção com re la ção à TV a Cabo, mor men te
se con si de rar mos que, nes te mo men to, ne nhum ou -
tro ser vi ço de te le co mu ni ca ções tem qual quer li mi ta -
ção ao ca pi tal es tran ge i ro, nem os dois ser vi ços con -
cor ren tes di re tos da te le vi são a cabo, como o MMDS
(Dis tri bu i ção de Si na is Mul ti pon to Mul ti ca nal) e o DTH 
(Dis tri bu i ção de Si na is de Te le vi são e de Áu dio por
Assi na tu ra via Sa té li te), nem mes mo o Ser vi ço Te le -
fô ni co Fixo Co mu ta do, con si de ra do de in te res se es -
tra té gi co para o de sen vol vi men to na ci o nal e, por con -
se guin te, pres ta do em re gi me pú bli co e su je i to a ga -
ran ti as de exis tên cia e con ti nu i da de ofe re ci das pela
pró pria União.

Des se modo, o pro je to que apre sen ta mos à
con si de ra ção de nos sos no bres pa res visa ape nas a
uni for mi zar o tra ta men to le gal do Ser vi ço de TV a
Cabo e aque le dado aos de ma is ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções, in clu si ve para per mi tir-lhe con di ções de
ca pi ta li za ção e com pe ti ti vi da de si mi la res às que exis -
tem para seus con cor ren tes, como de ter mi na a Lei
Ge ral de Te le co mu ni ca ções em seu art. 6º: “Os ser vi -
ços de te le co mu ni ca ções se rão or ga ni za dos com
base no prin cí pio da li vre, am pla e jus ta com pe ti ção
en tre to das as pres ta do ras, de ven do o Po der Pú bli co
atu ar para pro pi ciá-la, bem como para cor ri gir os efe i -
tos da com pe ti ção im per fe i ta e re pri mir as in fra ções
da or dem eco nô mi ca” (gri fo nos so).

Acres ce-se o fato de que a re cen te en tra da em
vi gor do Ser vi ço de Co mu ni ca ção Mul ti mí dia (SCM),
que au to ri za qual quer em pre sa, sem ne nhu ma res tri -



ção quan to à ori gem de seu ca pi tal, a pres tar ser vi ços 
di re ta men te con cor ren tes com o Ser vi ço de TV a
Cabo, com to dos os no vos re cur sos da con ver gên cia
tec no ló gi ca en tre o te le fo ne, o te le vi sor e o com pu ta -
dor, co lo ca rá o se tor de te le vi são a cabo em si tu a ção
emer gen ci al de sé rio ris co na aqui si ção de fon tes de
fi nan ci a men to para man ter as ope ra ções exis ten tes e 
para im plan tar as cen te nas de ou tor gas re cen te men -
te con ce di das pela Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni -
ca ções, a Ana tel.

Ou tro pon to que me re ce des ta que é que as ope -
ra do ras de te le vi são a cabo não são, por de fi ni ção le -
gal, pro du to ras de con te ú do, mas me ras or ga ni za do -
ras e dis tri bu i do ras de pa co tes de pro gra ma ção ela -
bo ra dos pe las em pre sas pro gra ma do ras. Logo, se -
quer po der-se-ia sus ten tar a ma nu ten ção da res tri ção 
ao ca pi tal es tran ge i ro nas em pre sas ope ra do ras de
te le vi são a cabo por con ta de uma ar gu men ta ção de
pro te ção à cul tu ra na ci o nal, a exem plo da res tri ção
cons ti tu ci o nal em vi gor para com as em pre sas pres -
ta do ras dos ser vi ços de ra di o di fu são.

A eli mi na ção das res tri ções ao ca pi tal es tran ge -
i ro nas em pre sas de TV a Cabo em nada afe ta rá os
be ne fí ci os so ci a is cri a dos pela lei que ins ti tu iu esse
ser vi ço, que con ti nu a rão em vi gor, tal como a trans -
mis são obri ga tó ria dos ca na is bá si cos. Ao con trá rio,
es ses be ne fí ci os se rão sig ni fi ca ti va men te am pli a dos,
com a mu i to mais ex pres si va am pli a ção da rede.

Em re su mo, são es ses os fun da men tos que jus -
ti fi cam a apro va ção do pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 19 de se tem bro de 2001. –
Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.977,  DE 6 DE JANEIRO DE 1995

Dis põe so bre o Ser vi ço de TV à
Cabo, e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 7º A con ces são para o Ser vi ço de TV a

Cabo será dada ex clu si va men te a pes soa ju rí di ca de
di re i to pri va do que te nha como ati vi da de prin ci pal a
pres ta ção des te ser vi ço e que te nha:

I – sede no Bra sil;
II – pelo me nos cin qüen ta e um por cen to do ca -

pi tal so ci al, com di re i to a vo to, per ten cen te a bra si le i -
ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos ou a
so ci e da de se di a da no País, cujo con tro le per ten ça a
bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez
anos.
....................................................................................

LEI Nº 9.472,   DE 16 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre a or ga ni za ção dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a cri a ção
e fun ci o na men to de um ór gão re gu la dor
e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is, nos ter -
mos da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8(¹), de 
15 de agos to de 1995

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

TÍTULO II
Das Com pe tên ci as

Art. 18. Cabe ao Po der Exe cu ti vo, ob ser va das
as dis po si ções des ta lei, por meio de de cre to:

I – ins ti tu ir ou eli mi nar, a pres ta ção de mo da li da -
de de ser vi ço no re gi me pú bli co, con co mi tan te men te
ou não com sua pres ta ção no re gi me pri va do;

II – apro var o pla no ge ral de ou tor gas de ser vi ço
pres ta do no re gi me pú bli co;

III – apro var o pla no ge ral de me tas para a pro -
gres si va uni ver sa li za ção de ser vi ço pres ta do no re gi -
me pú bli co;

IV – au to ri zar a par ti ci pa ção de em pre sa bra si -
le i ra em or ga ni za ções ou con sór ci os in ter go ver na -
men ta is des ti na dos ao pro vi men to de me i os ou à
pres ta ção de ser vi ços de te le co mu ni ca ções.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo, le van do em
con ta os in te res ses do País no con tex to de suas re la -
ções com os de ma is pa í ses, po de rá es ta be le cer li mi -
tes à par ti ci pa ção es tran ge i ra no ca pi tal de pres ta do -
ra de ser vi ços de te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

Art. 212. O ser vi ço de TV a Cabo, in clu si ve
quan to aos atos, con di ções e pro ce di men tos de ou -
tor ga, con ti nu a rá re gi do pela Lei nº 8.977(9), de 6 de
ja ne i ro de 1995, fi can do trans fe ri das à Agên cia as
com pe tên ci as atri bu í das pela re fe ri da Lei ao Po der
Exe cu ti vo.
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção, em de ci -
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 176, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
7.716, de 5 de ja ne i ro de 1989, que de fi ne
os cri mes re sul tan tes pre con ce i to de
raça ou de cor.

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



Art. 1º A Lei nº 7.716, de 5 de ja ne i ro de 1989,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 21, re nu -
me ran do-se os sub se qüen tes:

“Art. 21. Toda pu bli ca ção ofi ci al do go ver no, em
seus dis tin tos âm bi tos, di ri gi da à po pu la ção con te rá,
no for ma to apro pri a do, men sa gem con tra o ra cis mo.

§ lº Os li vros di dá ti cos do en si no fun da men tal
con te rão, em for ma de tex to ou de gra fis mos, a abor -
da gem de te mas como o ra cis mo e a dis cri mi na ção
ra ci al.

§ 2º A raça ne gra terá tra ta men to e pre sen ça
igua li tá ri os em anún ci os pu bli ci tá ri os do go ver no."
(NR)

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

Jus ti fi ca ção

Os afri ca nos não vi e ram para o Bra sil li vre men -
te, como re sul ta do de sua pró pria de ci são. Vi e ram
acor ren ta dos, sob toda sor te de vi o lên ci as fí si cas e
mo ra is. Eles e seus des cen den tes tra ba lha ram por
mais de qua tro sé cu los cons tru in do este País. Não ti -
ve ram, no en tan to, a mí ni ma com pen sa ção por esse
gi gan tes co tra ba lho.

A Cons ti tu i ção bra si le i ra ga ran te a in vi o la bi li da -
de dos di re i tos enu me ra dos no seu ar ti go 5º, cujo ca -
put as se gu ra:

“Art 5º To dos são igua is pe ran te a lei,
sem dis tin ção de qual quer na tu re za, ga ran -
tin do-se aos bra si le i ros e aos es tran ge i ros
re si den tes no país a in vi o la bi li da de do di re i -
to (...) à igual da de (...).

............................................................"

Esse prin cí pio, no en tan to, ain da não se cons -
ti tu iu num ver da de i ro di re i to para as mi no ri as ra ci a is 
bra si le i ras, que con ti nu am dis cri mi na das em mu i tos
as pec tos de suas vi das em nos sa so ci e da de.

Rui Bar bo sa, que, na qua li da de de Mi nis tro da
Fa zen da da Re pú bli ca, or de na ra a in ci ne ra ção dos
do cu men tos re la ti vos ao trá fi co es cra vo e à es cra vi -
dão, cer ta vez men ci o nou, ro man ti ca men te, que os
es cra vos de vi am ser in de ni za dos. Entre tan to, nada
fez para con cre ti zar essa exi gên cia da jus ti ça e da
cons ciên cia cí vi ca.

O pre sen te Pro je to de Lei in tro duz, nos ar ti gos
fi na is da lei em apre ço, a obri ga to ri e da de de tra ta -
men to apo lo gé ti co do as sun to em to das as pu bli ca -
ções ofi ci a is do go ver no, in clu in do suas pe ças pu bli -
ci tá ri as, bem como nos li vros di dá ti cos do en si no
fun da men tal, com vis tas a ins ta u rar o va lor de mo -

crá ti co não dis cri mi na tó rio em toda a po pu la ção, a
par tir dos mais jo vens.

Espe ra mos que o Con gres so Na ci o nal seja sen -
sí vel a essa as pi ra ção por uma ver da de i ra de mo cra -
cia ra ci al no seio da Na ção.

Sala das Ses sões, 19 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.081, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990

Esta be le ce os cri mes e as pe nas
apli cá ve is aos atos dis cri mi na tó ri os ou
de pre con ce i to de raça, cor, re li gião, et -
nia ou pro ce dên cia na ci o nal, pra ti ca dos
pe los me i os de co mu ni ca ção ou por pu -
bli ca ção de qual quer na tu re za.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º A Lei nº 7.716, de 5 de ja ne i ro de 1989,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 20. Pra ti car, in du zir ou in ci tar, pe los me i os 
de co mu ni ca ção so ci al ou por pu bli ca ção de qual -
quer na tu re za, a dis cri mi na ção ou pre con ce i to de
raça, por re li gião, et nia ou pro ce dên cia na ci o nal.

Pena: re clu são de dois a cin co anos.

§ 1º Po de rá o juiz de ter mi nar, ou vi do o Mi nis té -
rio Pú bli co ou a pe di do des te, ain da an tes do in qué -
ri to po li ci al, sob pena de de so be diên cia:

I – o re co lhi men to ime di a to ou a bus ca e apre -
en são dos exem pla res do ma te ri al res pec ti vo;

II – a ces sa ção das res pec ti vas trans mis sões
ra di o fô ni cas ou te le vi si vas.

§ 2º Cons ti tui efe i to da con de na ção, após o
trân si to em jul ga do da de ci são, a des tru i ção do ma -
te ri al apre en di do".

Art. 2º São re nu me ra dos os arts. 20 e 21 da
Lei nº 7.716, de 5 de ja ne i ro de 1989, para arts. 21 e 
22, res pec ti va men te.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 21 de se tem bro de 1990; 169º da
Inde pen dên cia e 102º da Re pú bli ca. – FERNANDO
COLLOR – Ber nar do Ca bral.



LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989

De fi ne os cri mes re sul tan tes de pre -
con ce i to de raça ou de cor.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º Se rão pu ni dos, na for ma des ta lei, os cri -
mes re sul tan tes de pre con ce i tos de raça ou de cor.

Art. 2º (Ve ta do).
Art. 3º Impe dir ou obs tar o aces so de al guém,

de vi da men te ha bi li ta do, a qual quer car go da Admi nis -
tra ção Di re ta ou Indi re ta, bem como das con ces si o -
ná ri as de ser vi ços pú bli cos.

Pena: re clu são de dois a cin co anos.
Art. 4º Ne gar ou obs tar em pre go em em pre sa

pri va da.
Pena: re clu são de dois a cin co anos.
Art. 5º Re cu sar ou im pe dir aces so a es ta be le ci -

men to co mer ci al, ne gan do-se a ser vir, aten der ou re -
ce ber cli en te ou com pra dor.

Pena: re clu são de um a três anos.
Art. 6º Re cu sar, ne gar ou im pe dir a ins cri ção ou

in gres so de alu no em es ta be le ci men to de en si no pú -
bli co ou pri va do de qual quer grau.

Pena: re clu são de três a cin co anos.
Pa rá gra fo úni co. Se o cri me for pra ti ca do con tra

me nor de de zo i to anos a pena é agra va da de 1/3 (um
ter ço).

Art. 7º Impe dir o aces so ou re cu sar hos pe da -
gem em ho tel, pen são, es ta la gem, ou qual quer es ta -
be le ci men to si mi lar.

Pena: re clu são de três a cin co anos.
Art. 8º Impe dir o aces so ou re cu sar aten di men to 

em res ta u ran tes, ba res, con fe i ta ri as, ou lo ca is se me -
lhan tes aber tos ao pú bli co.

Pena: re clu são de um a três anos.
Art. 9º Impe dir o aces so ou re cu sar aten di men to 

em es ta be le ci men tos es por ti vos, ca sas de di ver sões, 
ou clu bes so ci a is aber tos ao pú bli co.

Pena: re clu são de um a três anos.
Art. 10. Impe dir o aces so ou re cu sar aten di men -

to em sa lões de ca be le i re i ros, bar be a ri as, ter mas ou
ca sas de mas sa gem ou es ta be le ci men to com as
mes mas fi na li da des.

Pena: re clu são de um a três anos.
Art. 11. Impe dir o aces so às en tra das so ci a is em 

edi fí ci os pú bli cos ou re si den ci a is e ele va do res ou es -
ca da de aces so aos mes mos:

Pena: re clu são de um a três anos.

Art. 12. Impe dir o aces so ou uso de trans por tes
pú bli cos, como aviões, na vi os, bar cas, bar cos, ôni -
bus, trens, me trô ou qual quer ou tro meio de trans por -
te con ce di do.

Pena: re clu são de um a três anos.
Art. 13. Impe dir ou obs tar o aces so de al guém

ao ser vi ço em qual quer ramo das For ças Arma das.
Pena: re clu são de dois a qua tro anos.
Art. 14. im pe dir ou obs tar, por qual quer meio ou

for ma, o ca sa men to ou con vi vên cia fa mi li ar e so ci al.
Pena: re clu são de dois a qua tro anos. 
Art. 15. (Ve ta do).
Art. 16. Cons ti tui efe i to da con de na ção a per da

do car go ou fun ção pú bli ca, para o ser vi dor pú bli co, e
a sus pen são do fun ci o na men to do es ta be le ci men to
par ti cu lar por pra zo não su pe ri or a três me ses.

Art. 17. (Ve ta do)
Art. 18. Os efe i tos de que tra tam os arts. 16 e 17

des ta lei não são au to má ti cos, de ven do ser mo ti va da -
men te de cla ra dos na sen ten ça.

Art. 19. (Ve ta do).
Art. 20. Esta lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.
Art. 21. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -

rio. Bra sí lia, 5 de ja ne i ro de 1989; 168º da Inde pen -
dên cia e 101º da Re pú bli ca. – José Sar ney – Pa u lo
Bros sard.

LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997

Alte ra os arts. 1º e 20 da Lei nº
7.716, de 5 de ja ne i ro de 1989, que de fi ne
os cri mes re sul tan tes de pre con ce i to de
raça ou de cor, e acres cen ta pa rá gra fo no 
art. 140 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de
de zem bro de 1940.

O Pre si den te da Re pú bli ca,faça sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art 1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de ja -
ne i ro de 1989, pas sam a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 1º Se rão pu ni dos, na for ma des ta lei os cri -
mes re sul tan tes de dis cri mi na ção ou pre con ce i to de
raça, cor, et nia, re li gião ou pro ce dên cia na ci o nal.”

“Art. 20. Pra ti car, in du zir ou in ci tar a dis cri mi na -
ção ou pre con ce i to de raça, cor, et nia, re li gião ou pro -
ce dên cia na ci o nal.

Pena: re clu são de um a três anos e mul ta.
§ 1º Fa bri car, co mer ci a li zar, dis tri bu ir ou ve i cu lar 

sím bo los, em ble mas, or na men tos, dis tin ti vos ou pro -



pa gan da que uti li zem a cruz suás ti ca ou ga ma da,
para fim de di vul ga ção do na zis mo.

Pena: re clu são de dois a cin co anos e mul ta.
§ 2º Se qual quer dos cri mes pre vis tos no ca put

é co me ti do por in ter mé dio dos me i os de co mu ni ca ção 
so ci al ou pu bli ca ção de qual quer na tu re za:

Pena: re clu são de dois a cin co anos e mul ta:
§ 3º No caso do pa rá gra fo an te ri or, o juiz po de rá

de ter mi nar, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co ou a pe di do
des te, ain da an tes do in qué ri to po li ci al sob pena de
de so be diên cia:

I – o re co lhi men to ime di a to ou a bus ca e apre en -
são dos exem pla res do ma te ri al res pec ti vo;

II – a ces sa ção das res pec ti vas trans mis sões ra -
di o fô ni cas ou te le vi si vas.

§ 4º Na hi pó te se do § 2º, cons ti tui efe i to da con -
de na ção, após o trân si to em jul ga do da de ci são, a
des tru i ção do ma te ri al apre en di do.”

Art 2º O art. 140 do Có di go Pe nal fica acres ci do
do se guin te pa rá gra fo:

“Art. 140............................................................
...........................................................................
§ 3º Se a in jú ria con sis te na uti li za ção de ele -

men tos re fe ren tes a raça, cor, et nia, re li gião ou ori -
gem:

Pena: re clu são de um a três anos e mul ta.”
Art 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
Art 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio, 

es pe ci al men te o art. 1º da Lei nº 8.081, de 21 de se -
tem bro de 1990, e a Lei nº 8.882, de 3 de ju nho de
1994.

Bra sí lia, 13 de maio de 1997; 176º da Inde pen -
dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Mil ton Se lig man.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 177, DE 2001

Inclui a dis ci pli na Di re i to da Ci da da -
nia  no cur rí cu lo do en si no mé dio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Di re i to da Ci da da nia pas sa a in te grar o

cur rí cu lo do en si no mé dio como dis ci pli na obri ga tó ria
em aten di men to ao dis pos to no in ci so I do art. 27 da
Lei nº 9.394, de 1996.

Art. 2º O es tu do dos te mas re la ti vos ao Di re i to
da Ci da da nia tem como re fe ren ci al a Cons ti tu i ção Fe -

de ral, a De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos,
o Có di go de De fe sa do Con su mi dor, o Có di go Na ci o -
nal de Trân si to e o Esta tu to de De fe sa da Cri an ça e do 
Ado les cen te.

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei que sub me to à apre ci a ção dos
ilus tres pa res ob je ti va a in clu são da dis ci pli na “Di re i to
da Ci da da nia” no cur rí cu lo do en si no mé dio.

Embo ra te mas re la ti vos à ci da da nia já ve nham 
sen do con tem pla dos nes se ní vel de en si no, em es -
pe ci al, na área de Ciên ci as So ci a is, jul ga mos mais
ade qua do con ce dê-los ma i or des ta que.

Com efe i to, o co nhe ci men to dos prin cí pi os da
ci da da nia re quer es pa ço pró prio no co ti di a no es co -
lar, que per mi ta aos alu nos sa be rem uti li zar e con -
sul tar do cu men tos bá si cos que nor te i am nos sos di -
re i tos e de ve res en quan to mem bros da so ci e da de.
Des sa for ma, pre vê-se le i tu ra e aná li se de tó pi cos
da Cons ti tu i ção Fe de ral, do Có di go do Con su mi dor,
do Có di go Na ci o nal de Trân si to e do Esta tu to de De -
fe sa da Cri an ça e do Ado les cen te.

Fa tos mar can tes da atu a li da de po de rão ser
me lhor com pre en di dos se fo rem ana li sa dos à luz
des se re fe ren ci al. E, por ou tro lado, a ha bi li da de de
sa ber con sul tar tex tos le ga is será de gran de uti li da -
de ao lon go da vida des ses jo vens.

Te mos as sim, a con vic ção de que o pro je to
que apre sen ta mos con tri bu i rá de ci si va men te para
cons ci en ti zar os jo vens de seus di re i tos e de ve res
en quan to ci da dãos e, des sa for ma, for ta le ce rá e
am pli a rá o pro ces so de de mo cra ti za ção no país.

Ante ao ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no -
bres co le gas para a apro va ção des te pro je to.

Sala das Ses sões, 19 de se tem bro de 2001. –
Gil van Bor ges.

LEI Nº  9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................
....................................................................................



CAPÍTULO II
Da Edu ca ção Bá si ca

SEÇÃO I
Das Dis po si ções Ge ra is

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

....................................................................................
Art. 27. Os con te ú dos cur ri cu la res da edu ca ção

bá si ca ob ser va rão, ain da, as se guin tes di re tri zes:
I – a di fu são de va lo res fun da men ta is ao in te res -

se so ci al, aos di re i tos e de ve res dos ci da dãos, de res -
pe i to ao bem co mum e a or dem de mo crá ti ca;

II – con si de ra ção das con di ções de es co la ri da -
de dos alu nos em cada es ta be le ci men to; 

III – ori en ta ção para o tra ba lho;
IV – pro mo ção do des por to edu ca ci o nal e apo io

às prá ti cas des por ti vas não-for ma is.
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção, em de ci -
são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes. 

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. Nº 256/01 -GLPFL

Bra sí lia, 18 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao OF. SF/1148/2001, des sa Pre si -

dên cia, in di co, para com po rem a Co mis são Espe ci al de
Acom pa nha men to e Ava li a ção do Pro je to de Con ser va -
ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São
Fran cis co, os se guin tes Se nho res Se na do res:

Ti tu lar
Wal deck Orne las
Fran ce li no Pe re i ra
Su plen te
Pa u lo Sou to
José Co e lho
Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,

Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Wal deck Orne -
las e Fran ce li no Pe re i ra, como ti tu la res, e os Srs.
Se na do res Pa u lo Sou to e José Coê lho, como su -
plen tes, in di ca dos pela Li de ran ça do PFL para in te -

grar a Co mis são Espe ci al a que se re fe re o ex pe di -
en te lido an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 520, 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, se jam so li ci -
ta das ao Mi nis tro da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to
as se guin tes in for ma ções re la ti vas à Empre sa Bra si -
le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria – Embra pa.

1.Lis tar as em pre sas, pu bli cas e pri va das, com
as qua is a Embra pa fir mou con tra tos e/ou con vê ni os
de co o pe ra ção téc ni ca na ge ra ção, adap ta ção e
trans fe rên cia de co nhe ci men tos e tec no lo gi as, en tre
1997 e a pre sen te data.

2. De ta lhar o ob je ti vo e o va lor de cada con tra to
e/ou con vê nio, o nú me ro de pes so as en vol vi das em
cada um (es pe ci fi can do sua fun ção e seu em pre ga dor).

3. Espe ci fi car o apor te de re cur sos, fi nan ce i ros
e tec no ló gi cos, de cada uma das par tes sig na tá ri as
de cada con tra to e/ou con vê nio.

4. Quem será o de ten tor do di re i to de pro pri e da -
de das des co ber tas ad vin das de cada con tra to e/ou
con vê nio?

5. Quem será o res pon sá vel pela co mer ci a li za -
ção de cada uma das des co ber tas ad vin das de cada
con tra to e/ou con vê nio?

6. Como se rão com par ti lha das, com ter ce i ros,
es sas no vas tec no lo gi as de sen vol vi das sob a égi de
de cada con tra to e/ou con vê nio?

Jus ti fi ca ção

A Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria
– Embra pa, vin cu la da ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe -
cuá ria e Abas te ci men to cri a da em 26 de abril de 1973
tem como mis são vi a bi li zar as so lu ções para o de sen -
vol vi men to sus ten tá vel do agro ne gó cio bra si le i ro.

A Embra pa atua por in ter mé dio de 37 Cen tros
de Pes qui sa es tan do pre sen te em qua se to dos os
Esta dos da Fe de ra ção, nas mais di fe ren tes con di -
ções eco ló gi cas. Para che gar a ser uma das ma i o res
ins ti tu i ções de pes qui sa do mun do, a Empre sa in ves -
tiu so bre tu do no tre i na men to de re cur sos hu ma nos,
pos su in do, hoje, 8.530 em pre ga dos, dos qua is 2.045
são pes qui sa do res, 47% com mes tra do e 49% com
dou to ra do, ope ran do um or ça men to da or dem de
R$660 mi lhões anu a is.



Está sob a sua co or de na ção o Sis te ma Na ci o nal 
de Pes qui sa Agro pe cuá ria – SNPA, cons ti tu í do por
ins ti tu i ções pú bli cas fe de ra is, es ta du a is, uni ver si da -
des, em pre sas pri va das e fun da ções, que, de for ma
co o pe ra da, exe cu tam pes qui sas nas di fe ren tes áre as 
ge o grá fi cas e cam pos do co nhe ci men to ci en tí fi co.

Tec no lo gi as ge ra das pelo SNPA mu da ram a
agri cul tu ra bra si le i ra. Um con jun to de tec no lo gi as
para in cor po ra ção dos cer ra dos no sis te ma pro du ti vo
tor nou a re gião res pon sá vel por 40% da pro du ção
bra si le i ra de grãos, uma das ma i o res fron te i ras agrí -
co las do mun do. A soja foi adap ta da às con di ções
bra si le i ras e hoje o País é o se gun do pro du tor mun di -
al. A ofer ta de car ne bo vi na e su í na foi mul ti pli ca da
por 3 ve zes en quan to que a de fran go au men tou 10
ve zes. A pro du ção de le i te au men tou de 7,9 bi lhões
em 1975 para 20,3 bi lhões de li tros, em 2000 e a pro -
du ção bra si le i ra de hor ta li ças, ele vou-se de 9 mi lhões 
de to ne la das, em uma área de 700 mil hec ta res, em
1980, para 14 mi lhões de to ne la das, em 850 mil hec -
ta res, em 1999. Além dis so, pro gra mas de pes qui sa
es pe cí fi cos con se gui ram or ga ni zar tec no lo gi as e sis -
te mas de pro du ção para au men tar a efi ciên cia da
agri cul tu ra fa mi li ar e in cor po rar pe que nos pro du to res
no agro ne gó cio, ga ran tin do me lho ria na sua ren da e
bem-es tar.

Na área de co o pe ra ção in ter na ci o nal, a Empre -
sa man tém 275 acor dos de co o pe ra ção téc ni ca com
56 pa í ses e 155 ins ti tu i ções de pes qui sa in ter na ci o -
na is, en vol ven do prin ci pal men te a pes qui sa em par -
ce ria. Para aju dar nes te es for ço, a Embra pa ins ta lou
nos Esta dos Uni dos, com apo io do Ban co Mun di al,
um la bo ra tó rio vir tu al para o de sen vol vi men to de pes -
qui sa em tec no lo gia de pon ta. Esse la bo ra tó rio, con ta
com as ba ses fí si cas do De par ta men to de Agri cul tu ra
dos Esta dos Uni dos, em Was hing ton per mi tin do o
aces so dos pes qui sa do res à mais alta tec no lo gia em
áre as como re cur sos na tu ra is, bi o tec no lo gia, in for má -
ti ca e agri cul tu ra de pre ci são.

A Embra pa tem sido de vo ta da a ob je ti vos cla -
ros, de fi ni dos a par tir da sua cons ciên cia de que a
pes qui sa agro pe cuá ria deve pro por ci o nar ao País,
além de di vi sas, as con di ções de ge rar ali men tos que
aten dam às ne ces si da des de sua gen te. De in se rir,
em de fi ni ti vo, os pro du to res que atu am sob re gi me de
agri cul tu ra fa mi li ar no pro ces so pro du ti vo. De pro mo -
ver o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co ru ral co mu ni -
tá rio. De ge rar opor tu ni da des de em pre go, ren da,
edu ca ção e bem-es tar para uma po pu la ção, cuja dig -
ni da de so ci al tem que ser pri o ri da de ab so lu ta.

Em face das in for ma ções aci ma ci ta das e o des -
ta ca do pa pel da Embra pa na agri cul tu ra bra si le i ra, as

in for ma ções aqui so li ci ta das são de fun da men tal im -
por tân cia para que o Se na do pos sa me lhor con tri bu ir
para o for ta le ci men to de um im por tan te se tor da eco -
no mia bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 19  de se tem bro de 2001. –
Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 521, DE 2001

Re que ri men to de Infor ma ções ao
Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is que se jam
pres ta das as se guin tes in for ma ções:

1 – Si tu a ção atu al do con tra to da Ico mi 
para ex plo ra ção de Man ga nês em Ser ra do
Na vio, ex-ter ri tó rio Fe de ral do Ama pá.

2 – Si tu a ção dos bens pa tri mo ma is da
Ico mi que de ve ri am ser re ver ti dos para a
união após o en cer ra men to do con tra to,
con si de ran do-se que as má qui nas, equi pa -
men tos e os bens imó ve is es tão em avan ça -
do es ta do de de te ri o ra ção, in clu in do, nes tas 
in for ma ções, a Estra da de Fer ro, em fun ção
do grau de aban do no a que está sub me ti da.

3 – Qual a real si tu a ção do por to de
San ta na, já que foi co mer ci a li za do com a
em pre sa Amcel do gru po Inter na ci o nal Pa -
per, ex -Cham pi om Inter na ci o nal. Esta tran -
sa ção tem co ber tu ra le gal?

4 – Qu a is as me di das que es tão sen do 
ado ta das no sen ti do de pro vi den ci ar ime di a -
ta men te a trans fe rên cia des ses bens para a
união, con for me cláu su la con tra tu al e pos te -
ri or re pas se para o Esta do e ou Mu ni cí pi os?

Jus ti fi ca ção

Te mos um pas sa do na ques tão mi ne ral que nos
faz ser pre ven ti vos quan to ao fu tu ro, obri gan do-nos a
to mar os cu i da dos ne ces sá ri os para que de po is não
ve nha mos so frer da nos. A Ico mi, que ex plo rou man -
ga nês no Esta do do Ama pá du ran te qua se 50 anos e
que en cer rou seu con tra to pre ma tu ra men te – só de -
ve ria ter sido en cer ra do em 2003 –, está ca u san do
gra ves pre ju í zos ao Ama pá. Fa tu rou, no pe río do de
apro xi ma da men te 45 anos, mais de US$1bi lhão, e o
re tor no para o Esta do foi mu i to pe que no, re fe ren te lo -
gi ca men te aos ro yal ti es. Hou ve, ló gi co, o cres ci men -
to do Esta do, mas os pro ble mas so ci a is vi e ram jun to
e o Ama pá hoje con cen tra um alto ín di ce de vi o lên cia
e de mo ra di as em si tu a ção de ris co.



A Ico mi está com o en cer ra men to do con tra to
sub ju di ce. A União e o Esta do do Ama pá não de fi -
nem se a em pre sa deve ou não en cer rar de fi ni ti va -
men te suas ati vi da des. Re fi ro-me ao tér mi no do pon -
to de vis ta ofi ci al, por que, na prá ti ca, a em pre sa já pa -
ra li sou suas ati vi da des. Fi ca ram as cra te ras. E mais
que isso, o pa tri mô nio todo que está na Ser ra do Na -
vio, que de ve ria ser re ver ti do para a União – na épo ca
éra mos ter ri tó rio, e o con tra to fala que de ve ria re ver -
ter para a União. Como foi cri a do o Esta do, en ten de -
mos que deva re ver ter para ele ago ra. E há uma
Emen da Cons ti tu ci o nal do Ama pá – já fa lei dis so aqui
– que trans fe re os bens, o pa tri mô nio da Ico mi para o
Mu ni cí pio. No en tan to, o pa tri mô nio está sen do de te ri -
o ra do, de pre da do pelo pas sar do tem po. Há dois anos 
a Ico mi en cer rou suas ati vi da des; as má qui nas es tão
pa ra li sa das e os pré di os, aban do na dos, ca u san do
um pre ju í zo de mais de R$2mi lhões para o Mu ni cí pio
de Ser ra do Na vio so bre tu do.

Se es ses equi pa men tos, se es ses imó ve is fos -
sem trans fe ri dos para o Mu ni cí pio de Ser ra do Na vio,
cer ta men te ge ra ria ren da, em pre go, con di ções de
me lho rar a qua li da de de vida da que le povo.

Esse im pas se na ne go ci a ção, na de fi ni ção da fi -
na li za ção do con tra to da Ico mi está tra zen do da nos
para o povo do Esta do do Ama pá. Como tam bém a
ques tão da con ta mi na ção por ar sê nio. Já há uma evi -
dên cia de que o len çol freá ti co em San ta na, pró xi mo
ao rio Ama zo nas e à lo ca li da de cha ma da Eles bão –
que é mu i to pró xi ma à sede, pra ti ca men te den tro da
mes ma, in te gra a sede do Mu ni cí pio de San ta na está
con ta mi na do. Há in dí ci os de que as pes so as que in -
ge ri ram a água, uti li zan do-a para uso do més ti co, te ri -
am sido con ta mi na das pelo ar sê nio.

Sala das Ses sões, 19 de se tem bro de 2001. –
Se bas tião Ro cha. 

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III, do art. 216 do Re gi -
men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 522, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do in ci so II, do art. 336, do Re gi -

men to Inter no, re que re mos ur gên cia para o Subs ti tu -
ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do

Se na do nº 125, de 1990, que fixa di re tri zes para con -
ser va ção de ener gia e de ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 19 de se tem bro de 2001. –
Ro me ro Jucá – Edi son Lo bão – Re nan Ca lhe i ros –
Pe dro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Este re -
que ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia, na for -
ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur so
nº 18, de 2001, in ter pos to no pra zo re gi men tal, no
sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio o Pro je to
de Lei do Se na do nº 108, de 2001, de au to ria do Se -
na dor Wal deck Orne las, que acres cen ta os §§ 7º, 8º e 
9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, que ”es ta be le ce nor mas para as ele i ções“.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, “c”, do Re gi men to Inter no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 18, DE 2001

De acor do com o dis pos to nos §§ 3º e 4º do art.
91 do Re gi men to Inter no do Se na do pro po mos a
apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 108, de 2001, que “acres cen ta os §§ 7º, 8º e 9º
ao art, 47 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, 
que es ta be le ce nor mas para as ele i ções”.

Sala das Ses sões, 18 de se tem bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra – Edu ar do Su plicy – Ma ri na
Sil va – He lo í sa He le na – Tião Vi a na – Ro ber to Sa -
tur ni no – Ade mir Andra de – Emí lia Fer nan des –
Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 1998 (nº
2.189/96, na Casa de ori gem), que re vo ga o art. 4º do
De cre to-Lei nº 911, de 1º ou tu bro de 1969, que tra ta
da ali e na ção fi du ciá ria. 

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia, opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo -
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin -
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 172, de 1999, de
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art.
261 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que
ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro;



– Pro je to de Lei do Se na do nº 469, de 1999, de
au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que ins ti tui di re triz
a ser ob ser va da pela União, pe los Esta dos e Mu ni cí -
pi os na im ple men ta ção de pro gra mas ha bi ta ci o na is; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 76, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que de no mi na ”Pa -
lá cio Dra. Ma ria Lu i za Ga lin do Ma la qui as“ o edi fí cio
sede do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do de Ro -
ra i ma.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e de 
Edu ca ção, os Pro je tos vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas sa-se à

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia nos ter mos do

Re que ri men to nº 512, de 2001 –
art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 23, de 2001 (nº
3.115/97, na Casa de ori gem), que al te ra e
acres cen ta dis po si ti vos na Lei nº 6.404, de
15 de de zem bro de 1976, que dis põe so bre
as So ci e da des por Ações, e na Lei nº 6.385, 
de 7 de de zem bro de 1976, que dis põe so -
bre o mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria
a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, ten do

Pa re ce res sob nºs 987 e 988, de 2001, 
das Co mis sões de

– Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor José Agri pi no, fa vo rá vel,
com cor re ções me ra men te re da ci o na is nos
arts. 17, § 1º; 109, § 3º; 137, in ci so II, alí nea
”b“ e seu § 3º; 140, pa rá gra fo úni co; 141, §
6º; 161, § 5º, alí nea ”b“; e 196 da Lei nº
6.404, de 1976; e nos arts. 22, § 2º; 26, § 5º; 
e 27-A, ca put, da Lei nº 6.385, de 1976,
bem como no art. 7º do Pro je to, nos ter mos
do tex to con so li da do que apre sen ta; e

– Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pe -
dro Piva, fa vo rá vel, nos ter mos do pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li das as se guin tes: 

EMENDA Nº 1–PLEN
(Ao PLC nº 23, de 2001)

Dê-se ao ca put do art. 254-A da Lei nº 6.404, de
15 de de zem bro de 1976, in tro du zi do pelo art. 30 do
pro je to a se guin te re da ção:

Art. 254-A. A ali e na ção do con tro le de
com pa nhia aber ta so men te po de rá ser con -
tra ta da sob a con di ção, sus pen si va ou re so -
lu ti va, de que o ad qui ren te se obri gue a fa -
zer ofer ta pú bli ca de aqui si ção das ações
com di re i to a voto de pro pri e da de dos de -
ma is aci o nis tas da com pa nhia, de modo a
lhes as se gu rar tra ta men to igua li tá rio ao do
aci o nis ta con tro la dor.

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

Jus ti fi ca ção

Não é jus to que o aci o nis ta con tro la dor, ao ali e -
nar o con tro le da com pa nhia, re ce ba por cada uma de 
suas ações va lor su pe ri or ao que será pago pe las de -
ma is ações com di re i to a voto.

A im po si ção da obri ga to ri e da de da ofer ta pú bli -
ca tem por fi na li da de evi tar essa si tu a ção, con fe rin do
a pro te ção ne ces sá ria ao aci o nis ta mi no ri tá rio.

Sala da Co mis são, 19 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ney Su as su na.

EMENDA 2–PLEN
(Ao PLC nº 23, de 2001)

Exclua-se o § 4º do art. 8º do pro je to.

Jus ti fi ca ção

O dis po si ti vo cuja ex clu são es ta mos pro pon do
pror ro ga para o ano de 2006 a en tra da em vi gor da
nor ma do pro je to que as se gu ra aos aci o nis tas mi no ri -
tá ri os e pre fe ren ci a lis tas par ti ci pa ção no Con se lho de 
Admi nis tra ção da com pa nhia.

Não há mo ti vo re le van te para jus ti fi car o re fe ri do 
adi a men to, de ven do-se ado tar, o quan to an tes pos sí -
vel, o novo mo de lo pre vis to pelo pro je to.

Sala da Co mis são, 19 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – As
emen das que aca bam de ser li das en con tram-se dis -
tri bu í das a to dos os Srs. Se na do res, so bre as res pec -
ti vas ban ca das de ple ná rio.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no
para emi tir pa re cer pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. 



Parecer nº 1.022, de 2001-PLEN

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para pro fe -
rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, há mais ou me nos cin co me -
ses, tive a in cum bên cia de re la tar pro je to de lei da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que tra ta da re for mu la ção em
tor no de uma lei de So ci e da des Anô ni mas. Esse pro -
je to de lei tra mi tou na Câ ma ra dos De pu ta dos por lon -
gos qua tro anos, des de 1997 até 2000.

Tra ta-se de um tex to ama du re ci do ao lon go de
mu i tas dis cus sões, le va das a efe i to por re la to res
com pe ten tes, como o De pu ta do Emer son Ka paz e o
De pu ta do Anto nio Kan dir – cuja pre sen ça aqui re gis -
tro. Mas, fun da men tal men te, é um tex to ama du re ci do
pe las dis cus sões en tre os agen tes in te res sa dos, en -
tre re pre sen tan tes de con tro la do res, de mi no ri tá ri os,
do sis te ma fi nan ce i ro, do sis te ma con tá bil, que ofe re -
ce ram, ao lon go de todo esse tem po, des ses lon gos
qua tro anos, as suas su ges tões, as suas for mu la ções 
e as suas emen das. Re pu to, por tan to, que o tex to que 
o Se na do re ce be da Câ ma ra é um tex to ma du ro e que 
pro du ziu as re for mas que fo ram pos sí ve is ao con sen -
so que se es ta be le ceu. O tex to da Câ ma ra tra du ziu
um con sen so fe i to en tre os agen tes in te res sa dos na
ma té ria.

Como Re la tor na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia – e de se jo re gis trar que a ma té ria
tra mi tou qua se o tem po todo con jun ta men te na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com a mi nha re la -
to ria e a do Se na dor Pe dro Piva -, a mi nha pre o cu pa -
ção foi fa zer com que esse tema, que é ári do, que é
téc ni co, que é de in te res se seg men ta do, fos se ob je to
do de ba te mais am plo pos sí vel para o co nhe ci men to
dos mem bros da CCJ e da CAE; para que o tema, que 
é ári do mas de ca pi tal im por tân cia para o in te res se
na ci o nal, pu des se ser ab sor vi do e para que os Se na -
do res pu des sem vo tar com cons ciên cia o tex to que,
ao fi nal, va mos vo tar.

Nes se sen ti do, su ge ri, e ocor re ram, mu i tas au -
diên ci as pú bli cas com ju ris tas, com re pre sen tan tes
do sis te ma fi nan ce i ro, com re pre sen tan tes dos mi no -
ri tá ri os. Che ga mos a fa zer uma au diên cia que re pu to
iné di ta com os re la to res na Câ ma ra, para que eles
pu des sem ex por aos Se na do res o pro du to do seu tra -
ba lho ao lon go dos anos em que a ma té ria es te ve em
dis cus são na Câ ma ra dos De pu ta dos, para que os
Se na do res pu des sem en ten der que o tex to que es ta -
mos apre ci an do era não o tex to ide al, mas o pos sí vel,
em fun ção do es tá gio em que se en con tra a eco no mia 
bra si le i ra.

Qual é o ob je ti vo, no meu en ten di men to, da
nova Lei das S/A? É tra zer às em pre sas bra si le i ras a
trans pa rên cia, tra zer ao in ves ti dor do mer ca do de ca -
pi ta is a ca pi ta li za ção ao me nor cus to pos sí vel, fa zer
com que o mer ca do de ações, o mer ca do de ca pi ta is,
o mer ca do aci o ná rio pos sa ser mas si fi ca do no li mi te
má xi mo, para que as pes so as se sin tam en co ra ja das
pela trans pa rên cia do mer ca do de ca pi ta is, res guar -
da do em uma lei, a que va mos vo tar, e as em pre sas
pos sam ofe re cer as suas ações na bol sa de va lo res e
ter a ma i or quan ti da de pos sí vel de com pra do res e,
as sim, pos sam se ca pi ta li zar sem to mar di nhe i ro em -
pres ta do pa gan do ju ros.

O ob je ti vo da nova Lei das S/A, em úl ti ma aná li -
se, é ba i xar o cus to de ca pi ta li za ção das em pre sas,
como for ma de me lho rar a sua efi ciên cia e a sua pro -
du ti vi da de e, por via de con se qüên cia, au men tar a ca -
pa ci da de de pro du ção com a ofer ta de ma i or nú me ro
de em pre gos para os bra si le i ros.

Ha ve rão de me per gun tar quan tas emen das,
das 43 que até ago ra re ce bi, eu pude aco lher. Gos ta -
ria de ter aco lhi do mu i tas de las, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res. Re co nhe ço o mé ri to em pra ti ca men -
te to das elas. São emen das re fle ti das, re ves ti das de
es pí ri to pú bli co, to das le gí ti mas, to das lí ci tas. Mas é
pre ci so que se en ten da que, aco lhi da uma emen da
se quer, esse tex to vol ta ria à Câ ma ra dos De pu ta dos,
onde se pro ces sou du ran te qua tro anos um am plo de -
ba te e onde se es ta be le ceu um con sen so en tre par -
tes que di ver gi ram, e di ver gi ram com pro fun di da de, e, 
ao fi nal, che ga ram a um en ten di men to. Não sei se se -
ria re pe ti do esse en ten di men to para vo tar as emen -
das que eu aco lhes se aqui no Se na do. De que va le -
ria, por tan to – e con sul tei os re la to res na Câ ma ra dos
De pu ta dos –, o al tru ís mo do Se na do em aco lher mu -
dan ças para me lhor na lei, para trans for mar o tex to
em ide al, se o ide al não é pos sí vel, se o ide al se tor -
na ria im pos sí vel nas vo ta ções que se su ce de ri am na
Câ ma ra dos De pu ta dos? 

Mais um fato, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res: está em vo ta ção na Câ ma ra a PEC 53-A, de
1999, que tra ta da re for ma do sis te ma fi nan ce i ro bra -
si le i ro. Ela está pres tes a ser vo ta da no Ple ná rio da
Câ ma ra e re me te rá à le gis la ção com ple men tar qual -
quer ma té ria que ver se – como a Lei das S/As – so bre 
re for ma do sis te ma fi nan ce i ro ou so bre ques tão fi nan -
ce i ra.

Ora, se a Lei das S/As é um pro je to de lei or di ná -
ria da Câ ma ra, que, du ran te apro xi ma da men te cin co
anos, foi de ba ti da na Câ ma ra e no Se na do –– e é atro -
pe la da por uma PEC que re me te à le gis la ção com ple -
men tar ma té ria que ver sa so bre o sis te ma fi nan ce i ro –,



na hora em que eu pro cras ti nar pelo aco lhi men to de
emen das para tor nar o tex to ide al, mas não o tex to pos -
sí vel – mas que re tar da ria a apre ci a ção e a apro va ção
da ma té ria, cor ren do-se o ris co de, por não se tra tar de
ma té ria de lei com ple men tar, per der-se todo o tra ba lho
–, es ta rei re man do con tra a maré, es ta rei tra ba lhan do
con tra aqui lo que foi re a li za do na Câ ma ra e con tra os
de ba tes que se es ta be le ce ram no Se na do.

Por essa ra zão, com a de vi da vê nia, com as ex -
pli ca ções que ofe re ci na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, re cu sei as 43 emen das – mes mo 
re co nhe cen do o mé ri to de mu i tas de las – como for ma 
de fa ci li tar e pro pi ci ar o avan ço que a nova Lei das
S/As en se ja. Avan ço con ti do, por exem plo, no tag
along, que é um novo dis po si ti vo. Ele não exis tia na
lei an te ri or e pos si bi li ta aos de ten to res de ações or di -
ná ri as, aos or de na ris tas mi no ri tá ri os, aos de ten to res
de ações com di re i to a voto, aos não-con tro la do res
das em pre sas um mí ni mo de 80% do va lor ofer ta do
às ações de pro pri e da de dos con tro la do res das em -
pre sas ven di das. Isso está ga ran ti do no novo pro je to
de lei das S/As como pro te ção ao aci o nis ta mi no ri tá -
rio, no caso de fe cha men to do ca pi tal de al gu ma S/A .
Mas a nova lei re ser va ao aci o nis ta mi no ri tá rio pro te -
ção es pe ci al pela ca pa ci da de que ele tem de in vo car
ou de ques ti o nar o va lor da ven da, que tem que ser
jus to, de fi ni do e pode ser au di ta do para pro te ger o
aci o nis ta mi no ri tá rio, re pi to, no caso de fe cha men to
de ca pi tal da em pre sa so ci e da de anô ni ma. 

Há ga ran tia de que, da qui para a fren te, apro va -
da e pro mul ga da a lei, as no vas em pre sas que vi e rem 
a se cons ti tu ir se obri ga rão a dis tri bu ir o seu ca pi tal
en tre 50% de ações or di ná ri as e 50% de ações pre fe -
ren ci a is. Pro mul ga da a lei, cri a das as em pre sas no -
vas, to das elas se rão obri ga das a se sub me ter a um
re gi me di fe ren te do atu al, que pre vê 33%, ou 1/3, de
ações or di ná ri as e 2/3 de ações pre fe ren ci a is. 

Da pro mul ga ção da lei para a fren te, obri gar-se-á
as em pre sas, numa ma ni fes ta ção de de mo cra ti za ção
do ca pi tal, a con ce der 50% de ações or di ná ri as com di -
re i to a voto e 50% de ações pre fe ren ci a is. 

Aos aci o nis tas mi no ri tá ri os é ga ran ti do o di re i to
– é ver da de que da qui a cin co anos – à in di ca ção por
ele i ção dos de ten to res de ações pre fe ren ci a is e, no
mí ni mo, 10% do ca pi tal so ci al da em pre sa para ele -
ge rem um mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção,
me lho ran do a ca pa ci da de de go ver nan ça cor po ra ti va
das em pre sas, bem como a pos si bi li da de de ele i ção
ou de es co lha, den tre os mi no ri tá ri os, de um mem bro
do con se lho fis cal.

A nova Lei das S/As for ta le ce a CVM – Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os –, que lhe con ce de po der de po lí -

cia para fis ca li zar o mer ca do fi nan ce i ro, que lhe con ce -
de ca pa ci da de para po li ci ar a Bol sa de Mer ca do ri as &
de Fu tu ros –, ten do em vis ta que o mer ca do de com -
mo di ti es é ex pres si vo no Bra sil. Con ce de-lhe tam bém
o al can ce so bre ins tru men tos nor ma ti vos an tes pra ti ca -
dos pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal. 

A nova lei traz mo der ni da de; a nova lei ade qua a 
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os ao novo mer ca do de 
ca pi ta is do Bra sil e à sua nova eco no mia.

Essa, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é a
lei que tra ze mos à apre ci a ção de V. Exªs.

Re a fir mo que as 43 emen das que re ce bi, qua se
sem ex ce ção, são ei va das de mé ri to, mas não aco lhi
ne nhu ma de las. Expli quei mi nha de ci são na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e re no vo a
ex pli ca ção no Ple ná rio do Se na do, pelo de se jo que
te nho de ver uma nova Lei de S/As vo ta da, apro va da
e em vi gor. 

O aco lhi men to de emen das fa ria com que o tex -
to vol tas se à Câ ma ra dos De pu ta dos; o aco lhi men to
de emen das pro cras ti na ria a apro va ção do tex to, que
po de ria ser atro pe la do pela PEC nº 53.

Res ta-me, nes te mo men to, apre sen tar o pa re -
cer às emen das do Se na dor Ney Su as su na. Uma de -
las pro põe um tag along, ou seja, a ga ran tia de re mu -
ne ra ção – no caso de ven da de ações – para os de -
ten to res de ações or di ná ri as com di re i to a voto, to dos
eles; re mu ne ra ção se me lhan te à dos de ten to res do
con tro le de ca pi tal, ou seja, um tag along de 100%.
So bre essa emen da, já me ma ni fes tei an te ri or men te,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
apre sen tan do mi nhas ra zões. Ma ni fes tei-me con tra ri -
a men te.

Igual men te, o Se na dor Ney Su as su na pro põe a
ex clu são do § 4o do art. 8o do pro je to. S. Exª pro põe a
eli mi na ção do in ters tí cio de cin co anos para a ele i ção
de um mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção, cujo
nome te nha sido ofe re ci do para ele i ção em as sem -
bléia ge ral pe los de ten to res de ações pre fe ren ci a is
com, no mí ni mo, 10% do ca pi tal so ci al. 

Da mes ma for ma, apre ci ei emen da de igual teor 
na CCJ e ma ni fes tei-me con tra ri a men te.

Com es sas con si de ra ções, por tan to, apre sen -
tan do o re la tó rio que já de i xei na Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e com as ra zões que aqui
re i te ro, peço a apro va ção e o voto das Srªs e dos Srs.
Se na do res para que, em pri me i ro lu gar, te nha mos um 
ins tru men to de pro te ção ao pou pa dor bra si le i ro, para
que ele pos sa mo ver-se e es ti mu lar-se no rumo da
apli ca ção no mer ca do de ca pi ta is, prin ci pal men te no
mo men to em que os re cen tes e trá gi cos acon te ci -



men tos ocor ri dos em Nova Ior que e em Was hing ton
se gu ra men te de ter mi na rão uma di mi nu i ção no flu xo
de pou pan ça ex ter na para o Bra sil.

É, por tan to, hora de mo bi li ar mos es for ços para
que a pou pan ça in ter na se mo bi li ze tan to quan to pos -
sí vel para as em pre sas bra si le i ras. E o me lhor que po -
de ría mos fa zer nes te mo men to se ria vo tar a nova lei
das S/As que ofe re ço nes te mo men to.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pa re -
cer, por tan to, do Re la tor da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia é con trá rio às Emen das nºs
1 e 2.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Piva, Re -
la tor da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, para
pro fe rir o seu pa re cer. 

Pa re cer nº 1.023, de 2001-PLEN

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB –– SP. Para
pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Re la tor, na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor José
Agri pi no, dis cor reu lon ga men te so bre o pro je to, suas
con se qüên ci as, suas van ta gens e as di fi cul da des por
que pas sou o pro je to du ran te os três anos e meio.

Cre io que se ria re dun dan te con ti nu ar nes sa
mes ma li nha. Ape nas digo a V. Exª que a apro va ção
da Lei das So ci e da des Anô ni mas será uma vi tó ria
para a so ci e da de, uma vi tó ria para os mi no ri tá ri os e
uma con ces são vá li da. Os ma jo ri tá ri os de vem apren -
der que têm que con ce der mais aos mi no ri tá ri os para
um ma i or acú mu lo de ri que za e de pou pan ça na Bol -
sa de Va lo res do Bra sil.

Sr. Pre si den te, não vou me alon gar. Peço a V.
Exªs que vo tem a fa vor do Bra sil, por que essa lei vai
me lho rar mu i to a si tu a ção dos mi no ri tá ri os des te
País.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O voto
de V. Exª, por tan to, é con trá rio às duas emen das.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP ) – Sr.
Pre si den te, as emen das do Se na dor Ney Su as su na
já fo ram ob je to apre ci a ção e re cu sa das na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos. É a Emen da nº 4, do
Se na dor Pa u lo Har tung: ”as se gu rar aos aci o nis tas
mi no ri tá ri os, na ali e na ção de con tro le da com pa -
nhia, o di re i to de re ce ber o mes mo pre ço pago por
ou tros aci o nis tas“. E a se gun da emen da, do mes mo
Se na dor Pa u lo Har tung, Emen da nº 9, ”de re du zir o
pra zo“. As duas emen das fo ram re cu sa das. Por tan -

to, não têm ra zão de ser. Já fo ram apre ci a das na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Des sa ma ne i ra, não há o que re cor rer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Por tan -
to, os pa re ce res das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia e Assun tos Eco nô mi cos ma ni fes -
tam-se con tra ri a men te às Emen das nºs 1 e 2-PLEN

Em dis cus são o pro je to e as emen das, em tur no
úni co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por dez mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, va mos apre ci ar ago ra um
pro je to ex tre ma men te im por tan te – im por tan te para a 
eco no mia bra si le i ra e im por tan te, en fim, para o nos so 
povo –, um pro je to que tra mi ta, no Con gres so Na ci o -
nal, há qua tro anos apro xi ma da men te.

Qu e ro, ini ci al men te, re gis trar a pre sen ça do De -
pu ta do Emer son Ka paz, Re la tor do Pro je to, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, res sal tan do o tra ba lho re a li za do
por S. Exª, que con se guiu ela bo rar um subs ti tu ti vo
que aco lheu todo o de ba te, o sen ti men to e a von ta de
de mu dar as em pre sas bra si le i ras de ca pi tal aber to,
as so ci e da des anô ni mas. S. Exª re a li zou um tra ba lho
bri lhan te. For ta le ceu a fi gu ra do aci o nis ta mi no ri tá rio,
que é de ci si vo para a di na mi za ção des se im por tan te
mer ca do – o mer ca do de ca pi ta is. Jun ta men te com
seus com pa nhe i ros, re di giu um subs ti tu ti vo re tra tan -
do o que há de mais avan ça do em todo o mun do em
re la ção à pro te ção do aci o nis ta mi no ri tá rio.

Pos te ri or men te, o De pu ta do Anto nio Kan dir re -
ce beu uma in cum bên cia tal vez até mais di fí cil do que
a pri me i ra. Na pri me i ra, o De pu ta do Emer son Ka paz,
de cer ta for ma, con so li dou as idéi as, os avan ços for -
mu la dos pelo pen sa men to mo der no em re la ção a
esse es co po le gis la ti vo. O De pu ta do Anto nio Kan dir
teve de ade quar as idéi as mo der nas à re a li da de po lí -
ti ca do Con gres so Na ci o nal – que es pe lha os avan -
ços, as de fi ciên ci as, as qua li da des da so ci e da de bra -
si le i ra. Fez uma ne go ci a ção po lí ti ca.

É des sa for ma que este im por tan te pro je to che -
ga ao Se na do. Eu, pes so al men te, apre sen tei nove
emen das, den tro da fi lo so fia do subs ti tu ti vo do De pu -
ta do Emer son Ka paz, no sen ti do de for ta le cer a fi gu ra 
do aci o nis ta mi no ri tá rio. Lu tei pe las mi nhas emen das, 
que, jun ta men te com cer ca de mais 30, pro du zi ram –
se não me fa lha a me mó ria – qua tro au diên ci as pú bli -
cas na tra mi ta ção con jun ta na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.



Os Srs. Se na do res Pe dro Piva e José Agri pi no,
Re la to res es co lhi dos nes ta Casa, ti ve ram pa ciên cia,
to le rân cia, ca pa ci da de de de ba te e cons tru í ram um
ca mi nho po lí ti co. S. Exªs sa bem que mu i tas des sas
emen das apre sen ta das de ve ri am ser aco lhi das. Os
dois sa bem. Re gis tra ram, in clu si ve, esse po si ci o na -
men to na úl ti ma re u nião em que se dis cu tiu esse pro -
je to nas Co mis sões. Entre tan to, os dois Se na do res fi -
ze ram uma re fle xão com to dos os de ba te do res e con -
clu í ram que, mes mo o pro je to não sen do per fe i to, ele
con tém avan ços mu i to im por tan tes.

Inclu si ve, essa é uma par te do tra ba lho do De -
pu ta do Anto nio Kan dir, no que diz res pe i to ao for ta le -
ci men to da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os. E há
avan ços im por tan tes, por que me lho ram a po si ção re -
la ti va dos aci o nis tas mi no ri tá ri os. 

Não é o ide al, lon ge dis so. Mas é o pos sí vel. Mu -
i tas ve zes, no Par la men to, de ve mos ca mi nhar de
acor do com a pos si bi li da de po lí ti ca.

Por isso, Sr. Pre si den te, to mei a de ci são de
trans for mar as mi nhas emen das num novo pro je to.
Ou seja, ter mi na da a tra mi ta ção da ma té ria e san ci o -
na da pelo Pre si den te, tal vez com a par ti ci pa ção de
ou tros Par la men ta res que já ofe re ce ram sua con tri bu -
i ção – como é o caso dos Se na do res Anto nio Car los
Jú ni or, Pe dro Piva e ou tros –, apre sen ta rei um pro je to 
mo der ni zan do essa idéia. E acho que é pa pel do Par -
la men to esse pro ces so de mo der ni za ção con tí nua de 
con ven ci men to. Mu i tas ve zes, uma ques tão não con -
ven ce em um de ter mi na do mo men to, mas, pas sa do
um ano, dois anos, con se gui mos esse avan ço.

Essa é a mi nha po si ção. 
Esta Casa está pre ci san do de li be rar so bre ma -

té ri as que têm a ver com o dia-a-dia da so ci e da de e
do nos so povo – da pro du ção, do em pre go. E esse é
um pro je to que toca nes sas ques tões. Um dos ma i o -
res de sa fi os que exis tem em nos so País é o cus to de
ca pi tal. Um gran de de sa fio é mo der ni zar o nos so par -
que pro du ti vo sem en di vi dar, em ban cos, as nos sas
em pre sas. Não se faz isso com aque la vi são cul tu ral
equi vo ca da da em pre sa fa mi li ar, que teve e ain da tem 
o seu pa pel em al guns se to res da eco no mia – e con ti -
nu a rá ten do.

Entre tan to, a em pre sa mo der na não é essa. A
em pre sa mo der na não é a que fica de pen du ra da em
ban cos, mas a que par ti lha o seu con tro le e, ao
fazê-lo, atrai ca pi ta is para fi nan ci ar sua mo der ni za ção 
tec no ló gi ca, o au men to da sua pro du ção e da qua li -
da de de seus pro du tos, e as sim por di an te. Essa é a
pos si bi li da de de mo der ni zar o par que pro du ti vo bra si -
le i ro de uma for ma ade qua da, con tem po râ nea, mo -
der na e a um cus to me nor – é im por tan te di zer.

Então, Sr. Pre si den te, a mi nha po si ção é po lí ti -
ca. Lou vo o tra ba lho do Se na dor Pe dro Piva, a sua
ha bi li da de, o seu com pa nhe i ris mo ao con ver sar com
os Co le gas. Con gra tu lo-me tam bém com o Se na dor
José Agri pi no e com os Re la to res, da Câ ma ra dos
De pu ta dos, que aqui es tão, os De pu ta dos Emer son
Ka paz e Anto nio Kan dir. Lou vo o tra ba lho das Co mis -
sões. Esta mos dan do o pas so pos sí vel, nes te mo -
men to. E que ro me lho rar um pou co mais a si tu a ção
dos aci o nis tas mi no ri tá ri os. E sei que mu i ta gen te,
aqui nes te ple ná rio, tam bém pen sa como eu.

Não é pos sí vel; em pur rar esse pro je to de vol ta
para a Câ ma ra dos De pu ta dos é uma te me ri da de. A
le gis la ção está mu dan do; o art. 192 da Cons ti tu i ção
tra ta do sis te ma fi nan ce i ro. Te ría mos em pur ra do esse 
pro je to para que ele tra mi tas se em ou tra con di ção le -
gis la ti va, o que se ria um equí vo co nos so.

Sou da que les que quer dar uma lon ga ca mi nha -
da, mas en ten do que, mu i tas ve zes, o per cur so de
uma lon ga ca mi nha da se tor na me nor quan do se dá
um pri me i ro pas so. Esse eu não sei se é só um pri me -
i ro pas so; é mais do que um pri me i ro pas so. Está lon -
ge ain da dos nos sos an se i os e do nos so so nho de ver 
a em pre sa na ci o nal for te, bem fi nan ci a da, com cus to
de ca pi tal ade qua do e no mes mo pa ta mar dos seus
com pe ti do res in ter na ci o na is. Va mos an dar, va mos
an dar mu i to!

Qu e ro pa ra be ni zar to dos que, de cer ta for ma,
com li nha e agu lha, cos tu ra ram essa so lu ção, que –
vol to a re pe tir a brin ca de i ra que fiz na Co mis são –
”não é uma Bras temp; mas já é uma Con sul“.

Fico fe liz com o res ga te de duas emen das de
mi nha au to ria fe i ta pelo Se na dor Ney Su as su na, mas
sou da que les que fa zem e cum prem um acor do. Peço
ao Se na dor Ney Su as su na que es te ja co mi go em am -
bas e mais al gu mas emen das igual men te im por tan -
tes, para que apre sen te mos um pro je to con jun to a fim 
de mo der ni zar mos essa lei em uma tra mi ta ção que
co me ce no Se na do e não mais na Câ ma ra. A par tir
daí, pas sa re mos a ter um pa pel de fi ni ti vo so bre essa
ma té ria.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, por
dez mi nu tos. 

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, esse pro je to não é o ide al.
Boa par te des ta Casa sabe dis so. Po rém, em fun ção
das cir cuns tân ci as e em fun ção de que qual quer
emen da que vier a sur gir ago ra iria re me ter o pro je to



no va men te à Câ ma ra, ve nho de fen der a sua apro va -
ção, em bo ra ain da o veja com al te ra ções tí mi das.

Pre ci sa mos pro por ci o nar uma me lhor con di ção
ao aci o nis ta mi no ri tá rio. Hou ve me lho ras, mas, na
ver da de, pre ci sa mos prin ci pal men te aca bar com o
ab sur do ma i or da Lei nº 6.404, que é a quan ti da de de
ações pre fe ren ci a is. Esse é o pon to mais ver go nho so
des sa lei. Pre ci sa mos apre sen tar um novo pro je to –
como dis se o Se na dor Pa u lo Har tung, com quem, jun -
ta men te com o Se na dor Pe dro Piva, va mos li de rar
essa apre sen ta ção – que pos si bi li te di mi nu ir o fos so
en tre a quan ti da de de ações pre fe ren ci a is e a quan ti -
da de de ações or di ná ri as. 

A ver da de i ra de fe sa do aci o nis ta mi no ri tá rio
con sis te exa ta men te em pos su ir uma ação com as
mes mas ca rac te rís ti cas do con tro la dor. Por essa ra -
zão, pre ci sa mos di mi nu ir o vo lu me de ações pre fe ren -
ci a is e au men tar o de ações or di ná ri as. Isso não pode
ser de i xa do para de po is ou ape nas para as em pre sas 
no vas, como foi apon ta do no pro je to. Mes mo que o
pro je to ve nha a ser apro va do da qui a al guns anos,
pre ci sa mos avan çar. E, em se gui da, jun ta men te com
o Se na dor Pa u lo Har tung, tra ba lha re mos um novo
pro je to.

Por tan to, em bo ra con si de re tí mi das as al te ra -
ções fe i tas, de qual quer ma ne i ra pen so que de ve mos
avan çar. Por isso, vo ta rei fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Fer nan do Be zer ra, para dis cu tir. S.
Exª dis põe de dez mi nu tos.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, fi nal men te uma no tí cia boa para a
eco no mia. Se não é o ide al, se não é o que so nha -
mos, é um avan ço. 

Em pri me i ro lu gar, cum pri men to a Câ ma ra dos
De pu ta dos, o De pu ta do Anto nio Kan dir, que teve uma 
par ti ci pa ção im por tan te na ela bo ra ção do pro je to que 
che ga a esta Casa; o meu com pa nhe i ro, lí der em pre -
sa ri al, Emer son Ka paz, que, cer ta men te, deu uma
gran de con tri bu i ção. Ma ni fes to em meu nome pes so -
al, mas tam bém na con di ção de Pre si den te da Con fe -
de ra ção Na ci o nal de Indus tria, o meu voto fa vo rá vel,
o meu apla u so ao avan ço. Se não é per fe i to, é um
avan ço. E pre ci sá va mos, di an te de tan tas no tí ci as ne -
ga ti vas não só para o nos so País, mas para o mun do,
de algo que nos des se um alen to no sen ti do de avan -
çar de for ma de mo crá ti ca no cres ci men to eco nô mi co.

Cum pri men to de for ma es pe ci al os Re la to res,
meus co le gas Se na dor Pe dro Piva, na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, e o Se na dor José Agri pi no,

que, de for ma bri lhan te e com pe ten te, dis cor reu de ta -
lha da men te so bre o pro je to, o que me faz dis pen sar
al guns co men tá ri os a res pe i to do pro je to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o meu
voto é fa vo rá vel; te nham o meu apla u so, em meu
nome pes so al, como Se na dor da Re pú bli ca, o meu
voto e o meu re co nhe ci men to, como Pre si den te da
Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria, pelo avan ço que 
esta Casa e o País dão com essa nova Lei das So ci e -
da des Anô ni mas, cum pri men tan do o Se na dor Pe dro
Piva e o Se na dor José Agri pi no, mais uma vez, pela
com pre en são po lí ti ca do pro ces so e a for ma como
trou xe ram a este Ple ná rio esse pro je to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy por dez mi -
nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de pro nun ci ar-me após o
Lí der José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, nós, do
Se na do, es ta mos di an te de um di le ma que já es te ve
nes ta Casa em di ver sas ou tras opor tu ni da des: a ne -
ces si da de de se vo tar um pro je to de suma im por tân -
cia, cir cuns tân ci as alhe i as ao Se na do que aca bam
de fi nin do qual o com por ta men to que de ve mos ado tar
em re la ção a pro ce di men tos. Ago ra, di fe ren te men te
de ou tros pro je tos, nes te caso não acon te ceu como
di ver sos ou tros, em que a Ma i o ria e o Go ver no pas sa -
vam o rolo com pres sor na Câ ma ra, de po is vi nha para
o Se na do e sem pre se uti li za va o ar gu men to da pres -
sa, dos de se jos da Pá tria e que, por isso, não po de ria
ha ver atra sos e nem po de ria ser fe i ta qual quer emen -
da. Nes te caso, te mos de re co nhe cer que o pro je to
não foi re sul ta do de ne nhum rolo com pres sor na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, já his to ri a do aqui pe los Se na -
do res José Agri pi no e Pa u lo Har tung. Foi um pro je to
que con se guiu, na me di da do pos sí vel, um con sen so
ra zoá vel en tre to das as for ças po lí ti cas re pre sen ta -
das na Câ ma ra e no Se na do. E nós, do Se na do, te -
mos que le var isso em con si de ra ção. Não va mos sim -
ples men te ado tar o ve lho dis cur so cor po ra ti vis ta Se -
na do ver sus Câ ma ra, que obri ga to ri a men te te nha
que apon tar no sen ti do de apre sen tar mos emen das
só por que as emen das sur gi ram aqui.

Sem dú vi da, o pro je to avan ça em al guns as pec -
tos. Quer di zer, in fe liz men te, o mer ca do so ci e tá rio



bra si le i ro ain da pa de ce do mal pa tri mo ni a lis ta na con -
for ma ção do ca pi tal. Ou seja, as fa mí li as ain da con -
tro lam em pre sas como se fos sem a pró pria casa. Te -
mos que re gis trar que esse pro je to não es tan ca esse
mal, ele não apon ta nem em ca rá ter pro gres si vo para
uma to tal con ver são do ca pi tal em ações or di ná ri as, o 
que po de ria con tri bu ir para uma de mo cra ti za ção do
ca pi tal.

Ago ra, nós te mos de re gis trar que há al guns
avan ços que de vem ser res sal ta dos em re la ção à si -
tu a ção atu al, a sa ber:

a) di re i tos dos aci o nis tas ti tu la res de
ações com di re i to a voto de ali e nar suas
ações por pre ço cor res pon den te a 80% do
va lor das ações in te gran tes do blo co de
con tro le, em ofer ta pú bli ca a ser re a li za da
quan do da ali e na ção do con tro le da em pre -
sa (...), ex pe di en te ex ten sí vel aos aci o nis tas 
sem di re i to de voto, em igual da de ou não
com as ações com di re i to a voto;

b) pro te ção dos aci o nis tas mi no ri tá ri -
os, na hi pó te se de fe cha men to do ca pi tal da 
com pa nhia, es ti pu lan do a obri ga ção de se
re a li zar ofer ta pú bli ca, por pre ço jus to, pas -
sí vel de ques ti o na men to e re vi são, a re que -
ri men to de aci o nis tas que re pre sen tem pelo
me nos 10% do ca pi tal so ci al ou ofer ta aos
aci o nis tas mi no ri tá ri os de op ção de per ma -
nên cia na com pa nhia, me di an te o pa ga men -
to de um prê mio equi va len te à di fe ren ça en -
tre o va lor de mer ca do das ações e o va lor
pago por ação in te gran te do blo co de con -
tro le; 

c) ele i ção de um mem bro do con se lho
de ad mi nis tra ção por aci o nis tas ti tu la res de
ações pre fe ren ci a is que de te nham pelo me -
nos 10% do ca pi tal so ci al; 

d) re for ma da com po si ção do con se lho 
fis cal que, no caso de com pa nhi as aber tas,
terá três mem bros: um ele i to pe los aci o nis -
tas con tro la do res, o se gun do, ele i to pe los
aci o nis tas mi no ri tá ri os, or di na ris tas e pre fe -
ren ci a lis tas, e o ter ce i ro ele i to por con sen so, 
pe los re pre sen tan tes dos aci o nis tas con tro -
la do res e mi no ri tá ri os e, na hi pó te se de dis -
sen so, su je i ção da es co lha à as sem bléia
ge ral, onde cada ação, in de pen den te de
clas se ou es pé cie, fará jus a um voto.

e) ti pi fi ca ção dos cri mes de uso in de vi -
do de in for ma ção pri vi le gi a da e ma ni pu la -
ção dos mer ca dos.

Há al guns ou tros pon tos que con si de ra mos po -
si ti vos e que avan çam em re la ção à si tu a ção atu al,
mas que não ci ta rei para não me alon gar. Ao mes -
mo tem po, exis tem al gu mas ques tões que fal ta ram,
que fo ram ob je to de emen das apre sen ta das aqui –
uma de las do Se na dor Edu ar do Su plicy –, re fe ren -
tes ao aces so, pe los re pre sen tan tes sin di ca is da ca -
te go ria pro fis si o nal, aos da dos con tá be is da em pre -
sa para apu ra ção da evo lu ção da pro du ti vi da de e,
con se qüen te men te, na par ti ci pa ção dos re sul ta dos
pe los tra ba lha do res.

Além dis so, a par tir da san ção do Pre si den te,
po de mos aca bar che gan do à si tu a ção de que ”a mon -
ta nha pa riu um rato“. Pre o cu pam-nos al guns ve tos
que, se gun do in for ma ções, já es ta ria acor da do, se ri -
am fe i tos pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Por exem plo:
veto à de ter mi na ção de que seja ob ser va do o pro ces -
so de voto múl ti plo na com po si ção da di re to ria da
com pa nhia; veto à nor ma que de ter mi na que a no me -
a ção de mem bro do Cade fica pre ju di ca da sem pre
que esse Con se lho con si de rar que a re fe ri da no me a -
ção en vol ve ris cos para a li vre con cor rên cia; veto à
dis po si ção de que dois ter ços dos mem bros do Con -
se lho de Admi nis tra ção re si dam no País; veto às nor -
mas que es ta be le cem re gras para a com po si ção do
Con se lho Fis cal da com pa nhia aber ta, além de ou -
tros, que não re pe ti rei, para não me alon gar em re la -
ção às van ta gens. 

Há um ar gu men to, apre sen ta do pelo Se na dor
José Agri pi no, que nos sen si bi li za para vo tar mos o
pro je to como está: se a PEC que está em tra mi ta ção
na Câ ma ra dos De pu ta dos, ori gi ná ria do Se na do, vier 
a ser apro va da an tes des ta ma té ria, vai fa zer com que 
ma té ri as des sa na tu re za exi jam lei com ple men tar. 

É uma si tu a ção que foge ao nos so con tro le e
que po de rá, caso a ma té ria vol te à Câ ma ra, pre ju di -
car todo um tra ba lho re a li za do na que la Casa e aqui
no Se na do, fa zen do com que te nha que ser re i ni ci a -
do, com a agra van te de que os avan ços con se gui dos
nes sa lei tal vez não se jam ob ti dos com uma lei que
exi ja quó rum qua li fi ca do, como é o caso de lei com -
ple men tar.

Por tan to, Sr. Pre si den te, com es sas con si de ra -
ções, so man do-me àque les que con si de ram que o
pro je to ”não é ne nhu ma Bras temp“ – re for çan do o
mer chan di sing já fe i to pelo nos so co le ga –, mas já
re pre sen ta um avan ço à si tu a ção atu al, vo ta re mos fa -
vo ra vel men te à ma té ria como está.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.



O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. Se na do res, mi nha pa la vra é para re gis trar al -
guns fa tos ocor ri dos na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia quan do ali se tra tou do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 23, de 2001, que ob te ve o nú me ro
3.115/97 na Casa de ori gem. De que tra ta? Dis põe
so bre as so ci e da des por ações e, de po is, so bre o
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os.

Des de o iní cio, Sr. Pre si den te, eu ti nha a cer te za 
de que a de sig na ção do Se na dor José Agri pi no na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia se ria
uma me di da acer ta da que eu te ria to ma do. O tra ba lho 
de S. Exª foi den so, que se pro lon gou pe las au diên ci -
as pú bli cas, con se guin do tra zer, jun ta men te com o
Se na dor Pe dro Piva, am bos em pa re ce res den sos, a
pre sen ça dos emi nen tes De pu ta dos Antô nio Kan dir e
Emer son Ka paz.

Des de o pri me i ro ins tan te, os dois co le gas da
ou tra Casa es ti ve ram, sis te ma ti ca men te, dan do a
con tri bu i ção que era in dis pen sá vel, as sim como os ju -
ris tas que fo ram con vi da dos para ali pres tar seu de -
po i men to.

É cla ro, como bem já sa li en ta ram os ora do res
an te ri o res, so bre tu do o Se na dor Pa u lo Har tung, que
não é o pro je to que to dos nós que ría mos. O Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, no seio da re u nião, fez
ques tão de di zer que se uni ria ao Se na dor Pa u lo Har -
tung para a ela bo ra ção de um pro je to. Por quê? Exa -
ta men te pela cir cuns tân cia de que a esse pro je to gos -
ta ria de ter, ele pró prio, se fos se pos sí vel, fe i to al gu -
mas re ti fi ca ções, al gu mas ori en ta ções, bus ca do ca -
mi nhos e so lu ções, o que, in fe liz men te, não foi mais
pos sí vel ser fe i to na que la Co mis são.

Cha mo a aten ção do emi nen te Se na dor Pa u lo
Har tung para as emen das apre sen ta das por S. Exª,
in clu si ve uma do Se na dor Iris Re zen de, para que
nes te pro je to, tal vez, se sa nem as la cu nas, apa -
rem-se as ares tas. Mas, de qual quer sor te, já foi um
pas so avan ça do na qui lo que se pre ten dia fa zer.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, re gis trar o tra ba lho que o
Se na dor Lú cio Alcân ta ra re a li zou co mi go, com as
duas Co mis sões fun ci o nan do ao mes mo tem po, com
os dois Re la to res, Se na do res Pe dro Piva e José Agri -
pi no. Acre di to es tar re gis tran do, in clu si ve, em nome
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra os agra de ci men tos pe los
tra ba lhos ali de sen vol vi dos. 

É cla ro que, de bom sen so, apro va re mos a ma -
té ria, sem dú vi da ne nhu ma com es sas res tri ções aqui 

já ma ni fes ta das, que adi an te, por cer to, se rão cor ri gi -
das.

Sr. Pre si den te, que ro, uma vez mais, ao fi nal
des ta mi nha ma ni fes ta ção, re gis trar, na qua li da de de
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, os meus agra de ci men tos aos De pu ta dos
Emer son Ka paz e Antô nio Kan dir, pre sen tes a esta
nos sa ses são, e aos dois Re la to res, Se na do res José
Agri pi no e Pe dro Piva.

Era mi nha ma ni fes ta ção, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Os Srs. Se na -
do res José Agri pi no e Pe dro Piva já pro fe ri ram seus
pa re ce res e o Se na dor José Edu ar do Du tra já teve
opor tu ni da de de sa li en tar os avan ços que esse pro je -
to de lei so bre as em pre sas de so ci e da de anô ni ma
co lo ca em re la ção à si tu a ção pre sen te e tam bém o
quan to im por tan te se ria nós o aper fe i ço ar mos ain da
mais.

Esta mos aqui nos sub me ten do à ne ces si da de
de tra mi ta ção rá pi da, aten den do ao ape lo de mu i tos
para não mo di fi car o que foi vo ta do pela Câ ma ra dos
De pu ta dos, mas é im por tan te que essa prá ti ca não
seja usu al aqui no Se na do da Re pú bli ca.

Eu gos ta ria de sa li en tar que se ria im por tan te
que con si de rás se mos como um dos aper fe i ço a men -
tos mais sig ni fi ca ti vos ter, no art. 133, a obri ga to ri e da -
de da pu bli ca ção, nas de mons tra ções fi nan ce i ras das 
so ci e da des anô ni mas, do va lor adi ci o na do no pe río -
do e o nú me ro de em pre ga dos exis ten tes na data da
pu bli ca ção das de mons tra ções fi nan ce i ras.

Isso per mi ti ria in tro du zir uma nova va riá vel ao
con jun to de in for ma ções so bre a em pre sa, pois o va -
lor adi ci o na do é um dos prin ci pa is in di ca do res do de -
sem pe nho da em pre sa, cons ti tui um dado fun da men -
tal para o co nhe ci men to da con tri bu i ção dos tra ba lha -
do res.

Se ria es sen ci al que não ape nas os tra ba lha do -
res, mas tam bém os aci o nis tas mi no ri tá ri os ti ves sem
co nhe ci men to do va lor adi ci o na do, ou seja, da di fe -
ren ça en tre o va lor de ven das de bens e ser vi ços das
em pre sas me nos o va lor dos in su mos ou dos bens e
ser vi ços in ter me diá ri os e ma té ri as pri mas. Exa ta -
men te, com esse va lor adi ci o na do, as em pre sas pa -
gam os alu guéis, os ju ros, os lu cros, os im pos tos e os
sa lá ri os.

Co nhe cen do o va lor adi ci o na do em re la ção ao
nú me ro de pes so as em pre ga das ou das pes so as que 
tra ba lham na em pre sa, pode-se ob ter o me lhor in di -



ca dor de pro du ti vi da de. Ao lon go do tem po, é mu i to
im por tan te que se acom pa nhe a evo lu ção da pro du ti -
vi da de e dos sa lá ri os ou da par ti ci pa ção dos tra ba lha -
do res nos re sul ta dos da em pre sa.

Se qui ser mos ma i or in te ra ção en tre os em pre -
sá ri os e to dos aque les que tra ba lham em cada uni da -
de pro du ti va, é im por tan te as se gu rar es sas in for ma -
ções tan to para os que es tão tra ba lhan do na que la co -
mu ni da de como para o pú bli co ex ter no.

Hoje as em pre sas que fa zem ques tão de mos -
trar a sua res pon sa bi li da de so ci al pro cu ram de mons -
trar tam bém qual o cres ci men to da re mu ne ra ção e da
par ti ci pa ção dos re sul ta dos para aque les que com -
põem a co mu ni da de dos que tra ba lham na em pre sa.
Há mu i to tem po, nos pa í ses de sen vol vi dos, cons ti tui
uma nor ma re gu lar das em pre sas pu bli car o va lor adi -
ci o na do, bem como o nú me ro de em pre ga dos em
cada uma das suas res pec ti vas de mons tra ções fi nan -
ce i ras.

Os De pu ta dos Emer son Ka paz e Anto nio Kan -
dir, que acom pa nha ram a dis cus são da pre sen te Lei
das S.As, in for ma ram-nos, na úl ti ma re u nião da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que há
um com pro mis so no sen ti do de que, quan do for dis -
cu ti da a lei so bre o ba lan ço so ci al, essa ne ces si da de,
esse item seja de vi da men te as se gu ra do, e as Li de -
ran ças dos di ver sos Par ti dos e os Re la to res co mu ni -
ca ram-nos que da rão as boas-vin das a essa pro po si -
ção.

Re lem bro a to dos os Se na do res esse com pro -
mis so não ape nas dos De pu ta dos que hoje nos hon -
ram com sua pre sen ça, mas tam bém dos prin ci pa is
Se na do res ou das Li de ran ças no Se na do, no sen ti do
de aca tar essa pro po si ção, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te em
exer cí cio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Car los Wil son, 1º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, vo ta re mos, nes ta tar de, um im por -
tan te pro je to que pas sou por uma lon ga dis cus são e
por um tra ba lho mu i to bem fe i to, apro fun da do, es pe ci -
al men te na Câ ma ra dos De pu ta dos, re a li za do pe los
De pu ta dos Anto nio Kan dir e Emer son Ka paz. De po is, 
veio ao Se na do Fe de ral, onde foi tam bém exa mi na do
com mu i to cu i da do pe los Re la to res, Se na do res José
Agri pi no e Pe dro Piva.

Che ga-se, en fim, a um re sul ta do de con sen so.
Falo em nome do meu Par ti do, o PSB, que, jun ta men -
te com as Li de ran ças de to dos os par ti dos, vo ta rá fa -
vo ra vel men te a este pro je to por con si de rá-lo im por -
tan te para a es tru tu ra ção do nos so mer ca do de ca pi -
ta is e para que haja um avan ço na si tu a ção atu al.

Lou vo a ar gu men ta ção do Se na dor José Agri pi -
no, ao re je i tar as emen das não pro pri a men te por
acre di tar que não hou ves se mé ri to em al gu ma de las,
mas exa ta men te para que se con clu am a apre ci a ção
e a vo ta ção des te pro je to hoje no Se na do Fe de ral e
para que ele não te nha de vol tar à Câ ma ra dos De pu -
ta dos e re i ni ci ar toda a dis cus são.

Embo ra es te ja mos to dos de acor do, este é o
mo men to de lem brar um pou co a his tó ria e as ra zões
que mo ti vam o con sen so em tor no des te pro je to.

Sr. Pre si den te, o Bra sil não tem uma his tó ria de
país ca pi ta lis ta, de país que cap ta re cur sos para for -
ma ção de ca pi tal num mer ca do em que apli ca do res
bus cam apli ca ções de ris co. Não te mos, na nos sa cul -
tu ra, na nos sa tra di ção, na nos sa his tó ria, essa fi gu ra
do ca pi ta lis ta. A acu mu la ção de ca pi tal no Bra sil
deu-se sem pre pela re in ver são de lu cros das em pre -
sas, qua se sem pre fa mi li a res. Daí o des con ten ta men -
to dos aci o nis tas mi no ri tá ri os e pre fe ren ci a is, que não 
têm ne nhu ma par ti ci pa ção na de ci são des sa re in ver -
são ou da dis tri bu i ção de di vi den dos.

A acu mu la ção de ca pi ta is no Bra sil, nas nos sas
em pre sas, fez-se pela re in ver são de lu cros ou pela
ob ten ção de fi nan ci a men tos em con di ções fa vo rá ve is 
pe los sis te mas BNDE e Fi na me, que con ti nu am fun ci -
o nan do, em bo ra não mais com as ca rac te rís ti cas de -
sen vol vi men tis tas efe ti va men te pro mo ci o na is que ti -
ve ram no pas sa do.

Assim ca pi ta li za ram-se as em pre sas bra si le i ras
e cons ti tu iu-se um mer ca do de ca pi ta is. Há apro xi ma -
da men te 25 anos, ins ti tu í ram-se as leis do mer ca do
de ca pi ta is, a lei da co mis são de va lo res mo bi liá ri os e
a lei das so ci e da des anô ni mas. O mer ca do co me çou
a de sen vol ver-se len ta men te, mas, de cer ta for ma,
sig ni fi ca ti va men te, até que, com a de ci são da aber tu -
ra da eco no mia do País, das fa ci li da des no trân si to de 
ca pi ta is, de en tra da e de sa í da de ca pi tal do País,
gran de par te dos nos sos in ves ti do res pre fe riu apli car
as suas pou pan ças – os gran des in ves ti do res são os
que de têm a par te mais subs tan ci al des sas pou pan -
ças – no ex te ri or, prin ci pal men te nos Esta dos Uni dos
e na Eu ro pa, ad qui rin do imó ve is em Mi a mi e Nova Ior -
que e tran sa ci o nan do na Bol sa de Nova Ior que e nas
Bol sas do mun do in te i ro.

Sr. Pre si den te, o nos so mer ca do de ca pi ta is, en -
tão, foi cri a do sob as be nes ses de uma le gis la ção que 



que ria exa ta men te cri ar a cul tu ra do mer ca do de ca pi -
ta is no Bra sil, que não exis tia. O Bra sil, his to ri ca men -
te, é um País de pres ta mis tas, não de ca pi ta lis tas pro -
pri a men te di tos. Com aque la ins ti tu i ção de 1976,
foi-se cri an do um mer ca do de ca pi ta is que pas sou por 
vi cis si tu des fa vo rá ve is, po si ti vas e ne ga ti vas. Com a
aber tu ra e a fuga em mas sa de ca pi ta is bra si le i ros
para apli ca ções no ex te ri or, o nos so mer ca do de ca pi -
ta is co me çou a so frer uma que da ver ti gi no sa, a pon to
de te rem de se fun dir as Bol sas do Rio de Ja ne i ro e de 
São Pa u lo. A Bol sa de Va lo res do Esta do do Rio de
Ja ne i ro foi para São Pa u lo, e, ape sar dis so, o mo vi -
men to da Bol sa de São Pa u lo con ti nu ou ca in do ver ti -
gi no sa men te. Nos sas em pre sas, per ce ben do que os
in ves ti do res não es ta vam mais no Bra sil, mas no ex -
te ri or, tam bém co me ça ram a ne go ci ar suas ações na
Bol sa de Nova Ior que. Com isso, o mer ca do bra si le i ro
de ca pi ta is está a pon to de de sa pa re cer – essa é a
ver da de.

Assim como há 25 anos se cri a va mer ca do de
ca pi ta is por meio de le gis la ção, ago ra vota-se essa
nova lei numa ten ta ti va de sal vá-lo da mor te, da ex tin -
ção. A Bol sa de Va lo res do Rio de Ja ne i ro já mor reu e
a de São Pa u lo está mor ren do. Essa lei sig ni fi ca uma
ten ta ti va de evi tar a mor te da Bo ves pa, úni ca Bol sa
de Va lo res que res ta no Ter ri tó rio bra si le i ro. 

As tran sa ções com ca pi ta is bra si le i ros de em -
pre sas bra si le i ras se fa zem ma jo ri ta ri a men te na Bol -
sa de Nova Ior que. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, apo i e mos
essa ten ta ti va, vo te mos a fa vor, re co nhe ça mos o mé ri to
de to dos aque les que, bem-in ten ci o na dos, tra ba lham
para a sal va ção do mer ca do de ca pi ta is bra si le i ro. 

Pre ten do ain da es cla re cer uma dú vi da: será
que essa lei sal va rá o que res tou do mer ca do de ca pi -
ta is do Bra sil, da Bol sa de São Pa u lo? Não sei se o
fará se con ti nu a rem o pro ces so de ali e na ção da eco -
no mia bra si le i ra, de ex te ri o ri za ção dos nos sos ca pi ta -
is e a con ces são de in cen ti vos cada vez ma i o res para
quem ope ra no mer ca do na ci o nal. Já se fala em ex -
clu ir a co bran ça da CPMF das apli ca ções da Bol sa.
Sou con tra isso. Enten do que se a co bran ça é ge ral
deve atin gir a to dos. Já será ex clu í da das apli ca ções
na Bol sa. Da qui a pou co, da re mos mais in cen ti vos e
mais atra ti vos, mas isso não re sol ve rá nada se a ori -
en ta ção da po lí ti ca eco nô mi ca do Bra sil não se vol tar
mais para o Ter ri tó rio bra si le i ro, para o mer ca do bra si -
le i ro, para o povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, não sei se esse es for ço re dun da -
rá em al gum efe i to po si ti vo. Em todo caso, va mos vo -
tar a fa vor e re co nhe cer o mé ri to da que les que tra ba -
lha ram por esta lei, pois a in ten ção é boa. Alguns

avan ços te rão re sul ta dos po si ti vos, mas não sei se
sal va re mos o mer ca do de ca pi ta is, que está à be i ra
da mor te no Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs Se na do res, se rei bre ve, por que o es sen -
ci al já foi dito aqui por vá ri os Se na do res de di ver sos
Par ti dos sob di fe ren tes en fo ques.

O pro je to que ora es ta mos exa mi nan do e que
vo ta re mos logo em se gui da é de gran de im por tân cia
na mo der ni za ção das re la ções de mer ca do no Bra sil.

A mi nha ge ra ção tem um tra u ma com o mer ca -
do aci o ná rio no Bra sil. Nós nos lem bra mos de uma
épo ca em que os bra si le i ros fo ram in cen ti va dos a in -
ves tir no mer ca do aci o ná rio, o que se trans for mou em 
um gran de mico. Re cor do-me de que, num de ter mi -
na do pe río do da vida bra si le i ra, cer tas pes so as des fi -
ze ram-se de bens imó ve is para apli car em ações e fi -
ca ram sem nada. Se quer re ce be ram as in for ma ções
que pu des sem jus ti fi car um even tu al in su ces so em -
pre sa ri al a que toda com pa nhia está su je i ta. Ao com -
prar mos ações de uma em pre sa, não es ta mos as si -
nan do con tra to de êxi to, mas um con tra to em que as
duas par tes es ta be le cem uma re la ção de res pe i to,
que pas sa in clu si ve pela trans pa rên cia e pela cla re za
das in for ma ções.

Com prar ações no Bra sil pas sou a ser uma ati -
tu de de bobo. Essa é a ver da de – a não ser quan do se 
tra ta de ações de gran des em pre sas. Como diz o Se -
na dor Ber nar do Ca bral, esse de ve ria ser um in ves ti -
men to para o fu tu ro a fim de ter as se gu ra da uma ren -
da. Entre tan to, as ações vi ra ram pó e os aci o nis tas
so fre ram as con se qüên ci as des se re sul ta do – a não
ser no caso de gran des em pre sas es ta ta is, como a
Pe tro bras, o Ban co do Bra sil e a Com pa nhia Vale do
Rio Doce. A Pe tro bras, uma das pou cas que res tam –
ho me na ge an do o Se na dor La u ro Cam pos, um in tran -
si gen te de fen sor das nos sas gran des es ta ta is –, fez
um lan ça men to de ações e não foi su fi ci en te para os
in te res sa dos. Ape sar de todo o des cré di to e de toda a
in com pe tên cia que se atri bu em ao Esta do bra si le i ro,
es sas gran des em pre sas ain da têm o res pe i to da opi -
nião pú bli ca e da so ci e da de, que de las ad qui rem
ações. 

Espe ra mos que, com es sas no vas re gras, que
tal vez não se jam as ide a is, mas são as re gras pos sí -
ve is, o aci o nis ta mi no ri tá rio seja res pe i ta do. Se ele
com prou as ações, fez um in ves ti men to de ris co, deve 



ter o pri vi lé gio de ser con si de ra do pe los con tro la do -
res, re ce ben do de les in for ma ções cor re tas, que im -
pos si bi li te seja o aci o nis ta pas sa do para trás. Por
quê? Prin ci pal men te por que, com os ju ros al tos, não
há me lhor ins tru men to para a ca pi ta li za ção de uma
em pre sa do que a aber tu ra de ca pi tal, por meio de
ofer ta de ações à po pu la ção. Como con tra par ti da, o
aci o nis ta mi no ri tá rio deve ser res pe i ta do, ter de fen di do
seus in te res ses, in for ma do cla ra men te so bre a ad mi nis -
tra ção da com pa nhia, para que não ocor ram tra pa ças
que de i xem o con tro la dor rico, a em pre sa fa li da.

Esta mos sen do vis tos aqui por mi lha res de bra -
si le i ros, mu i tos de les com essa pre o cu pa ção, jus ta -
men te por que já ti ve mos aqui no Bra sil um in su ces so
de mer ca do aci o ná rio, de cor ren te do des res pe i to, da
des con si de ra ção ao aci o nis ta mi no ri tá rio.

Sa ú do o tra ba lho do Se na dor José Agri pi no, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e o
do Se na dor Pe dro Piva, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, que se em pe nha ram, se de di ca ram,
pro cu ran do con tor nar os obs tá cu los, sem pre con tan -
do com a aju da dos De pu ta dos Emer son Ka paz, que
se en con tra no ple ná rio ago ra, e do De pu ta do Anto nio 
Kan dir, res pon sá ve is por esse gran de acor do fe i to na
Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Esta é uma lei de tran si ção. Da qui a al guns
anos, será mo di fi ca da no va men te, por que a mo der ni -
da de é isso: trans pa rên cia, cla re za, pul ve ri za ção do
ca pi tal, mas com aci o nis tas res pe i ta dos, com con tro -
la do res efi ci en tes, com ad mi nis tra ção pro fis si o nal.
São es ses itens que in ves ti do res bra si le i ros e es tran -
ge i ros que rem ver aten di dos. 

No mês de ju lho, fiz uma vi a gem ao ex te ri or.
Pas sei por Lon dres e, a con vi te do Emba i xa dor Sér -
gio Ama ral, fiz uma pe que na pa les tra para os di plo -
ma tas da nos sa Emba i xa da. Um de les, res pon sá vel
pela área eco nô mi ca, per gun tou-me uni ca men te so -
bre a si tu a ção da Lei das SAs. Cer ta men te, os in ves ti -
do res lon dri nos ti nham in ten ção de in ves tir aqui e
que ri am uma lei nova e mo der na que pu des se ga ran -
tir o di re i to dos aci o nis tas, que ga ran tis se uma ad mi -
nis tra ção trans pa ren te e pro fis si o nal por par te das
com pa nhi as. Quem não quer uma em pre sas de ca pi -
tal aber to, fe cha. 

Exis te em pre sa fa mi li ar, de um úni co dono, não
há pro ble ma. Co nhe ço uma em pre sa ame ri ca na, a
John son & John son, que fa bri ca ce ras, de ter gen tes,
ae ro so is etc. Ela atua no mun do todo e fa tu ra US$ 6
bi lhões. O seu pre si den te tem um gran de apre ço ao
Ce a rá, por ter a em pre sa pro gre di do a par tir da que le
Esta do, an tes da Se gun da Gu er ra Mun di al, quan do a
cera de car na ú ba era a úni ca op ção que ti nham para

fa bri car de ter mi na dos pro du tos. A John son & John -
son tem vá ri os em pre en di men tos so ci a is na que le
Esta do em ho me na gem à me mó ria do fun da dor da
em pre sa. Tra ta-se de uma em pre sa de ca pi tal fe cha -
do que fa tu ra US$6 bi lhões, pos sui uni da des no mun -
do todo. Mas é uma em pre sa fa mi li ar, de ca pi tal fe -
cha do, com ape nas um dono e seus fi lhos. É uma op -
ção. Abrir o ca pi tal im pli ca res pon sa bi li da des pe ran te
a lei e a so ci e da de.

Por tan to, de se jo sa u dar esta lei como um ins tru -
men to de mo der ni za ção, de aber tu ra das nos sas em -
pre sas e, se Deus qui ser, de ala van ca gem de ca pi tal,
para que pos sam cum prir seu des ti no.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça, úl ti mo ora dor
ins cri to.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, um país vale pela sua con fi a bi li da de.
Con fi a bi li da de para os agen tes ex ter nos, mas prin ci -
pal men te para os agen tes eco nô mi cos in ter nos. E a
con fi a bi li da de de um país ad vém da se ri e da de de
suas ins ti tu i ções po lí ti cas e eco nô mi cas, da pre va lên -
cia do es ta do de di re i to, da re gra da lei. 

A Lei das So ci e da des Anô ni mas no Bra sil está
de fa sa da, já atin ge gra us re co nhe ci dos de ana cro nis -
mo e pre ci sa va ser in te i ra men te re for mu la da. Infe liz -
men te, de mo ra mos para fa zer isso, le va mos mu i to
tem po para nos atu a li zar em re la ção à con tem po ra -
ne i da de. Esse atra so, sem dú vi da ne nhu ma, re du ziu
em mu i to o grau de con fi a bi li da de do Bra sil para os
seus pró pri os agen tes eco nô mi cos, prin ci pal men te
para os in ves ti do res de ori gem in ter na, quan to mais
para os in ves ti do res de ori gem ex ter na.

O nos so mer ca do aci o ná rio é po bre; como ins -
tru men to de ca pi ta li za ção das em pre sas, tem sido
mu i to pre cá rio, mu i to li mi ta do. E uma das ra zões é
jus ta men te a lei de fa sa da, an ti ga, ana crô ni ca, que te -
mos.

Ti ve mos a gran de opor tu ni da de, Sr. Pre si den te,
de fa zer uma atu a li za ção. Gra ças a uma ini ci a ti va da
Câ ma ra dos De pu ta dos, ao tra ba lho lá re a li za do, che -
gou-se a um es bo ço de acor do, a uma es tru tu ra ção
de tex to que aten deu a to das as li nhas po lí ti cas, foi
apro va do e vem para esta Casa. Os Se na do res José
Agri pi no e Pe dro Piva – um na Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça, ou tro na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos – fi ze ram um tra ba lho exem plar, um tra ba lho
cri te ri o so de de ba te, de aná li se. Na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça, apre sen ta mos emen das que



jul gá va mos im por tan tes. Infe liz men te, não fo ram
apro va das, mas não será em fun ção da não apro va -
ção des sas emen das que va mos vo tar con tra ri a men -
te a este pro je to. Há uma ques tão ma i or em jogo.

O Bra sil é um país de ins ti tu i ções es tá ve is, de
ins ti tu i ções eco nô mi cas sé ri as, com gran de grau de
con fi a bi li da de, ou não? Essa per gun ta co me ça a ser
mais bem res pon di da, Sr. Pre si den te, a par tir da apro -
va ção des ta nova Lei das So ci e da des Anô ni mas, a lei 
que re es tru tu ra e cria a Co mis são de Va lo res Mo bi liá -
ri os.

A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os pas sa a ser
uma agên cia mais in de pen den te, mais au tô no ma, po -
den do, por tan to, exer cer o seu po der de fis ca li za ção
com mu i to mais ri gor. Evi den te men te, o fato de ter -
mos uma agên cia cu jos di re to res têm man da to cer to,
de fi ni do, ga ran te-lhes essa in de pen dên cia. Esses no -
mes se rão sub me ti dos ao Se na do Fe de ral tal como
to das as ou tras agên ci as que fun ci o nam nos mes mos 
mol des no País.

Enten de mos que se tra ta aqui de um ag gi or na -
men to, de uma mo der ni za ção, uma atu a li za ção do
Bra sil em re la ção ao mun do con tem po râ neo. É um
pas so para a con fi a bi li da de, para a se ri e da de das
nos sas ins ti tu i ções. Um país con fiá vel tem que ser
pri me i ra men te con fiá vel para os seus in ves ti do res,
para os seus agen tes eco nô mi cos, para os agen tes e
in ves ti do res eco nô mi cos in ter nos. 

Na me di da em que se re for mu la o mer ca do aci -
o ná rio, o po der de ca pi ta li za ção das em pre sas se am -
plia. E as sim, quem sabe, fi nal men te pos sa mos ter
um ca pi ta lis mo mo der no no Bra sil, que per mi ta que
ou tras fon tes de fi nan ci a men to sur jam, já que hoje as
em pre sas de pen dem mu i to da sua ca pa ci da de de ge -
rar lu cro para cri ar um mí ni mo po der de in ves ti men to
e de ex pan são.

As em pre sas de pen dem mu i to de re cur sos de fi -
nan ci a men tos ba ra tos, ga ran ti dos pelo Esta do e ge -
ral men te sub si di a dos. Isso não é bom. Pelo me nos é
pre ci so que este País te nha ou tras al ter na ti vas. O
mer ca do de ca pi ta is, o mer ca do aci o ná rio, é uma fon -
te de ca pi ta li za ção das em pre sas que pode abrir no -
vas pers pec ti vas, no vos ca mi nhos, e te nho cer te za de 
que pode le var o Bra sil a uma atu a li za ção .

Fiz uma aná li se na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça a res pe i to de ques tões ju rí di co-cons ti tu ci o na -
is, de ba ti-as com o Sr. Re la tor. Po rém en ten do, nes te
mo men to, na me di da em que a Co mis são apro vou e
con sa grou o tex to tal como o Sr. Re la tor o apre sen tou, 
que o nos so de ver no ple ná rio, Sr. Pre si den te, Srs.

Se na do res, é apro var, por que é do in te res se do País
e da Na ção.

Nos so voto é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Encer ra -

da a dis cus são.
Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 23,

de 2001, nos ter mos do tex to con so li da do pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, sem
pre ju í zo das emen das.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Na bor Jú ni or para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, ten do em vis ta a
im por tân cia des te pro je to, que mo der ni za rá e de mo -
cra ti za rá todo o sis te ma mo bi liá rio na ci o nal, pe las ra -
zões aqui ex pos tas pe los di ver sos ora do res que me
an te ce de ram e so bre tu do pela ar gu men ta ção ex pen -
di da pelo Se na dor José Agri pi no, que re la tou esta
ma té ria com mu i ta com pe tên cia, a Ban ca da do
PMDB ma ni fes ta-se fa vo ra vel men te à apro va ção da
ma té ria e re co men da a seus in te gran tes que vo tem
da mes ma for ma.

Du ran te o dis cur so do Sr. Na bor Jú ni or,
o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Edi son Lo bão, 1º Pre si den te em exer cí cio.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Hugo Na po leão, Lí der
do PFL, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de di zer, an -
tes de mais nada, que, no exer cí cio da ad vo ca cia, fui
ad vo ga do mi li tan te jus ta men te na área de Di re i to Co -
mer ci al, Mer ca do de Ca pi ta is e, em es pe ci al, Di re i to So -
ci e tá rio e de So ci e da des Anô ni mas. Por tan to, acom pa -
nho de lon ga data e com o ma i or in te res se tudo o que
haja re la ti vo às ma té ri as às qua is me re fe ri.

Este é um mo men to ím par, e não vou adu zir
nada àqui lo que o Re la tor do meu Par ti do, o Se na dor
José Agri pi no, já fez com ma es tria não ape nas na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Ci da da nia e Jus ti ça, como
em ple ná rio, há me nos de uma hora.



Ado to as suas ra zões, por que são de ló gi ca, e
tam bém as ra zões de re je i ção das emen das pro pos -
tas. Mas gos ta ria, do dis cur so, ou do re la tó rio ou da
pres ta ção de con tas de S. Exª, como se que i ra di zer,
pin çar ape nas uma ra zão, que é aque la re la ti va ao
mo men to in ter na ci o nal que es ta mos vi ven do e que
está a re que rer uma me di da ur gen te do Con gres so
Na ci o nal do nos so País, uma vez que esse pro ces so
todo que exis te nas Bol sas de Va lo res, seja de São
Pa u lo ou de qua is quer ou tras pelo mun do afo ra, re -
quer in du bi tá vel e in dis cu ti vel men te me di das de na tu -
re za le gal que ve nham pro te ger a si tu a ção dos aci o -
nis tas, so bre tu do dos mi no ri tá ri os, como é o es co po e 
o es pí ri to do pro je to.

Assim, em face dos úl ti mos acon te ci men to ha vi -
dos nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e sua re per cus -
são ime di a ta em todo o mun do. E ago ra já me re fi ro às 
ques tões co mer ci al, so ci e tá ria e de Bol sa de Va lo res;
aí sim, en con tra mos mais uma ra zão para a ce le ri da -
de des se pro ces so.

Por to das es sas ra zões, o PFL re co men da o
voto ”sim“, com a re je i ção das emen das.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der, para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra o Se na dor Pe dro Piva, como Lí der do PSDB.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Como Lí der. Para en ca mi nhar.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de agra de -
cer a to dos os ora do res que me pre ce de ram – con -
cor do com a ma i o ria das ob ser va ções de S. Exas – e
aos que fi ze ram suas emen das – os Se na do res Pa u lo 
Har tung, Jor ge Bor nha u sen, Ney Su as su na -, en fim,
gos ta ria de di zer que com par ti lho das suas pre o cu pa -
ções pela nova lei, mas, como já foi dito, foi o pos sí vel, 
e es tou cer to de que ha ve rá uma me lho ra subs tan ti va
no mer ca do de ca pi ta is.

Ao en cer rar, Sr. Pre si den te, e ao en ca mi nhar fa -
vo ra vel men te, eu que ria lem brar ao Sr. Mi nis tro da Fa -
zen da e ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca que, ao
san ci o nar essa lei, S. Exas se lem brem de uma an ti ga
re i vin di ca ção do mer ca do de ca pi ta is, que é a abo li -
ção da CPMF nas tran sa ções da Bol sa de Va lo res,
por que uma CPMF de 0,38%, numa in fla ção pre vis ta
para o ano que vem de 3,5% ou 4%, é ma i or do que a
in fla ção. Era ne ces sá rio que o Se nhor Pre si den te
apro ve i tas se a pro mul ga ção da lei e des se um novo
alen to ao mer ca do de ca pi ta is, ex tin guin do esse im -
pos to que tan to one ra as tran sa ções da Bol sa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Meu voto, ob vi a men te, é fa vo rá vel.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já fa lei so bre
a ma té ria, já ex pres sei a mi nha po si ção. Nes se mo -
men to, falo em nome do Blo co de Opo si ção.

Esta mos li be ran do a Ban ca da, Sr. Pre si den te,
evi den te men te com a ma i o ria sig ni fi ca ti va fa vo rá vel
ao pro je to. Re pi to que o pro je to não é o ide al, os pró -
pri os Re la to res fi ze ram ques tão de fri sar, mas é o pro -
je to pos sí vel, há avan ço, e esse pro je to tem la dos ex -
tre ma men te po si ti vos.

O pri me i ro as pec to po si ti vo des se pro je to é a
sua tra mi ta ção nes ta Casa. O Se na do vive uma cri se
po lí ti ca gra ve, acen tu a da, e acho im por tan te que a
Insti tu i ção con ti nue a tra ba lhar so bre te mas, em tor no 
de uma agen da que in te res se ao País. Esse pro je to
tem esse pa pel.

A se gun da ques tão im por tan te é que nin guém
des co nhe ces se o mo men to de li ca do da eco no mia
bra si le i ra. Os si na is, do iní cio do ano para cá, são
qua se to dos ne ga ti vos. Co me ça mos o ano com pro je -
ções de 4,2% ou 4,4%. Ontem, o Ban co Cen tral fa lou
algo aci ma de 1,5%. Vi ve mos a con ta mi na ção da eco -
no mia bra si le i ra pela cri se da Argen ti na, o que mos tra 
a nos sa vul ne ra bi li da de ex ter na. Vi ve mos a cri se
ener gé ti ca, por que o Go ver no co chi lou em re la ção a
po lí ti cas pú bli cas, o que, de cer ta for ma, cri ou im pac -
tos ne ga ti vos na eco no mia bra si le i ra.

Esta mos sen do con ta mi na dos por toda essa re -
du ção na ati vi da de eco nô mi ca no mun do – Eu ro pa,
Esta dos Uni dos, Ja pão, Ásia, en fim. Nes se mo men to, 
pode ser uma gota no oce a no, mas é um si nal po si ti vo 
des ta Casa em re la ção à pro du ção na ci o nal, a ge ra -
ção de pro du tos, de ser vi ços e, con se qüen te men te,
de em pre go, ren da e im pos tos para o País.

E é esse o sen ti do que a Opo si ção vê. Por isso,
es ta mos li be ran do a Ban ca da – mas a qua se to ta li da -
de dos Par la men ta res de Opo si ção vo ta rão fa vo ra vel -
men te a esse pro je to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 23, de 2001, nos ter -
mos do tex to con so li da do da Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia, sem pre ju í zo das emen das.



O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra ape nas para ma ni fes tar o
voto do PSB fa vo rá vel ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Re gis -
tra da a ma ni fes ta ção de V. Exª.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 01 e 02,

de Ple ná rio, de pa re ce res con trá ri os.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta das as emen das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de
2001 (nº 3.115/97, na Casa de ori gem), que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.024, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 23, de 2001 (nº 3.115, de 1997,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de 2001 (nº 3.115,
de 1997, na Casa de ori gem), que al te ra e acres cen ta 
dis po si ti vos na Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de
1976, que dis põe so bre as So ci e da des por Ações, e
na Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que dis -
põe so bre o mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, na for ma do tex to
con so li da do da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, apro va do pelo Ple ná rio, com al te ra ções
re da ci o na is para ade qua ção à Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, com a re da ção dada
pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de se tem bro 
de 2001. – Edi son Lo bão – Car los Wil son – Ca sil do 
Mal da ner – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 1.024, DE 2001

Alte ra e acres cen ta dis po si ti vos na
Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976,
que dis põe so bre as So ci e da des por
Ações, e na Lei nº 6.385, de 7 de de zem -
bro de 1976, que dis põe so bre o mer ca do 
de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os.

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

Art. 1º Esta lei al te ra e acres cen ta dis po si ti vos
na Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, que dis -
põe so bre as So ci e da des por Ações, e na Lei nº
6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que dis põe so bre o 
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os.

Art. 2º Os arts. 4º, 15, 17, 24, 31, 41, 44, 47, 52,
54, 59, 62, 63, 68, 109, 115, 118, 122, 124, 133, 135,
136, 137, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 149, 155, 157, 
161, 163, 164, 165, 172, 196, 197, 202, 264, 287, 289, 
291 e 294 da Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de
1976, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art 4º Para os efe i tos des ta lei, a com -
pa nhia é aber ta ou fe cha da con for me os va -
lo res mo bi liá ri os de sua emis são es te jam ou 
não ad mi ti dos à ne go ci a ção no mer ca do de
va lo res mo bi liá ri os.

§ 1º So men te os va lo res mo bi liá ri os de 
emis são de com pa nhia re gis tra da na Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po dem ser
ne go ci a dos no mer ca do de va lo res mo bi liá -
ri os.

§ 2º Ne nhu ma dis tri bu i ção pú bli ca de
va lo res mo bi liá ri os será efe ti va da no mer ca -
do sem pré vio re gis tro na Co mis são de Va -
lo res Mo bi liá ri os.

§ 3º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os po de rá clas si fi car as com pa nhi as aber tas 
em ca te go ri as, se gun do as es pé ci es e clas -
ses dos va lo res mo bi liá ri os por ela emi ti dos
ne go ci a dos no mer ca do, e es pe ci fi ca rá as
nor mas so bre com pa nhi as aber tas apli cá ve is 
a cada ca te go ria.

§ 4º O re gis tro de com pa nhia aber ta
para ne go ci a ção de ações no mer ca do so -
men te po de rá ser can ce la do se a com pa -
nhia emis so ra de ações, o aci o nis ta con tro -
la dor ou a so ci e da de que a con tro le, di re ta
ou in di re ta men te, for mu lar ofer ta pú bli ca
para ad qui rir a to ta li da de das ações em cir -
cu la ção no mer ca do, por pre ço jus to, ao me -
nos igual ao va lor de ava li a ção da com pa -
nhia, apu ra do com base nos cri té ri os, ado ta -
dos de for ma iso la da ou com bi na da, de pa -
tri mô nio lí qui do con tá bil, de pa tri mô nio lí qui -
do ava li a do a pre ço de mer ca do, de flu xo de 
ca i xa des con ta do, de com pa ra ção por múl ti -
plos, de co ta ção das ações no mer ca do de
va lo res mo bi liá ri os, ou com base em ou tro
cri té rio ace i to pela Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os, as se gu ra da a re vi são do va lor



da ofer ta, em con for mi da de com o dis pos to
no art. 4-A.

§ 5º Ter mi na do o pra zo da ofer ta pú bli -
ca fi xa do na re gu la men ta ção ex pe di da pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, se re ma -
nes ce rem em cir cu la ção me nos de 5% (cin -
co por cen to) do to tal das ações emi ti das
pela com pa nhia, a as sem bléia-ge ral po de rá
de li be rar o res ga te des sas ações pelo va lor
da ofer ta de que tra ta o § 4º, des de que de -
po si te em es ta be le ci men to ban cá rio au to ri -
za do pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os,
à dis po si ção dos seus ti tu la res, o va lor de
res ga te, não se apli can do, nes se caso, o
dis pos to no § 6º do art. 44.

§ 6º O aci o nis ta con tro la dor ou a so ci -
e da de con tro la do ra que ad qui rir ações da
com pa nhia aber ta sob seu con tro le que ele -
vem sua par ti ci pa ção, di re ta ou in di re ta, em
de ter mi na da es pé cie e clas se de ações à
por cen ta gem que, se gun do nor mas ge ra is
ex pe di das pela Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, im pe ça a li qui dez de mer ca do das
ações re ma nes cen tes, será obri ga do a fa zer 
ofer ta pú bli ca, por pre ço de ter mi na do nos
ter mos do § 4º, para aqui si ção da to ta li da de 
das ações re ma nes cen tes no mer ca do.“
(NR)

”Art. 15. .................................................

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

§ 2º O nú me ro de ações pre fe ren ci a is
sem di re i to a voto, ou su je i tas a res tri ção no
exer cí cio des se di re i to, não pode ul tra pas sar 
50% (cin qüen ta por cen to) do to tal das
ações emi ti das.“(NR)

”Art. 17. As pre fe rên ci as ou van ta gens
das ações pre fe ren ci a is po dem con sis tir:

I – em pri o ri da de na dis tri bu i ção de di -
vi den do, fixo ou mí ni mo;

II – em pri o ri da de no re em bol so do ca -
pi tal, com prê mio ou sem ele; ou

III – na acu mu la ção das pre fe rên ci as e 
van ta gens de que tra tam os in ci sos I e II.

§ 1º Inde pen den te men te do di re i to de
re ce ber ou não o va lor de re em bol so do ca -
pi tal com prê mio ou sem ele, as ações pre -
fe ren ci a is sem di re i to de voto ou com res tri -
ção ao exer cí cio des te di re i to, so men te se -
rão ad mi ti das à ne go ci a ção no mer ca do de
va lo res mo bi liá ri os se a elas for atri bu í da

pelo me nos uma das se guin tes pre fe rên ci as 
ou van ta gens:

I – di re i to de par ti ci par do di vi den do a
ser dis tri bu í do, cor res pon den te a, pelo me -
nos, 25% (vin te e cin co por cen to) do lu cro
lí qui do do exer cí cio, cal cu la do na for ma do
art. 202, de acor do com o se guin te cri té rio:

a) pri o ri da de no re ce bi men to dos di vi -
den dos men ci o na dos nes te in ci so cor res -
pon den te a, no mí ni mo, 3% (três por cen to)
do va lor do pa tri mô nio lí qui do da ação; e

b) di re i to de par ti ci par dos lu cros dis tri -
bu í dos em igual da de de con di ções com as
or di ná ri as, de po is de a es tas as se gu ra do di -
vi den do igual ao mí ni mo pri o ri tá rio es ta be le -
ci do em con for mi da de com a alí nea a; ou

II – di re i to ao re ce bi men to de di vi den -
do, por ação pre fe ren ci al, pelo me nos 10%
(dez por cen to) ma i or do que o atri bu í do a
cada ação or di ná ria; ou

III – di re i to de se rem in clu í das na ofer -
ta pú bli ca de ali e na ção de con tro le, nas
con di ções pre vis tas no art. 254-A, as se gu ra -
do o di vi den do pelo me nos igual ao das
ações or di ná ri as.

§ 2º De ve rão cons tar do es ta tu to, com
pre ci são e mi nú cia, ou tras pre fe rên ci as ou
van ta gens que se jam atri bu í das aos aci o nis -
tas sem di re i to a voto, ou com voto res tri to,
além das pre vis tas nes te ar ti go.

§ 3º Os di vi den dos, ain da que fi xos ou
cu mu la ti vos, não po de rão ser dis tri bu í dos
em pre ju í zo do ca pi tal so ci al, sal vo quan do,
em caso de li qui da ção da com pa nhia, essa
van ta gem ti ver sido ex pres sa men te as se gu -
ra da.

§ 4º Sal vo dis po si ção em con trá rio no
es ta tu to, o di vi den do pri o ri tá rio não é cu mu -
la ti vo, a ação com di vi den do fixo não par ti ci -
pa dos lu cros re ma nes cen tes e a ação com
di vi den do mí ni mo par ti ci pa dos lu cros dis tri -
bu í dos em igual da de de con di ções com as
or di ná ri as, de po is de a es tas as se gu ra do di -
vi den do igual ao mí ni mo.

§ 5º Sal vo no caso de ações com di vi -
den do fixo, o es ta tu to não pode ex clu ir ou
res trin gir o di re i to das ações pre fe ren ci a is
de par ti ci par dos au men tos de ca pi tal de cor -
ren tes da ca pi ta li za ção de re ser vas ou lu -
cros (art. 169).



§ 6º O es ta tu to pode con fe rir às ações
pre fe ren ci a is com pri o ri da de na dis tri bu i ção
de di vi den do cu mu la ti vo, o di re i to de re ce -
bê-lo, no exer cí cio em que o Lu cro for in su fi -
ci en te, à con ta das re ser vas de ca pi tal de
que tra ta o § 1º do art. 182.

§ 7º Nas com pa nhi as ob je to de de ses -
ta ti za ção po de rá ser cri a da ação pre fe ren ci -
al de clas se es pe ci al, de pro pri e da de ex clu -
si va do ente de ses ta ti zan te, à qual o es ta tu -
to so ci al po de rá con fe rir os po de res que es -
pe ci fi car, in clu si ve o po der de veto às de li -
be ra ções da as sem bléia-ge ral nas ma té ri as
que es pe ci fi car."(NR)

”Art. 24.................................................
.............................................................
§ 2º Os cer ti fi ca dos de ações emi ti das

por com pa nhi as aber tas po dem ser as si na -
dos por dois man da tá ri os com po de res es -
pe ci a is, ou au ten ti ca dos por chan ce la me câ -
ni ca, ob ser va das as nor mas ex pe di das pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os."(NR)

“Art. 31. A pro pri e da de das ações no -
mi na ti vas pre su me-se pela ins cri ção do
nome do aci o nis ta no li vro de ”Re gis tro de
Ações No mi na ti vas“ ou pelo ex tra to que seja 
for ne ci do pela ins ti tu i ção cus to di an te, na
qua li da de de pro pri e tá ria fi du ciá ria das
ações.

...................................................."(NR)
“Art. 41. A ins ti tu i ção au to ri za da pela

Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os a pres tar
ser vi ços de cus tó dia de ações fun gí ve is
pode con tra tar cus tó dia em que as ações de 
cada es pé cie e clas se da com pa nhia se jam
re ce bi das em de pó si to como va lo res fun gí -
ve is, ad qui rin do a ins ti tu i ção de po si tá ria a
pro pri e da de fi du ciá ria das ações.

§ 1º A ins ti tu i ção de po si tá ria não pode
dis por das ações e fica obri ga da a de vol ver
ao de po si tan te a quan ti da de de ações re ce -
bi das, com as mo di fi ca ções re sul tan tes de
al te ra ções no ca pi tal so ci al ou no nú me ro
de ações da com pa nhia emis so ra, in de pen -
den te men te do nú me ro de or dem das ações 
ou dos cer ti fi ca dos re ce bi dos em de pó si to.

§ 2º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go,
no que cou ber, aos de ma is va lo res mo bi liá -
ri os.

§ 3º A ins ti tu i ção de po si tá ria fi ca rá obri -
ga da a co mu ni car à com pa nhia emis so ra:

I – ime di a ta men te, o nome do pro pri e -
tá rio efe ti vo quan do hou ver qual quer even to
so ci e tá rio que exi ja a sua iden ti fi ca ção; e

II – no pra zo de até 10 (dez) dias, a
con tra ta ção da cus tó dia e a cri a ção de ônus 
ou gra va mes so bre as ações.

§ 4º A pro pri e da de das ações em cus -
tó dia fun gí vel será apro va da pelo con tra to
fir ma do en tre o pro pri e tá rio das ações e a
ins ti tu i ção de po si tá ria.

§ 5º A ins ti tu i ção tem as obri ga ções de 
de po si tá ria e res pon de pe ran te o aci o nis ta e 
ter ce i ros pelo des cum pri men to de suas obri -
ga ções." (NR)

“Art. 44.................................................
.............................................................
§ 6º Sal vo dis po si ção em con trá rio do

es ta tu to so ci al, o res ga te de ações de uma
ou mais clas ses só será efe tu a do se, em as -
sem bléia es pe ci al con vo ca da para de li be rar
essa ma té ria es pe cí fi ca, for apro va do por
aci o nis tas que re pre sen tem, no mí ni mo, a
me ta de das ações da(s) clas se(s) atin gi -
da(s)." (NR)

”Art. 47..................................................
Pa rá gra fo úni co. E ve da do às com pa -

nhi as aber tas emi tir par tes be ne fi ciá ri -
as."(NR)

“Art. 52. A com pa nhia po de rá emi tir
de bên tu res que con fe ri rão aos seus ti tu la res 
di re i to de cré di to con tra ela, nas con di ções
cons tan tes da es cri tu ra de emis são e, se
hou ver, do cer ti fi ca do.“ (NR)

”Art. 54.................................................
§ 1º A de bên tu re po de rá con ter cláu -

su la de cor re ção mo ne tá ria, com base nos
co e fi ci en tes fi xa dos para cor re ção de tí tu los
da dí vi da pú bli ca, na va ri a ção da taxa cam -
bi al ou em ou tros re fe ren ci a is não ex pres sa -
men te ve da dos em lei.

§ 2º A es cri tu ra de de bên tu re po de rá
as se gu rar ao de ben tu ris ta a op ção de es co -
lher re ce ber o pa ga men to do prin ci pal e
aces só ri os, quan do do ven ci men to, amor ti -
za ção ou res ga te, em mo e da ou em bens
ava li a dos nos ter mos do art. 8º." (NR)

“Art. 59. .................................................
..............................................................
§ 1º Na com pa nhia aber ta, o con se lho

de ad mi nis tra ção po de rá de li be rar so bre a
emis são de de bên tu res sim ples, não con -



ver sí ve is em ações e sem ga ran tia real, e a
as sem bléia-ge ral pode de le gar ao con se lho
de ad mi nis tra ção a de li be ra ção so bre as
con di ções de que tra tam os in ci sos VI a VIII
des te ar ti go e so bre a opor tu ni da de da
emis são.

...................................................." (NR)
“Art. 62. Ne nhu ma emis são de de bên -

tu res será fe i ta sem que te nham sido sa tis -
fe i tos os se guin tes re qui si tos:........................

I – ar qui va men to, no re gis tro do co -
mér cio, e pu bli ca ção da ata da as sem -
bléia-ge ral, ou do con se lho de ad mi nis tra -
ção, que de li be rou so bre a emis são;

II – ins cri ção da es cri tu ra de emis são
no re gis tro do co mér cio;

..............................................................
§ 4º Os re gis tros do co mér cio man te -

rão li vro es pe ci al para ins cri ção das emis -
sões de de bên tu res, no qual se rão ano ta das 
as con di ções es sen ci a is de cada emis são."
(NR)

“Art. 63. .................................................

§ 1º As de bên tu res po dem ser ob je to
de de pó si to com emis são de cer ti fi ca do, nos 
ter mos do art. 43.

§ 2º A es cri tu ra de emis são pode es ta -
be le cer que as de bên tu res se jam man ti das
em con tas de cus tó dia, em nome de seus ti -
tu la res, na ins ti tu i ção que de sig nar, sem
emis são de cer ti fi ca dos, apli can do-se, no
que cou ber, o dis pos to no art. 41." (NR)

“Art. 68. .................................................
..............................................................
§ 1º........................................................
..............................................................
c) no ti fi car os de ben tu ris tas, no pra zo

má xi mo de 60 (ses sen ta dias), de qual quer
ina dim ple men to, pela com pa nhia, de obri ga -
ções as su mi das na es cri tu ra da emis são.

...................................................." (NR)
“Art. 109. ...............................................
..............................................................

§ 3º O es ta tu to da so ci e da de pode es -
ta be le cer que as di ver gên ci as en tre os aci o -
nis tas e a com pa nhia, ou en tre os aci o nis tas 
con tro la do res e os aci o nis tas mi no ri tá ri os,
po de rão ser so lu ci o na dos me di an te ar bi tra -
gem, nos ter mos em que es pe ci fi car." (NR)

“Art. 115. O aci o nis ta deve exer cer o
di re i to a voto no in te res se da com pa nhia;
con si de rar-se-á abu si vo o voto exer ci do com 
o fim de ca u sar dano à com pa nhia ou a ou -
tros aci o nis tas, ou de ob ter, para si ou para
ou trem, van ta gem a que não faz jus e de
que re sul te, ou pos sa re sul tar, pre ju í zo para
a com pa nhia ou para ou tros aci o nis tas.

..............................................................
§ 5º Po de rá ser con vo ca da as sem -

bléia-ge ral para de li be rar quan to à exis tên -
cia de con fli to de in te res ses e à res pec ti va
so lu ção, por aci o nis tas que re pre sen tem
10% (dez por cen to), no mí ni mo, do ca pi tal
so ci al, ob ser va do o dis pos to no pa rá gra fo
úni co, alí nea c, par te fi nal, do art. 123.

§ 6º A as sem bléia a que se re fe re o §
5º tam bém po de rá ser con vo ca da por ti tu la -
res de ações com di re i to a voto que re pre -
sen tem, no mí ni mo, 5% (cin co por cen to) do 
ca pi tal vo tan te.

§ 7º No cur so da as sem bléia-ge ral or -
di ná ria ou ex tra or di ná ria, os aci o nis tas a
que se re fe re o § 6º po de rão re que rer que
se de li be re so bre a exis tên cia de con fli to de
in te res ses, não obs tan te a ma té ria não
cons tar da or dem do dia.

§ 8º De ca i rão do di re i to de con vo car a
as sem bléia de que tra ta o § 5º os aci o nis tas 
que não o fi ze rem no pra zo de 30 (trin ta)
dias, con ta do da data em que ti ve rem ciên -
cia ine quí vo ca do po ten ci al con fli to de in te -
res ses.

§ 9º Caso a as sem bléia-ge ral, por ma i -
o ria de vo tos, de li be re ha ver con fli to de in te -
res ses, de ve rá es pe ci fi car as ma té ri as nas
qua is o aci o nis ta em si tu a ção de con fli to fi -
ca rá im pe di do de vo tar.

§ 10. A as sem bléia es pe ci fi ca da no §
9º po de rá de le gar, com a con cor dân cia das
par tes, à ar bi tra gem a so lu ção do con fli to."
(NR)

“Art. 118. Os acor dos de aci o nis tas,
so bre a com pra e ven da de suas ações, pre -
fe rên cia para ad qui ri-las, exer cí cio do di re i to 
a voto, ou do po der de con tro le de ve rão ser
ob ser va dos pela com pa nhia quan do ar qui -
va dos na sua sede.

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

§ 3º Nas con di ções pre vis tas no acor -
do, os aci o nis tas po dem pro mo ver a exe cu -



ção es pe cí fi ca das obri ga ções as su mi das e
a sen ten ça ju di ci al, uma vez tran si ta da em
jul ga do, ou a de ci são pro fe ri da por ju í zo ar -
bi tral, que con de na rem o aci o nis ta a pro fe rir 
voto nos ter mos de acor do de aci o nis tas,
pro du zi rá to dos os efe i tos do voto não pro fe -
ri do.

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

§ 6º O acor do de aci o nis tas cujo pra zo
for fi xa do em fun ção de ter mo ou con di ção
re so lu ti va so men te pode ser de nun ci a do se -
gun do suas es ti pu la ções.

§ 7º O man da to ou tor ga do nos ter mos
de acor do de aci o nis tas para pro fe rir, em
as sem bléia-ge ral ou es pe ci al, voto con tra ou 
a fa vor de de ter mi na da de li be ra ção, po de rá
pre ver pra zo su pe ri or ao cons tan te do § 1º
do art. 126 des ta lei.

§ 8º O pre si den te da as sem bléia ou do 
ór gão co le gi a do de de li be ra ção da com pa -
nhia não com pu ta rá o voto pro fe ri do com in -
fra ção de acor do de aci o nis tas de vi da men te 
ar qui va do.

§ 9º O não com pa re ci men to à as sem -
bléia ou às re u niões dos ór gãos de ad mi nis -
tra ção da com pa nhia, bem como as abs ten -
ções de voto de qual quer par te de acor do
de aci o nis tas ou de mem bros do con se lho
de ad mi nis tra ção ele i tos nos ter mos de
acor do de aci o nis tas, as se gu ra à par te pre -
ju di ca da o di re i to de vo tar com as ações
per ten cen tes ao aci o nis ta au sen te ou omis -
so e, no caso de mem bro do con se lho de
ad mi nis tra ção, pelo con se lhe i ro ele i to com
os vo tos da par te pre ju di ca da.

§ 10. Os aci o nis tas vin cu la dos a acor -
do de aci o nis tas de ve rão in di car, no ato de
ar qui va men to, re pre sen tan te para co mu ni -
car-se com a com pa nhia, para pres tar ou re -
ce ber in for ma ções, quan do so li ci ta das.

§ 11. A com pa nhia po de rá so li ci tar aos 
mem bros do acor do es cla re ci men to so bre
suas cláu su las." (NR)

“Art. 122. Com pe te pri va ti va men te à
as sem bléia-ge ral:

I – re for mar o es ta tu to so ci al;
II – ele ger ou des ti tu ir, a qual quer tem -

po, os ad mi nis tra do res e fis ca is da com pa -
nhia, res sal va do o dis pos to no in ci so II do
art. 142;

III – to mar, anu al men te, as con tas dos
ad mi nis tra do res e de li be rar so bre as de -
mons tra ções fi nan ce i ras por eles apre sen ta -
das;

IV – au to ri zar a emis são de de bên tu -
res, res sal va do o dis pos to no § 1º do art. 59;

V – sus pen der o exer cí cio dos di re i tos
do aci o nis ta (art. 120);

VI – de li be rar so bre a ava li a cão de
bens com que o aci o nis ta con cor rer para a
for ma ção do ca pi tal so ci al;

VII – au to ri zar a emis são de par tes be -
ne fi ciá ri as;

VIII – de li be rar so bre trans for ma ção,
fu são, in cor po ra ção e ci são da com pa nhia,
sua dis so lu ção e li qui da ção, ele ger e des ti -
tu ir li qui dan tes e jul gar-lhes as con tas; e

IX – au to ri zar os ad mi nis tra do res a
con fes sar fa lên cia e pe dir con cor da ta.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de ur gên cia,
a con fis são de fa lên cia ou o pe di do de con -
cor da ta po de rá ser for mu la do pe los ad mi -
nis tra do res, com a con cor dân cia do aci o nis -
ta con tro la dor, se hou ver, con vo can do-se
ime di a ta men te a as sem bléia-ge ral, para ma -
ni fes tar-se so bre a ma té ria." (NR)

“Art. 124.............................................
§ 1º A pri me i ra con vo ca ção da as sem -

bléia-ge ral de ve rá ser fe i ta:
I – na com pa nhia fe cha da, com 8 (oito)

dias de an te ce dên cia, no mí ni mo, con ta do o
pra zo da pu bli ca ção do pri me i ro anún cio; não
se re a li zan do a as sem bléia, será pu bli ca do
novo anún cio, de se gun da con vo ca ção, com
an te ce dên cia mí ni ma de 5 (cin co) dias;

II – na com pa nhia aber ta, o pra zo de
an te ce dên cia da pri me i ra con vo ca ção será
de 15 (quin ze) dias e o da se gun da con vo -
ca ção de 8 (oito) dias.

.............................................................
§ 5º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -

os po de rá, a seu ex clu si vo cri té rio, me di an te 
de ci são fun da men ta da de seu Co le gi a do, a
pe di do de qual quer aci o nis ta, e ou vi da a
com pa nhia:

I – au men tar, para até 30 (trin ta) dias,
a con tar da data em que os do cu men tos re -
la ti vos às ma té ri as a se rem de li be ra das fo -
rem co lo ca dos à dis po si ção dos aci o nis tas,
o pra zo de an te ce dên cia de pu bli ca ção do
pri me i ro anún cio de con vo ca ção da as sem -



bléia-ge ral de com pa nhia aber ta, quan do
esta ti ver por ob je to ope ra ções que, por sua
com ple xi da de, exi jam ma i or pra zo para que
pos sam ser co nhe ci das e ana li sa das pe los
aci o nis tas;

II – in ter rom per, por até 15 (quin ze)
dias, o cur so do pra zo de an te ce dên cia da
con vo ca ção de as sem bléia-ge ral ex tra or di -
ná ria de com pa nhia aber ta, a fim de co nhe -
cer e ana li sar as pro pos tas a se rem sub me -
ti das à as sem bléia e, se for o caso, in for mar
à com pa nhia, até o tér mi no da in ter rup ção,
as ra zões pe las qua is en ten de que a de li be -
ra ção pro pos ta à as sem bléia vi o la dis po si ti -
vos le ga is ou re gu la men ta res.

§ 6º As com pa nhi as aber tas com
ações ad mi ti das à ne go ci a ção em bol sa de
va lo res de ve rão re me ter, na data da pu bli ca -
ção do anún cio de con vo ca ção da as sem -
bléia, à bol sa de va lo res em que suas ações 
fo rem mais ne go ci a das, os do cu men tos
pos tos à dis po si ção dos aci o nis tas para de -
li be ra ção na as sem bléia-ge ral." (NR)

“Art. 133...............................................
.............................................................
IV – o pa re cer do con se lho fis cal, in -

clu si ve vo tos dis si den tes, se hou ver; e
V – de ma is do cu men tos per ti nen tes a

as sun tos in clu í dos na or dem do dia.
.............................................................
§ 3º Os do cu men tos re fe ri dos nes te

ar ti go, à ex ce ção dos cons tan tes dos in ci -
sos IV e V, se rão pu bli ca dos até 5 (cin co)
dias, pelo me nos, an tes da data mar ca da
para a re a li za ção da as sem bléia-ge ral.

...................................................."(NR)
“Art. 135...............................................
.............................................................
§ 3º Os do cu men tos per ti nen tes à ma -

té ria a ser de ba ti da na as sem bléia-ge ral ex -
tra or di ná ria de ve rão ser pos tos à dis po si ção 
dos aci o nis tas, na sede da com pa nhia, por
oca sião da pu bli ca ção do pri me i ro anún cio
de con vo ca ção da as sem bléia-ge ral." (NR)

“Art. 136...............................................
I – cri a ção de ações pre fe ren ci a is ou au -

men to de clas se de ações pre fe ren ci a is exis -
ten tes, sem guar dar pro por ção com as de ma -
is clas ses de ações pre fe ren ci a is, sal vo se já
pre vis tos ou au to ri za dos pelo es ta tu to;

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

§ 3º O dis pos to no § 2º des te ar ti go apli -
ca-se tam bém às as sem bléi as es pe ci a is de
aci o nis tas pre fe ren ci a is de que tra ta o § 1º

..."(NR)
“Art. 137. A apro va ção das ma té ri as

pre vis tas nos in ci sos I a VI e IX do art. 136
dá ao aci o nis ta dis si den te o di re i to de re ti -
rar-se da com pa nhia, me di an te re em bol so
do va lor das suas ações (art. 45), ob ser va -
das as se guin tes nor mas:

.............................................................
II – nos ca sos dos in ci sos IV e V do

art. 136, não terá di re i to de re ti ra da o ti tu lar
de ação de es pé cie ou clas se que te nha li -
qui dez e dis per são no mer ca do, con si de ran -
do-se ha ver:

a)li qui dez, quan do a es pé cie ou clas se 
de ação, ou cer ti fi ca do que a re pre sen te, in -
te gre ín di ce ge ral re pre sen ta ti vo de car te i ra
de va lo res mo bi liá ri os ad mi ti do à ne go ci a -
ção no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, no
Bra sil ou no ex te ri or, de fi ni do pela Co mis são 
de Va lo res Mo bi liá ri os; e

b)dis per são, quan do o aci o nis ta con -
tro la dor, a so ci e da de con tro la do ra ou ou tras 
so ci e da des sob seu con tro le de ti ve rem me -
nos da me ta de da es pé cie ou clas se de
ação;

III – no caso do in ci so IX do art. 136,
so men te ha ve rá di re i to de re ti ra da se a ci -
são im pli car:

a)mu dan ça do ob je to so ci al, sal vo
quan do o pa tri mô nio cin di do for ver ti do para 
so ci e da de cuja ati vi da de pre pon de ran te co -
in ci da com a de cor ren te do ob je to so ci al da
so ci e da de cin di da;

b)re du ção do di vi den do obri ga tó rio; ou

c)par ti ci pa ção em gru po de so ci e da -
des;

IV – o re em bol so da ação deve ser re -
cla ma do à com pa nhia no pra zo de 30 (trin -
ta) dias con ta do da pu bli ca ção da ata da as -
sem bléia-ge ral;

V – o pra zo para o dis si den te de de li -
be ra ção de as sem bléia es pe ci al (art. 136, §
1º) será con ta do da pu bli ca ção da res pec ti -
va ata;

VI – o pa ga men to do re em bol so so -
men te po de rá ser exi gi do após a ob ser vân -
cia do dis pos to no § 3º e, se for o caso, da



ra ti fi ca ção da de li be ra ção pela as sem -
bléia-ge ral.

..............................................................
§ 2º O di re i to de re em bol so po de rá ser 

exer ci do no pra zo pre vis to nos in ci sos IV ou
V do ca put des te ar ti go, con for me o caso,
ain da que o ti tu lar das ações te nha se abs ti -
do de vo tar con tra a de li be ra ção ou não te -
nha com pa re ci do à as sem bléia.

§ 3º Nos 10 (dez) dias sub se qüen tes
ao tér mi no do pra zo de que tra tam os in ci -
sos IV e V do ca put des te ar ti go, con for me
o caso, con ta do da pu bli ca ção da ata da as -
sem bléia-ge ral ou da as sem bléia es pe ci al
que ra ti fi car a de li be ra ção, é fa cul ta do aos
ór gãos da ad mi nis tra ção con vo car a as sem -
bléia-ge ral para ra ti fi car ou re con si de rar a
de li be ra ção, se en ten de rem que o pa ga -
men to do pre ço do re em bol so das ações
aos aci o nis tas dis si den tes que exer ce ram o
di re i to de re ti ra da porá em ris co a es ta bi li da -
de fi nan ce i ra da em pre sa.

.....................................................”(NR)
”Art. 140.  ..............................................
I – o nú me ro de con se lhe i ros, ou o má -

xi mo e mí ni mo per mi ti dos, e o pro ces so de
es co lha e subs ti tu i ção do pre si den te do con -
se lho pela as sem bléia ou pelo pró prio con -
se lho;

..............................................................
IV – as nor mas so bre con vo ca ção, ins -

ta la ção e fun ci o na men to do con se lho, que
de li be ra rá por ma i o ria de vo tos, po den do o
es ta tu to es ta be le cer quo rum qua li fi ca do
para cer tas de li be ra ções, des de que es pe ci -
fi que as ma té ri as.

Pa rá gra fo úni co. O es ta tu to po de rá
pre ver a par ti ci pa ção no con se lho de re pre -
sen tan tes dos em pre ga dos, es co lhi dos pelo
voto des tes, em ele i ção di re ta, or ga ni za da
pela em pre sa, em con jun to com as en ti da -
des sin di ca is que os re pre sen tem.“ (NR)

”Art. 141. ...............................................
..............................................................
§ 4º Te rão di re i to de ele ger e des ti tu ir

um mem bro e seu su plen te do con se lho de
ad mi nis tra ção, em vo ta ção em se pa ra do na
as sem bléia-ge ral, ex clu í do o aci o nis ta con -
tro la dor, a ma i o ria dos ti tu la res, res pec ti va -
men te:

I – de ações de emis são de com pa nhia 
aber ta com di re i to a voto, que re pre sen tem,
pelo me nos, 15% (quin ze por cen to) do to tal 
das ações com di re i to a voto; e

II – de ações pre fe ren ci a is sem di re i to a
voto ou com voto res tri to de emis são de com -
pa nhia aber ta, que re pre sen tem, no mí ni mo,
10% (dez por cen to) do ca pi tal so ci al, que
não hou ve rem exer ci do o di re i to pre vis to no
es ta tu to, em con for mi da de com o art. 18.

§ 5º Ve ri fi can do-se que nem os ti tu la -
res de ações com  di re i to a voto e nem os ti -
tu la res de ações pre fe ren ci a is sem di re i to a
voto ou com voto res tri to per fi ze ram, res pec -
ti va men te, o quo rum exi gi do nos in ci sos I e
II do § 4º, ser-lhes-á fa cul ta do agre gar suas
ações para ele ge rem em con jun to um mem -
bro e seu su plen te para o con se lho de ad mi -
nis tra ção, ob ser van do-se, nes sa hi pó te se, o 
quo rum exi gi do pelo in ci so II do § 4º.

§ 6º So men te po de rão exer cer o di re i to 
pre vis to no § 4º os aci o nis tas que com pro -
va rem a ti tu la ri da de inin ter rup ta da par ti ci -
pa ção aci o ná ria ali exi gi da du ran te o pe río -
do de 3 (três) me ses, no mí ni mo, ime di a ta -
men te an te ri or à re a li za ção da as sem -
bléia-ge ral.

§ 7º Sem pre que, cu mu la ti va men te, a
ele i ção do con se lho de ad mi nis tra ção se der 
pelo sis te ma do voto múl ti plo e os ti tu la res
de ações or di ná ri as ou pre fe ren ci a is exer ce -
rem a prer ro ga ti va de ele ger con se lhe i ro,
será as se gu ra do a aci o nis ta ou gru po de
aci o nis tas vin cu la dos por acor do de vo tos
que de te nham mais do que 50% (cin qüen ta
por cen to) das ações com di re i to de voto o
di re i to de ele ger con se lhe i ros em nú me ro
igual ao dos ele i tos pe los de ma is aci o nis tas, 
mais um, in de pen den te men te do nú me ro de 
con se lhe i ros que, se gun do o es ta tu to, com -
po nha o ór gão.

§ 8º A com pa nhia de ve rá man ter re gis tro 
com a iden ti fi ca ção dos aci o nis tas que exer ce -
rem a prer ro ga ti va a que se re fe re o § 4º.

§ 9º A no me a ção de mem bro do Con -
se lho de Admi nis tra ção fi ca rá pre ju di ca da
sem pre que o Con se lho Admi nis tra ti vo de
De fe sa Eco nô mi ca – CADE con si de rar que
a re fe ri da no me a ção en vol ve ris cos para a
li vre con cor rên cia.“ (NR)



”Art. 142. Com pe te ao con se lho de ad -
mi nis tra ção:

..............................................................
§ 1º Se rão ar qui va das no re gis tro do

co mér cio e pu bli ca das as atas das re u niões
do con se lho de ad mi nis tra ção que con ti ve -
rem de li be ra ção des ti na da a pro du zir efe i tos 
pe ran te ter ce i ros.

§ 2º A es co lha e a des ti tu i ção do au di -
tor in de pen den te fi ca rá su je i ta a veto, de vi -
da men te fun da men ta do, dos con se lhe i ros
ele i tos na for ma do art. 141, § 4º, se hou -
ver.“ (NR)

”Art. 143. A di re to ria será com pos ta
por 2 (dois) ou mais di re to res, ele i tos e des -
ti tu í ve is a qual quer tem po pelo Con se lho de
Admi nis tra ção, ou, se ine xis ten te, pela as -
sem bléia-ge ral na qual apli car-se-á o dis -
pos to no ar ti go 141 des ta Lei, de ven do o es -
ta tu to es ta be le cer:

....................................................."(NR)

”Art. 146. Po de rão ser ele i tos para
mem bros dos Órgãos de ad mi nis tra ção pes -
so as na tu ra is, de ven do os di re to res e dois
ter ços dos mem bros do Con se lho de Admi -
nis tra ção re si dir no País.

§ 1º A ata da as sem bléia-ge ral ou da
re u nião do con se lho de ad mi nis tra ção que
ele ger ad mi nis tra do res de ve rá con ter a qua -
li fi ca ção e o pra zo de ges tão de cada um
dos ele i tos, de ven do ser ar qui va da no re gis -
tro do co mér cio e pu bli ca da.

§ 2º A pos se do con se lhe i ro re si den te
ou do mi ci li a do no ex te ri or fica con di ci o na da à
cons ti tu i ção de re pre sen tan te re si den te no
País, com po de res para re ce ber ci ta ção em
ações con tra ele pro pos tas com base na le -
gis la ção so ci e tá ria, me di an te pro cu ra ção com 
pra zo de va li da de que de ve rá es ten der-se por, 
no mí ni mo, 3 (três) anos após o tér mi no do
pra zo de ges tão do con se lhe i ro.“ (NR)

”Art. 147. ...............................................
..............................................................

§ 3º O con se lhe i ro deve ter re pu ta ção
ili ba da, não po den do ser ele i to, sal vo dis -
pen sa da as sem bléia-ge ral, aque le que:

I – ocu par car gos em so ci e da des que
pos sam ser con si de ra das con cor ren tes no
mer ca do, em es pe ci al, em con se lhos con -
sul ti vos, de ad mi nis tra ção ou fis cal; e

II – ti ver in te res se con fli tan te com a so -
ci e da de.

§ 4º A com pro va ção do cum pri men to
das con di ções pre vis tas no § 3º será efe tu a -
da por meio de de cla ra ção fir ma da pelo
con se lhe i ro ele i to nos ter mos de fi ni dos pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, com vis tas 
ao dis pos to nos arts. 145 e 159, sob as pe -
nas da lei.“ (NR)

..............................................................
”Art. 149. ...............................................
§ 1º Se o ter mo não for as si na do nos

30 (trin ta) dias se guin tes à no me a ção, esta
tor nar-se-á sem efe i to, sal vo jus ti fi ca ção
ace i ta pelo ór gão da ad mi nis tra ção para o
qual ti ver sido ele i to.

§ 2º O ter mo de pos se de ve rá con ter,
sob pena de nu li da de, a in di ca ção de pelo
me nos um do mi cí lio no qual o ad mi nis tra dor 
re ce be rá as ci ta ções e in ti ma ções em pro -
ces sos ad mi nis tra ti vos e ju di ci a is re la ti vos a
atos de sua ges tão, as qua is re pu tar-se-ão
cum pri das me di an te en tre ga no do mi cí lio in -
di ca do, o qual so men te po de rá ser al te ra do
me di an te co mu ni ca ção por es cri to à com pa -
nhia." (NR)

“Art. 155...............................................
.............................................................
§ 4º É ve da da a uti li za ção de in for ma -

ção re le van te ain da não di vul ga da, por qual -
quer pes soa que a ela te nha tido aces so,
com a fi na li da de de au fe rir van ta gem, para
si ou para ou trem, no mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os." (NR)

“Art. 157...............................................
.............................................................
§ 6º Os ad mi nis tra do res da com pa nhia 

aber ta de ve rão in for mar ime di a ta men te, nos 
ter mos e na for ma de ter mi na dos pela Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a esta e às
bol sas de va lo res ou en ti da des do mer ca do
de bal cão or ga ni za do nas qua is os va lo res
mo bi liá ri os de emis são da com pa nhia es te -
jam ad mi ti dos à ne go ci a ção, as mo di fi ca -
ções em suas po si ções aci o ná ri as na com -
pa nhia." (NR)

“Art. 161...............................................
............................................................
§ 5º Na com pa nhia aber ta, o con se lho

fis cal será com pos to de 3 (três) mem bros e
su plen tes em igual nú me ro, aci o nis tas ou



não, ele i tos por as sem bléia, e, na sua cons -
ti tu i ção, se rão ob ser va das as se guin tes nor -
mas:

I – os ti tu la res de ações pre fe ren ci a is
sem di re i to de voto ou com voto res tri to, em
con jun to com os ti tu la res de ações or di nái -
as, ex clu í do o aci o nis ta con tro la dor, te rão
di re i to de ele ger, em vo ta ção em se pa ra do,
um mem bro e res pec ti vo su plen te;

II – o aci o nis ta con tro la dor terá di re i to
de ele ger um mem bro e seu res pec ti vo su -
plen te;

III – o ter ce i ro mem bro e seu res pec ti -
vo su plen te se rão ele i tos em co mum acor -
do, pe los aci o nis tas re fe ri dos nos in ci sos I e
II des te pa rá gra fo, de ven do cada gru po in di -
car um re pre sen tan te para, em as sem bléia,
pro ce der à ele i ção. Não ha ven do con sen so,
a as sem bléia de li be ra rá por ma i o ria de vo -
tos, ca ben do a cada ação, in de pen den te de
sua es pé cie ou clas se, o di re i to a um voto.

§ 6º Os mem bros do con se lho fis cal e
seus su plen tes exer ce rão seus car gos até a
pri me i ra as sem bléia-ge ral or di ná ria que se
re a li zar após a sua ele i ção, e po de rão ser
re e le i tos.

§ 7º A fun ção de mem bro do con se lho
fis cal é in de le gá vel." (NR)

“Art. 163. Com pe te ao con se lho fis cal:
I – fis ca li zar, por qual quer de seus

mem bros, os atos dos ad mi nis tra do res e ve -
ri fi car o cum pri men to dos seus de ve res le -
ga is e es ta tu tá ri os;

.............................................................
IV – de nun ci ar, por qual quer de seus

mem bros, aos ór gãos de ad mi nis tra ção e,
se es tes não to ma rem as pro vi dên ci as ne -
ces sá ri as para a pro te ção dos in te res ses da 
com pa nhia, à as sem bléia-ge ral, os er ros,
fra u des ou cri mes que des co bri rem, e su ge -
rir pro vi dên ci as úte is à com pa nhia;

.............................................................
§ 2º O con se lho fis cal, a pe di do de

qual quer dos seus mem bros, so li ci ta rá aos
ór gãos de ad mi nis tra ção es cla re ci men tos
ou in for ma ções, des de que re la ti vas à sua
fun ção fis ca li za do ra, as sim como a ela bo ra -
ção de de mons tra ções fi nan ce i ras ou con tá -
be is es pe ci a is.

...................................................."(NR)
“Art. 164................................................

Pa rá gra fo úni co. Os pa re ce res e re pre -
sen ta ções do con se lho fis cal, ou de qual -
quer um de seus mem bros, po de rão ser
apre sen ta dos e li dos na as sem bléia-ge ral,
in de pen den te men te de pu bli ca ção e ain da
que a ma té ria não cons te da or dem do dia."
(NR)

“Art. 165. Os mem bros do con se lho fis -
cal têm os mes mos de ve res dos ad mi nis tra -
do res de que tra tam os arts. 153 a 156 e
res pon dem pe los da nos re sul tan tes de
omis são no cum pri men to de seus de ve res e 
de atos pra ti ca dos com cul pa ou dolo, ou
com vi o la ção da lei ou do es ta tu to.

§ 1º Os mem bros do con se lho fis cal
de ve rão exer cer suas fun ções no ex clu si vo
in te res se da com pa nhia; con si de rar-se-á
abu si vo o exer cí cio da fun ção com o fim de
ca u sar dano à com pa nhia, ou aos seus aci -
o nis tas ou ad mi nis tra do res, ou de ob ter,
para si ou para ou trem, van ta gem a que não 
faz jus e de que re sul te, ou pos sa re sul tar,
pre ju í zo para a com pa nhia, seus aci o nis tas
ou ad mi nis tra do res.

§ 2º O mem bro do con se lho fis cal não
é res pon sá vel pe los atos ilí ci tos de ou tros
mem bros, sal vo se com eles foi co ni ven te,
ou se con cor rer para a prá ti ca do ato.

§ 3º A res pon sa bi li da de dos mem bros
do con se lho fis cal por omis são no cum pri -
men to de seus de ve res é so li dá ria, mas
dela se exi me o mem bro dis si den te que fi zer 
con sig nar sua di ver gên cia em ata da re u -
nião do ór gão e a co mu ni car aos ór gãos da
ad mi nis tra ção e à as sem bléia-ge ral." (NR)

“Art. 172. O es ta tu to da com pa nhia
aber ta que con ti ver au to ri za ção para o au -
men to do ca pi tal pode pre ver a emis são,
sem di re i to de pre fe rên cia para os an ti gos
aci o nis tas, ou com re du ção do pra zo de que 
tra ta o § 4º do art. 171, de ações e de bên tu -
res con ver sí ve is em ações, ou bô nus de
subs cri ção, cuja co lo ca ção seja fe i ta me di -
an te:

I – ven da, no País ou no ex te ri or, em
bol sa de va lo res ou me di an te dis tri bu i ção no 
mer ca do de emis são pú bli ca que as se gu re
efe ti va dis per são de tí tu los, a ser de fi ni da
pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os; ou



II – per mu ta por ações, em ofer ta pú -
bli ca de aqui si ção de con tro le, nos ter mos
dos arts. 257 e 263.

...................................................."(NR)
“Art. 196...............................................
.............................................................
§ 2º O or ça men to po de rá ser apro va do 

pela as sem bléia-ge ral or di ná ria que de li be -
rar so bre o ba lan ço do exer cí cio e re vi sa do
anu al men te, quan do ti ver du ra ção su pe ri or
a um exer cí cio so ci al." (NR)

“Art. 197. No exer cí cio em que o mon -
tan te do di vi den do obri ga tó rio, cal cu la do
nos ter mos do es ta tu to ou do art. 202, ul tra -
pas sar a par ce la re a li za da do lu cro lí qui do
do exer cí cio, a as sem bléia-ge ral po de rá, por 
pro pos ta dos ór gãos de ad mi nis tra ção, des -
ti nar o ex ces so à cons ti tu i ção de re ser va de
lu cros a re a li zar.

§ 1º Para os efe i tos des te ar ti go, con si -
de ra-se re a li za da a par ce la do lu cro lí qui do
do exer cí cio que ex ce der da soma dos se -
guin tes va lo res:

I – o re sul ta do lí qui do po si ti vo da equi -
va lên cia pa tri mo ni al (art. 248); e

II – o lu cro, ga nho ou ren di men to em
ope ra ções cujo pra zo de re a li za ção fi nan ce -
i ra ocor ra após o tér mi no do exer cí cio so ci al 
se guin te.

§ 2º A re ser va de lu cros a re a li zar so -
men te po de rá ser uti li za da para pa ga men to
do di vi den do obri ga tó rio e, para efe i to do in -
ci so III do art. 202, se rão con si de ra dos
como in te gran tes da re ser va os lu cros a re -
a li zar de cada exer cí cio que fo rem os pri me -
i ros a se rem re a li za dos em di nhe i ro.“ (NR)

”Art. 202. Os aci o nis tas têm di re i to de
re ce ber como di vi den do obri ga tó rio, em
cada exer cí cio, a par ce la dos lu cros es ta be -
le ci da no es ta tu to ou, se este for omis so, a
im por tân cia de ter mi na da de acor do com as
se guin tes nor mas:

I – me ta de do lu cro lí qui do do exer cí cio 
di mi nu í do ou acres ci do dos se guin tes va lo -
res:

a) im por tân cia des ti na da à cons ti tu i ção 
da re ser va le gal (art. 193); e

b) im por tân cia des ti na da à for ma ção
da re ser va para con tin gên ci as (art. 195) e
re ver são da mes ma re ser va for ma da em
exer cí ci os an te ri o res;

II – o pa ga men to do di vi den do de ter -
mi na do nos ter mos do in ci so I po de rá ser li -
mi ta do ao mon tan te do lu cro lí qui do do exer -
cí cio que ti ver sido re a li za do, des de que a
di fe ren ça seja re gis tra da como re ser va de
lu cros a re a li zar (art. 197);

III – os lu cros re gis tra dos na re ser va
de lu cros a re a li zar, quan do re a li za dos e se
não ti ve rem sido ab sor vi dos por pre ju í zos
em exer cí ci os sub se qüen tes, de ve rão ser
acres ci dos ao pri me i ro di vi den do de cla ra do
após a re a li za ção.

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

§ 2º Qu an do o es ta tu to for omis so e a
as sem bléia-ge ral de li be rar al te rá-lo para in -
tro du zir nor ma so bre a ma té ria, o di vi den do
obri ga tó rio não po de rá ser in fe ri or a 25%
(vin te e cin co por cen to) do lu cro lí qui do
ajus ta do nos ter mos do in ci so I des te ar ti go.

§ 3º A as sem bléia-ge ral pode, des de
que não haja opo si ção de qual quer aci o nis -
ta pre sen te, de li be rar a dis tri bu i ção de di vi -
den do in fe ri or ao obri ga tó rio, nos ter mos
des te ar ti go, ou a re ten ção de todo o lu cro
lí qui do, nas se guin tes so ci e da des:

I – com pa nhi as aber tas ex clu si va men -
te para a cap ta ção de re cur sos por de bên tu -
res não con ver sí ve is em ações;

II – com pa nhi as fe cha das, ex ce to nas
con tro la das por com pa nhi as aber tas que
não se en qua drem na con di ção pre vis ta no
in ci so I.

§ 6º Os lu cros não des ti na dos nos ter -
mos dos arts. 193 a 197 de ve rão ser dis tri -
bu í dos como di vi den dos.“ (NR)

”Art. 264. Na in cor po ra ção, pela con -
tro la do ra, de com pa nhia con tro la da, a jus ti fi -
ca ção, apre sen ta da à as sem bléia-ge ral da
con tro la da, de ve rá con ter, além das in for ma -
ções pre vis tas nos arts. 224 e 225, o cál cu lo 
das re la ções de subs ti tu i ção das ações dos
aci o nis tas não con tro la do res da con tro la da
com base no va lor do pa tri mô nio lí qui do das 
ações da con tro la do ra e da con tro la da, ava -
li a dos os dois pa tri mô ni os se gun do os mes -
mos cri té ri os e na mes ma data, a pre ços de
mer ca do, ou com base em ou tro cri té rio
ace i to pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os, no caso de com pa nhi as aber tas.

§ 1º A ava li a ção dos dois pa tri mô ni os
será fe i ta por 3 (três) pe ri tos ou em pre sa es -



pe ci a li za da e, no caso de com pa nhi as aber -
tas, por em pre sa es pe ci a li za da.

§ 2º Para efe i to da com pa ra ção re fe ri -
da nes te ar ti go, as ações do ca pi tal da con -
tro la da de pro pri e da de da con tro la do ra se -
rão ava li a das, no pa tri mô nio des ta, em con -
for mi da de com o dis pos to no ca put.

§ 3º Se as re la ções de subs ti tu i ção
das ações dos aci o nis tas não con tro la do res, 
pre vis tas no pro to co lo da in cor po ra ção, fo -
rem me nos van ta jo sas que as re sul tan tes
da com pa ra ção pre vis ta nes te ar ti go, os aci -
o nis tas dis si den tes da de li be ra ção da as -
sem bléia-ge ral da con tro la da que apro var a
ope ra ção, po de rão op tar, no pra zo pre vis to
no art. 230, en tre o va lor de re em bol so fi xa -
do nos ter mos do art. 45 e o va lor apu ra do
em con for mi da de com o dis pos to no ca put,
ob ser va do o dis pos to no art. 137, in ci so II.

§ 4º Apli cam-se as nor mas pre vis tas
nes te ar ti go à in cor po ra ção de con tro la do ra
por sua con tro la da, à fu são de com pa nhia
con tro la do ra com a con tro la da, à in cor po ra -
ção de ações de com pa nhia con tro la da ou
con tro la do ra, à in cor po ra ção, fu são e in cor -
po ra ção de ações de so ci e da des sob con -
tro le co mum.

......................................................”(NR)
”Art. 287. Pres cre ve:
..............................................................
II – .........................................................
..............................................................

g) a ação mo vi da pelo aci o nis ta con tra 
a com pa nhia, qual quer que seja o seu fun -
da men to.“ (NR)

”Art. 289 ................................................
..............................................................

§ 7º Sem pre ju í zo do dis pos to no ca -
put des te ar ti go, as com pa nhi as aber tas po -
de rão, ain da, dis po ni bi li zar as re fe ri das pu -
bli ca ções pela rede mun di al de com pu ta do -
res.“ (NR)

”Art. 291. A Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os po de rá re du zir, me di an te fi xa ção de 
es ca la em fun ção do va lor do ca pi tal so ci al,
a por cen ta gem mí ni ma apli cá vel às com pa -
nhi as aber tas, es ta be le ci da no art. 105; na
alí nea c do pa rá gra fo úni co do art. 123; no
ca put do art. 141; no § lº do art. 157; no § 4º

do art. 159; no § 2º do art. 161; no § 6º do

art. 163; na alí nea a do § lº do art. 246; e no
art. 277.” 

......................................................”(NR)
”Art. 294. A com pa nhia fe cha da que ti -

ver me nos de vin te aci o nis tas, com pa tri mô -
nio lí qui do in fe ri or a R$1.000.000,00 (um mi -
lhão de re a is), po de rá:

......................................................”(NR)
Art. 3º A Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de

1976, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts.
4º-A, 116-A, 165-A e 254-A:

”Art. 4º-A. Na com pa nhia aber ta, os ti -
tu la res de, no mí ni mo, 10% (dez por cen to)
das ações em cir cu la ção no mer ca do po de -
rão re que rer aos ad mi nis tra do res da com pa -
nhia que con vo quem as sem bléia es pe ci al
dos aci o nis tas ti tu la res de ações em cir cu la -
ção no mer ca do para de li be rar so bre a re a li -
za ção de nova ava li a ção pelo mes mo ou por 
ou tro cri té rio, para efe i to de de ter mi na ção
do va lor de ava li a ção da com pa nhia, re fe ri -
do no § 4º do art. 4º.

§ 1º O re que ri men to de ve rá ser apre -
sen ta do no pra zo de 15 (quin ze) dias da di -
vul ga ção do va lor da ofer ta pú bli ca, de vi da -
men te fun da men ta do e acom pa nha do de
ele men tos de con vic ção que de mons trem a
fa lha ou im pre ci são no em pre go da me to do -
lo gia de cál cu lo ou no cri té rio de ava li a ção
ado ta do, po den do os aci o nis tas re fe ri dos no 
ca put con vo car a as sem bléia quan do os ad -
mi nis tra do res não aten de rem, no pra zo de 8 
(oito) dias, ao pe di do de con vo ca ção.

§ 2º Con si de ram-se ações em cir cu la -
ção no mer ca do to das as ações do ca pi tal
da com pa nhia aber ta me nos as de pro pri e -
da de do aci o nis ta con tro la dor, de di re to res,
de con se lhe i ros de ad mi nis tra ção e as em
te sou ra ria.

§ 3º Os aci o nis tas que re que re rem a
re a li za ção de nova ava li a ção e aque les que
vo ta rem a seu fa vor de ve rão res sar cir a
com pa nhia pe los cus tos in cor ri dos, caso o
novo va lor seja in fe ri or ou igual ao va lor ini -
ci al da ofer ta pú bli ca.

§ 4º Ca be rá à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os dis ci pli nar o dis pos to no art. 4º e
nes te ar ti go, e fi xar pra zos para a efi cá cia
des ta re vi são.“

”Art. 116-A. O aci o nis ta con tro la dor da
com pa nhia aber ta e os aci o nis tas, ou gru po



de aci o nis tas, que ele ge rem mem bro do
con se lho de ad mi nis tra ção ou mem bro do
con se lho fis cal, de ve rão in for mar ime di a ta -
men te as mo di fi ca ções em sua po si ção aci -
o ná ria na com pa nhia à Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os e às Bol sas de Va lo res ou
en ti da des do mer ca do de bal cão or ga ni za do 
nas qua is os va lo res mo bi liá ri os de emis são 
da com pa nhia es te jam ad mi ti dos à ne go ci a -
ção, nas con di ções e na for ma de ter mi na -
das pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.“

”Art. 165-A. Os mem bros do con se lho
fis cal da com pa nhia aber ta de ve rão in for mar 
ime di a ta men te as mo di fi ca ções em suas po -
si ções aci o ná ri as na com pa nhia à Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os e às Bol sas de
Va lo res ou en ti da des do mer ca do de bal cão
or ga ni za do nas qua is os va lo res mo bi liá ri os
de emis são da com pa nhia es te jam ad mi ti -
dos à ne go ci a ção, nas con di ções e na for ma 
de ter mi na das pela Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.“

”Art. 254-A. A ali e na ção, di re ta ou in di -
re ta, do con tro le de com pa nhia aber ta so -
men te po de rá ser con tra ta da sob a con di -
ção, sus pen si va ou re so lu ti va, de que o ad -
qui ren te se obri gue a fa zer ofer ta pú bli ca de 
aqui si ção das ações com di re i to a voto de
pro pri e da de dos de ma is aci o nis tas da com -
pa nhia, de modo a lhes as se gu rar o pre ço
no mí ni mo igual a 80% (oi ten ta por cen to)
do va lor pago por ação com di re i to a voto,
in te gran te do blo co de con tro le.

§ 1º Enten de-se como ali e na ção de
con tro le a trans fe rên cia, de for ma di re ta ou
in di re ta, de ações in te gran tes do blo co de
con tro le, de ações vin cu la das a acor dos de
aci o nis tas e de va lo res mo bi liá ri os con ver sí -
ve is em ações com di re i to a voto, ces são de 
di re i tos de subs cri ção de ações e de ou tros
tí tu los ou di re i tos re la ti vos a va lo res mo bi liá -
ri os con ver sí ve is em ações que ve nham a
re sul tar na ali e na ção de con tro le aci o ná rio
da so ci e da de.

§ 2º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os au to ri za rá a ali e na ção de con tro le de que 
tra ta o ca put, des de que ve ri fi ca do que as
con di ções da ofer ta pú bli ca aten dem aos re -
qui si tos le ga is.

§ 3º Com pe te à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os es ta be le cer nor mas a se rem ob -

ser va das na ofer ta pú bli ca de que tra ta o
ca put.

§ 4º O ad qui ren te do con tro le aci o ná rio 
de com pa nhia aber ta po de rá ofe re cer aos
aci o nis tas mi no ri tá ri os a op ção de per ma ne -
cer na com pa nhia, me di an te o pa ga men to
de um prê mio eqüi va len te à di fe ren ça en tre
o va lor de mer ca do das ações e o va lor
pago por ação in te gran te do blo co de con -
tro le.

§ 5º As com pa nhi as po de rão con ce der 
aos seus aci o nis tas sem di re i to de voto o di -
re i to pre vis to nes te ar ti go em igual da de ou
não com as ações com di re i to a voto, de ven -
do re gu lar no es ta tu to com pre ci são e mi nú -
cia as con di ções do exer cí cio des te di re i to.
A pos te ri or mo di fi ca ção do es ta tu to nes te
caso obe de ce rá ao dis pos to no § 1º do art.
136.“

Art. 4º Os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 e 28 da Lei nº 6.385, de 7
de de zem bro de 1976, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

”Art. 1º Se rão dis ci pli na das e fis ca li za -
das de acor do com esta Lei as se guin tes
ati vi da des:

I – a emis são e dis tri bu i ção de va lo res
mo bi liá ri os no mer ca do;

II – a ne go ci a ção e in ter me di a ção no
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os;

III – a ne go ci a ção e in ter me di a ção no
mer ca do de de ri va ti vos;

IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e
as ope ra ções das Bol sas de Va lo res;

V – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e
as ope ra ções das Bol sas de Mer ca do ri as e
Fu tu ros;

VI – a ad mi nis tra ção de car te i ras e a
cus tó dia de va lo res mo bi liá ri os;

VII – a au di to ria das com pa nhi as aber -
tas;

VIII – os ser vi ços de con sul tor e ana -
lis ta de va lo res mo bi liá ri os.“ (NR)

”Art. 2º São va lo res mo bi liá ri os su je i tos 
ao re gi me des ta Lei:

I – as ações, de bên tu res e bô nus de
subs cri ção;

II – os cu pons, di re i tos, re ci bos de
subs cri ção e cer ti fi ca dos de des do bra men to 



re la ti vos aos va lo res mo bi liá ri os re fe ri dos no 
in ci so II;

III – os cer ti fi ca dos de de pó si to de va -
lo res mo bi liá ri os;

IV – as cé du las de de bên tu res;
V – as co tas de fun dos de in ves ti men -

to em va lo res mo bi liá ri os ou de clu bes de in -
ves ti men to em qua is quer ati vos;

VI – as no tas co mer ci a is;
VII – os con tra tos fu tu ros, de op ções e

ou tros de ri va ti vos, cu jos ati vos sub ja cen tes
se jam va lo res mo bi liá ri os;

VIII – ou tros con tra tos de ri va ti vos, in -
de pen den te men te dos ati vos sub ja cen tes; e

IX – quan do ofer ta dos pu bli ca men te,
qua is quer ou tros tí tu los ou con tra tos de in -
ves ti men to co le ti vo, que ge rem di re i to de
par ti ci pa ção, de par ce ria ou de re mu ne ra -
ção, in clu si ve re sul tan te de pres ta ção de
ser vi ços, cu jos ren di men tos ad vêm do es -
for ço do em pre en de dor ou de ter ce i ros.

§ 1º Exclu em-se do re gi me des ta Lei:
I – os tí tu los da dí vi da pú bli ca fe de ral,

es ta du al ou mu ni ci pal;
II – os tí tu los cam bi a is de res pon sa bi li -

da de de ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ex ce to as de -
bên tu res.

§ 2º Os emis so res dos va lo res mo bi liá -
ri os re fe ri dos nes te ar ti go, bem como seus
ad mi nis tra do res e con tro la do res, su je i tam-
 se à dis ci pli na pre vis ta nes ta Lei, para as
com pa nhi as aber tas.

§ 3º Com pe te à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os ex pe dir nor mas para a exe cu ção 
do dis pos to nes te ar ti go, po den do:

I – exi gir que os emis so res se cons ti tu -
am sob a for ma de so ci e da de anô ni ma;

II – exi gir que as de mons tra ções fi nan -
ce i ras dos emis so res, ou que as in for ma -
ções so bre o em pre en di men to ou pro je to,
se jam au di ta das por au di tor in de pen den te
nela re gis tra do;

III – dis pen sar, na dis tri bu i ção pú bli ca
dos va lo res mo bi liá ri os re fe ri dos nes te ar ti -
go, a par ti ci pa ção de so ci e da de in te gran te
do sis te ma pre vis to no art. 15 des ta Lei;

IV – es ta be le cer pa drões de cláu su las
e con di ções que de vam ser ado ta das nos tí -
tu los ou con tra tos de in ves ti men to, des ti na -
dos à ne go ci a ção em bol sa ou bal cão, or ga -
ni za do ou não, e re cu sar a ad mis são ao

mer ca do da emis são que não sa tis fa ça a
es ses pa drões.“ (NR)

Art. 4º  .................................................
.............................................................
IV -.......................................................
c) o uso de in for ma ção re le van te não di -

vul ga da no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os.” 
......................................................(NR)
Art. 5º É ins ti tu í da a Co mis são de Va -

lo res Mo bi liá ri os, en ti da de au tár qui ca em re -
gi me es pe ci al vin cu la da ao Mi nis té rio da Fa -
zen da, com per so na li da de ju rí di ca e pa tri -
mô nio pró pri os, do ta da de au to ri da de ad mi -
nis tra ti va in de pen den te, au sên cia de su bor -
di na ção hi e rár qui ca, man da to fixo e es ta bi li -
da de de seus di ri gen tes, e au to no mia fi nan -
ce i ra e or ça men tá ria.“ (NR)

”Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os será ad mi nis tra da por um Pre si den te
e qua tro Di re to res, no me a dos pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, de po is de apro va dos
pelo Se na do Fe de ral, den tre pes so as de ili -
ba da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên cia
em ma té ria de mer ca do de ca pi ta is.

§ 1º O man da to dos di ri gen tes da Co -
mis são será de 5 (cin co) anos, ve da da a re -
con du ção, de ven do ser re no va do a cada
ano 1/5 (um quin to) dos mem bros do Co le -
gi a do.

§ 2º Os di ri gen tes da Co mis são so -
men te per de rão o man da to em vir tu de de
re nún cia, de con de na ção ju di ci al tran si ta da
em jul ga do ou de pro ces so ad mi nis tra ti vo
dis ci pli nar.

§ 3º Sem pre ju í zo do que pre vê em a
lei pe nal e a lei da im pro bi da de ad mi nis tra ti -
va, será ca u sa da per da do man da to a inob -
ser vân cia, pelo Pre si den te ou Di re tor, dos
de ve res e pro i bi ções ine ren tes ao car go.

§ 4º Cabe ao Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo 
dis ci pli nar, que será con du zi do por co mis -
são es pe ci al, com pe tin do ao Pre si den te da
Re pú bli ca de ter mi nar o afas ta men to pre ven -
ti vo, quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga -
men to.

§ 5º O ex-di ri gen te da Co mis são con ti -
nu a rá vin cu la do à au tar quia, me di an te re -
mu ne ra ção eqüi va len te à do car go de di re -
ção que exer ceu, du ran te o pe río do, não in -
fe ri or a 3 (três) me ses, cor res pon den te a



1/10 (um dé ci mo) do tem po de efe ti vo exer cí -
cio do car go, no qual es ta rá im pe di do de
pres tar, di re ta ou in di re ta men te, in de pen den -
te men te da for ma ou na tu re za do con tra to,
qual quer tipo de ser vi ço às em pre sas sob
sua re gu la men ta ção ou fis ca li za ção, in clu si -
ve con tro la das, co li ga das ou sub si diá ri as.

§ 6º Incor re na prá ti ca de ad vo ca cia
ad mi nis tra ti va, su je i tan do-se o in fra tor às
pe nas pre vis tas no art. 321 do Có di go Pe -
nal, o ex-di ri gen te da Co mis são, in clu si ve
por re nún cia ao man da to, que des cum prir o
dis pos to no § 5º

§ 7º A Co mis são fun ci o na rá como ór -
gão de de li be ra ção

co le gi a da de acor do com o seu re gi -
men to in ter no, e no qual se rão fi xa das as
atri bu i ções do Pre si den te, dos Di re to res e
do Co le gi a do.

§ 8º No caso de re nún cia, mor te ou
per da de man da to do Pre si den te da Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os, as su mi rá o Di re -
tor mais an ti go ou o mais ido so, nes sa or -
dem, até nova no me a ção, sem pre ju í zo de
suas atri bu i ções.

§ 9º No caso de re nún cia, mor te ou
per da de man da to de Di re tor, pro ce der-se-á
a nova no me a ção pela for ma dis pos ta nes ta 
Lei, para com ple tar o man da to do subs ti tu í -
do.“ (NR)

”Art 7º A Co mis são cus te a rá as des pe -
sas ne ces sá ri as ao seu fun ci o na men to com
os re cur sos pro ve ni en tes de:

............................................................
V – re ce i tas de ta xas de cor ren tes do

exer cí cio de seu po der de po lí cia, nos ter -
mos da lei.“ (NR)

”Art. 8º Com pe te à Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os:

.............................................................
§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não ex clui

a com pe tên cia das Bol sas de Va lo res, das
Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, e das en -
ti da des de com pen sa ção e li qui da ção com
re la ção aos seus mem bros e aos va lo res
mo bi liá ri os ne las ne go ci a dos.

§ 2º Se rão de aces so pú bli co to dos os
do cu men tos e au tos de pro ces sos ad mi nis -
tra ti vos, res sal va dos aque les cujo si gi lo seja 
im pres cin dí vel para a de fe sa da in ti mi da de

ou do in te res se so ci al, ou cujo si gi lo es te ja
as se gu ra do por ex pres sa dis po si ção le gal.

....................................................." NR
”Art 9º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá -

ri os, ob ser va do o dis pos to no § 2º do art.
15, po de rá:

I – exa mi nar e ex tra ir có pi as de re gis -
tros con tá be is, li vros ou do cu men tos, in clu -
si ve pro gra mas ele trô ni cos e ar qui vos mag -
né ti cos, óp ti cos ou de qual quer ou tra na tu -
re za:

............................................................
b) das com pa nhi as aber tas e de ma is

emis so ras de va lo res mo bi liá ri os e, quan do
hou ver sus pe i ta fun da da de atos ile ga is, das 
res pec ti vas so ci e da des con tro la do ras, con -
tro la das, co li ga das e so ci e da des sob con tro -
le co mum;

.............................................................
g) de ou tras pes so as qua is quer, na tu -

ra is ou ju rí di cas, quan do da ocor rên cia de
qual quer ir re gu la ri da de a ser apu ra da nos
ter mos do in ci so V des te ar ti go, para efe i to
de ve ri fi ca ção de ocor rên cia de atos ile ga is
ou prá ti cas não eqüi ta ti vas;

II– in ti mar as pes so as re fe ri das no in ci -
so I a pres tar in for ma ções, ou es cla re ci men -
tos, sob co mi na ção de mul ta, sem pre ju í zo
da apli ca ção das pe na li da des pre vis tas no
art. 11;

.............................................................
V – apu rar, me di an te pro ces so ad mi -

nis tra ti vo, atos ile ga is e prá ti cas não eqüi ta -
ti vas de ad mi nis tra do res, mem bros do con -
se lho fis cal e aci o nis tas de com pa nhi as
aber tas, dos in ter me diá ri os e dos de ma is
par ti ci pan tes do mer ca do;

.............................................................
§ 1º Com o fim de pre ve nir ou cor ri gir

si tu a ções anor ma is do mer ca do, a Co mis -
são po de rá:

.............................................................
§ 2º O pro ces so, nos ca sos do in ci so V 

des te ar ti go, po de rá ser pre ce di do de eta pa
in ves ti ga ti va, em que será as se gu ra do o si -
gi lo ne ces sá rio à elu ci da ção dos fa tos ou
exi gi do pelo in te res se pú bli co, e ob ser va rá o 
pro ce di men to fi xa do pela Co mis são.

§ 3º Qu an do o in te res se pú bli co exi gir,
a Co mis são po de rá di vul gar a ins ta u ra ção



do pro ce di men to in ves ti ga ti vo a que se re fe -
re o § 2º.

§ 4º Na apu ra ção de in fra ções da le -
gis la ção do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os,
a Co mis são de ve rá dar pri o ri da de às in fra -
ções de na tu re za gra ve, cuja ape na ção pro -
por ci o ne um ma i or efe i to edu ca ti vo e pre -
ven ti vo para os par ti ci pan tes do mer ca do.

§ 5º As ses sões de jul ga men to do Co -
le gi a do, no pro ces so ad mi nis tra ti vo de que
tra ta o in ci so V des te ar ti go, se rão pú bli cas,
po den do ser res trin gi do o aces so de ter ce i ros 
em fun ção do in te res se pú bli co en vol vi do.

§ 6º A Co mis são será com pe ten te para
apu rar e pu nir con du tas fra u du len tas no mer -
ca do de va lo res mo bi liá ri os sem pre que:

I – seus efe i tos oca si o nem da nos a
pes so as re si den tes no ter ri tó rio na ci o nal, in -
de pen den te men te do lo cal em que te nham
ocor ri do; e

II – os atos ou omis sões re le van tes te -
nham sido pra ti ca dos em ter ri tó rio na ci o nal.“ 
(NR)

”Art. 10. A Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os po de rá ce le brar con vê ni os com ór -
gãos si mi la res de ou tros pa í ses, ou com en -
ti da des in ter na ci o na is, para as sis tên cia e
co o pe ra ção na con du ção de in ves ti ga ções
para apu rar trans gres sões às nor mas ati -
nen tes ao mer ca do de va lo res mo bi liá ri os
ocor ri das no País e no ex te ri or.

§ 1º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os po de rá se re cu sar a pres tar a as sis tên cia 
re fe ri da no ca put des te ar ti go quan do hou -
ver in te res se pú bli co a ser res guar da do.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se,
in clu si ve, às in for ma ções que, por dis po si -
ção le gal, es te jam sub me ti das a si gi lo.“ (NR)

”Art. 11. .................................................
..............................................................

§ 4º Da de ci são pro fe ri da pelo Co le gi -
a do da Co mis são, no pro ces so pre vis to no § 
2º do art. 9º des ta Lei, ca be rá re cur so ao
Con se lho de Re cur sos do Sis te ma Fi nan ce i -
ro Na ci o nal, ex ce to das de ci sões unâ ni mes,
das qua is não ca be rá qual quer re cur so na
es fe ra ad mi nis tra ti va.

§ 5º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os po de rá, a seu ex clu si vo cri té rio, se o in te -
res se pú bli co per mi tir, sus pen der, em qual -
quer fase, o pro ce di men to ad mi nis tra ti vo

ins ta u ra do para a apu ra ção de in fra ções da
le gis la ção do mer ca do de va lo res mo bi liá ri -
os, se o in ves ti ga do ou acu sa do as si nar ter -
mo de com pro mis so, obri gan do-se a:

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

§ 7º O ter mo de com pro mis so de ve rá
ser pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União,
dis cri mi nan do o pra zo para cum pri men to
das obri ga ções even tu al men te as su mi das, e 
cons ti tu i rá tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al.

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

§ 10. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os re gu la men ta rá a apli ca ção do dis pos to
nos §§ 5º a 9º des te ar ti go aos pro ce di men -
tos con du zi dos pe las Bol sas de Va lo res,
Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, en ti da des 
do mer ca do de bal cão or ga ni za do e en ti da -
des de com pen sa ção e li qui da ção de ope ra -
ções com va lo res mo bi liá ri os.

§ 11. A mul ta co mi na da pela ine xe cu -
ção de or dem da Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os, nos ter mos do in ci so II do ca put do 
art. 9º e do in ci so IV de seu § lº, não ex ce -
de rá a 5.000,00 (cin co mil re a is) por dia de
atra so no seu cum pri men to e sua apli ca ção
in de pen de do pro ces so ad mi nis tra ti vo pre -
vis to no in ci so V do ca put do mes mo ar ti go.

....................................................."(NR)
”Art. 14. A Co mis são de Va lo res Mo bi -

liá ri os po de rá pre ver, em seu or ça men to,
do ta ções de ver bas às Bol sas de Va lo res e
às Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros.“ (NR)

”Art. 15. .................................................

..............................................................
VI – as cor re to ras de mer ca do ri as, os

ope ra do res es pe ci a is e as Bol sas de Mer ca -
do ri as e Fu tu ros; e

VII – as en ti da des de com pen sa ção e
li qui da ção de ope ra ções com va lo res mo bi -
liá ri os.

§ 1º Com pe te à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os de fi nir:

....................................................."(NR)
”Art. 16. De pen de de pré via au to ri za -

ção da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os o
exer cí cio das se guin tes ati vi da des:

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

III – me di a ção ou cor re ta gem de ope -
ra ções com va lo res mo bi liá ri os; e



IV – com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os.

....................................................."(NR)

”Art. 17. As Bol sas de Va lo res, as Bol -
sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, as en ti da des
do mer ca do de bal cão or ga ni za do e as en ti -
da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os te rão au -
to no mia ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e pa tri mo -
ni al, ope ran do sob a su per vi são da Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os.

§ 1º Às Bol sas de Va lo res, às Bol sas
de Mer ca do ri as e Fu tu ros, às en ti da des do
mer ca do de bal cão or ga ni za do e às en ti da -
des de com pen sa ção e li qui da ção de ope ra -
ções com va lo res mo bi liá ri os in cum be,
como ór gãos au xi li a res da Co mis são de Va -
lo res Mo bi liá ri os, fis ca li zar os res pec ti vos
mem bros e as ope ra ções com va lo res mo bi -
liá ri os ne las re a li za das.

§ 2º Ca be rá às en ti da des re fe ri das no
§ 1º exer cer as com pe tên ci as pre vis tas nos
in ci sos I e II do art. 9º, po den do apli car, às
pes so as men ci o na das nas alí ne as a e g do
in ci so I do art. 9º que fo rem res pon sá ve is
pela prá ti ca de atos ilí ci tos e prá ti cas não
eqüi ta ti vas ocor ri das na sua área de abran -
gên cia, as pe na li da des pre vis tas nos in ci sos 
I a III do art. 11 .” (NR)

”Art. 18. Com pe te à Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os:

I – edi tar nor mas ge ra is so bre:
a) con di ções para ob ter au to ri za ção ou 

re gis tro ne ces sá rio ao exer cí cio das ati vi da -
des in di ca das no art. 16, e res pec ti vos pro -
ce di men tos ad mi nis tra ti vos;

b) re qui si tos de ido ne i da de, ha bi li ta ção 
téc ni ca e ca pa ci da de fi nan ce i ra a que de ve -
rão sa tis fa zer os ad mi nis tra do res de so ci e -
da des e de ma is pes so as que atu em no mer -
ca do de va lo res mo bi liá ri os;

c) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin ção
das Bol sas de Va lo res, en ti da des do mer ca do 
de bal cão or ga ni za do e das en ti da des de
com pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções com 
va lo res mo bi liá ri os, for ma ju rí di ca, ór gãos de
ad mi nis tra ção e seu pre en chi men to;

d) exer cí cio do po der dis ci pli nar pe las
Bol sas e pe las en ti da des do mer ca do de
bal cão or ga ni za do, no que se re fe re às ne -
go ci a ções com va lo res mo bi liá ri os, e pe las

en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os, so bre os 
seus mem bros, im po si ção de pe nas e ca sos 
de ex clu são;

..............................................................
f) ad mi nis tra ção das Bol sas, das en ti -

da des do mer ca do de bal cão or ga ni za do e
das en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção 
de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os; emo -
lu men tos, co mis sões e qua is quer ou tros
cus tos co bra dos pe las Bol sas e pe las en ti -
da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os ou seus
mem bros, quan do for o caso;

............................................................
h) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin -

ção das Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros,
for ma ju rí di ca, ór gãos de ad mi nis tra ção e
seu pre en chi men to.

.....................................................“(NR)
“Art. 22. .................................................

§ 1º Com pe te à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os ex pe dir nor mas apli cá ve is às
com pa nhi as aber tas so bre:

I – a na tu re za das in for ma ções que de -
vam di vul gar e a pe ri o di ci da de da di vul ga -
ção;

II – re la tó rio da ad mi nis tra ção e de -
mons tra ções fi nan ce i ras;

III – a com pra de ações emi ti das pela
pró pria com pa nhia e a ali e na ção das ações
em te sou ra ria;

IV – pa drões de con ta bi li da de, re la tó ri -
os e pa re ce res de au di to res in de pen den tes;

V – in for ma ções que de vam ser pres -
ta das por ad mi nis tra do res, mem bros do
con se lho fis cal, aci o nis tas con tro la do res e
mi no ri tá ri os,, re la ti vas à com pra, per mu ta ou 
ven da de va lo res mo bi liá ri os emi ti das pela
com pa nhia e por so ci e da des con tro la das ou 
con tro la do ras;

VI – a di vul ga ção de de li be ra ções da
as sem bléia-ge ral e dos ór gãos de ad mi nis tra -
ção da com pa nhia, ou de fa tos re le van tes
ocor ri dos nos seus ne gó ci os, que pos sam in -
flu ir, de modo pon de rá vel, na de ci são dos in -
ves ti do res do mer ca do, de ven der ou com prar 
va lo res mo bi liá ri os emi ti dos pela com pa nhia;

VII – a re a li za ção, pe las com pa nhi as
aber tas com ações ad mi ti das à ne go ci a ção



em bol sa ou no mer ca do de bal cão or ga ni -
za do, de re u niões anu a is com seus aci o nis -
tas e agen tes do mer ca do de va lo res mo bi -
liá ri os, no lo cal de ma i or ne go ci a ção dos tí -
tu los da com pa nhia no ano an te ri or, para a
di vul ga ção de in for ma ções quan to à res pec -
ti va si tu a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra, pro je -
ções de re sul ta dos e res pos ta aos es cla re ci -
men tos que lhes fo rem so li ci ta dos;

VIII – as de ma is ma té ri as pre vis tas em 
lei.

§ 2º As nor mas edi ta das pela Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os em re la ção ao
dis pos to nos in ci sos II e IV do § 1º apli -
cam-se às ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is
en ti da des au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil, no que não fo rem con -
fli tan tes com as nor mas ba i xa das por este."
(NR)

“Art. 24. Com pe te à Co mis são au to ri -
zar a ati vi da de de cus tó dia de va lo res mo bi -
liá ri os, cujo exer cí cio será pri va ti vo das ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras e das en ti da des de com -
pen sa ção e li qui da ção.

....................................................."(NR)
“Art. 26. .................................................
..............................................................
§ 5º As em pre sas de au di to ria con tá bil

e os au di to res con tá be is in de pen den tes de -
ve rão man ter seus pa péis de tra ba lho em
per fe i ta or dem e es ta do de con ser va ção,
pelo pra zo mí ni mo de cin co anos, à dis po si -
ção da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, do
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de e Con -
se lhos Re gi o na is de Con ta bi li da de, e do
Ban co Cen tral do Bra sil, no que diz res pe i to
a ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is ins ti tu i -
ções au to ri za das a fun ci o nar por este úl ti -
mo." (NR)

“Art. 28. O Ban co Cen tral do Bra sil, a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a Se cre ta -
ria de Pre vi dên cia Com ple men tar, a Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral e Su pe rin ten dên cia 
de Se gu ros Pri va dos man te rão um sis te ma
de in ter câm bio de in for ma ções, re la ti vas à
fis ca li za ção que exer çam, nas áre as de
suas res pec ti vas com pe tên ci as, no mer ca do 
de va lo res mo bi liá ri os.

Pa rá gra fo úni co. O de ver de guar dar si -
gi lo de in for ma ções ob ti das atra vés do exer -
cí cio do po der de fis ca li za ção pe las en ti da -

des re fe ri das no ca put não po de rá ser in vo -
ca do como im pe di men to para o in ter câm bio
de que tra ta este ar ti go." (NR)

Art. 5º A Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de
1976, pas sa a vi go rar acres ci da dos arts. 17-A,
21-A, e dos Ca pí tu los VII-A e VII-B, com os arts.
27-A e 27-B, e 27-C a 27-F, res pec ti va men te:

“Art. 17-A. A Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os, a cri té rio de sua ad mi nis tra ção, po -
de rá no me ar, por tem po in de ter mi na do, e a
suas ex pen sas, um di re tor-fis cal para par ti -
ci par da ad mi nis tra ção da Bol sa, Cor re to ra
ou en ti da de par ti ci pan te do mer ca do de va -
lo res mo bi liá ri os onde for cons ta ta da fra u de, 
má ges tão ou qual quer ou tra ir re gu la ri da de
que pro vo que ou pos sa pro vo car pre ju í zos
gra ves aos in ves ti do res ou ao mer ca do em
ge ral.”

“Art. 21-A. A Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os po de rá ex pe dir nor mas apli cá ve is à
na tu re za das in for ma ções mí ni mas e à pe ri -
o di ci da de de sua apre sen ta ção por qual quer 
pes soa que te nha aces so a in for ma ção re le -
van te não di vul ga da.”

             CAPÍTULO VII-A
            Do Co mi tê de Pa drões Con tá be is

Art. 27-A. Fica cri a do o Co mi tê de Pa -
drões Con tá be is – CPC, en ti da de sem fins
lu cra ti vos, que tem por ob je to o es tu do, ela -
bo ra ção e di vul ga ção de prin cí pi os, pro ce di -
men tos e pa drões de con ta bi li da de.

§ 1º O ór gão de li be ra ti vo do Co mi tê
será in te gra do por até 9 (nove) mem bros,
do ta dos de ili ba da re pu ta ção e re co nhe ci da
ca pa ci da de téc ni ca, re pre sen tan tes das se -
guin tes en ti da des:

I – ór gão re gu la dor do mer ca do de ca -
pi ta is;

II – ór gão fe de ral de fis ca li za ção do
exer cí cio da pro fis são con tá bil;

III – en ti da des na ci o na is re pre sen ta ti -
vas de quem ela bo ra, au di ta e ana li sa as in -
for ma ções e de mons tra ções con tá be is;

IV – uni ver si da des e ins ti tu tos de pes -
qui sas com re co nhe ci da atu a ção na área
con tá bil e de mer ca do de ca pi ta is.

§ 2º O Co mi tê será ain da in te gra do por 
re pre sen tan tes de ou tros ór gãos ofi ci a is de
con tro le, quan do hou ver dis cus são e ela bo -



ra ção de nor mas con tá be is apli cá ve is às so -
ci e da des que es te jam sob sua re gu la men ta -
ção.

§ 3º A ma i o ria dos mem bros do ór gão
de li be ra ti vo do Co mi tê de ve rá ser de con ta -
do res.

§ 4º Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da no me ar e des ti tu ir as en ti da des re -
fe ri das nos in ci sos III e IV do § 1º, apro var o 
Re gi men to Inter no do Co mi tê, bem cor no
es ta be le cer, com o as ses so ra men to do
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de e da Co -
mis são – de Va lo res Mo bi liá ri os, os pro ce di -
men tos ne ces sá ri os para sua ins ta la ção.

§ 5º O Co mi tê de li be ra rá por ma i o ria
de vo tos e es ta be le ce rá em re gi men to pró -
prio a sua es tru tu ra, re cur sos e as con di -
ções de seu fun ci o na men to.

§ 6º O Co mi tê de ve rá di vul gar, por
qual quer meio idô neo e de am plo aces so,
pro je to de pro nun ci a men to ou ori en ta ção
téc ni ca, com pra zo mí ni mo de 30 (trin ta)
dias, para re ce ber su ges tões ou con vo car
os in te res sa dos para au diên cia pú bli ca des -
ti na da ao de ba te da ma té ria.

Art. 27-B. Os pro nun ci a men tos e ori en -
ta ções emi ti dos pelo Co mi tê de Pa drões
Con tá be is _ CPC po de rão ser ob je to de lei
de le ga da ela bo ra da pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca, em con for mi da de com o dis pos to
no art. 68 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

                CAPÍTULO VII-B
        Dos Cri mes Con tra o Mer ca do de Ca pi ta is

Ma ni pu la ção do Mer ca do

Art. 27-C. Re a li zar ope ra ções si mu la -
das ou exe cu tar ou tras ma no bras fra u du len -
tas, com a fi na li da de de al te rar ar ti fi ci al men -
te o re gu lar fun ci o na men to dos mer ca dos
de va lo res mo bi liá ri os em bol sa de va lo res,
de mer ca do ri as e de fu tu ros, no mer ca do de 
bal cão ou no mer ca do de bal cão or ga ni za -
do, com o fim de ob ter van ta gem in de vi da
ou lu cro, para si ou para ou trem, ou ca u sar
dano a ter ce i ros:

Pena _ re clu são, de 1 (um) a 8 (oito)
anos, e mul ta de até 3 (três) ve zes o mon -
tan te da van ta gem ilí ci ta ob ti da em de cor -
rên cia do cri me.

Uso Inde vi do de Infor ma ção Pri vi le gi a da

Art. 27-D. Uti li zar in for ma ção re le van te
ain da não di vul ga da ao mer ca do, de que te -
nha co nhe ci men to e da qual deva man ter si -
gi lo, ca paz de pro pi ci ar, para si ou para ou -
trem, van ta gem in de vi da, me di an te ne go ci a -
ção, em nome pró prio ou de ter ce i ro, com
va lo res mo bi liá ri os:

Pena _ re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co)
anos, e mul ta de até 3 (três) ve zes o mon -
tan te da van ta gem ilí ci ta ob ti da em de cor -
rên cia do cri me.

Exer cí cio Irre gu lar de Car go, Pro fis são, 
Ati vi da de ou Fun ção

Art. 27-E. Atu ar, ain da que a tí tu lo gra -
tu i to, no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os,
como ins ti tu i ção in te gran te do sis te ma de
dis tri bu i ção, ad mi nis tra dor de car te i ra co le ti -
va ou in di vi du al, agen te au tô no mo de in ves -
ti men to, au di tor in de pen den te, ana lis ta de
va lo res mo bi liá ri os, agen te fi du ciá rio ou
exer cer qual quer car go, pro fis são, ati vi da de
ou fun ção, sem es tar, para esse fim, au to ri -
za do ou re gis tra do jun to à au to ri da de ad mi -
nis tra ti va com pe ten te, quan do exi gi do por lei 
ou re gu la men to:

Pena _ de ten ção de 6 (seis) me ses a 2 
(dois) anos, e mul ta.

Art. 27-F. As mul tas co mi na das para os 
cri mes pre vis tos nos arts. 27-C e 27-D de ve -
rão ser apli ca das em ra zão do dano pro vo -
ca do ou da van ta gem ilí ci ta au fe ri da pelo
agen te.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de re in ci -
dên cia, a mul ta pode ser de até o tri plo dos
va lo res fi xa dos nes te ar ti go."

Art. 6º As com pa nhi as exis ten tes de ve rão pro -
ce der à adap ta ção do seu es ta tu to aos pre ce i tos
des ta Lei no pra zo de um ano, a con tar da data em
que esta en trar em vi gor, de ven do, para este fim, ser 
con vo ca da as sem bléia-ge ral dos aci o nis tas.

Art. 7º O dis pos to no ar ti go 254-A da Lei nº
6.404, de 1976, não se apli ca às com pa nhi as em pro -
ces so de de ses ta ti za ção que, até a data da pro mul ga -
ção des ta Lei, te nham pu bli ca do o seu edi tal.

Art. 8º A al te ra ção de di re i tos con fe ri dos às
ações exis ten tes em de cor rên cia de ade qua ção a
esta Lei não con fe re o di re i to de re ces so de que tra ta
o art. 137 da Lei nº 6.404, de 1976, se efe ti va da até o
tér mi no do ano de 2002.



§ 1º A pro por ção pre vis ta no § 2º do ar ti go 15 da
Lei nº 6.404, de 1976, será apli ca da de acor do com o
se guin te cri té rio:

I _ ime di a ta men te às com pa nhi as no vas;
II _ às com pa nhi as fe cha das exis ten tes, no mo -

men to em que de ci di rem abrir o seu ca pi tal; e
III _ as com pa nhi as aber tas exis ten tes po de rão

man ter pro por ção de até dois ter ços de ações pre fe -
ren ci a is, em re la ção ao to tal de ações emi ti das, in clu -
si ve em re la ção a no vas emis sões de ações.

§ 2º Nas emis sões de ações or di ná ri as por com -
pa nhi as aber tas que op ta rem por se adap tar ao dis -
pos to no art. 15, § 2º, da Lei nº 6.404, de 1976, com a
re da ção que lhe é con fe ri da por esta Lei, po de rá não
ser es ten di do aos aci o nis tas ti tu la res de ações pre fe -
ren ci a is, a cri té rio da com pa nhia, o di re i to de pre fe -
rên cia a que se re fe re o art. 171, § 1º, alí nea b, da Lei
nº 6.404, de 1976. Uma vez re du zi do o per cen tu al de
par ti ci pa ção em ações pre fe ren ci a is, não mais será lí -
ci to à com pa nhia ele vá-lo além do li mi te atin gi do.

§ 3º As com pa nhi as aber tas so men te po de rão
emi tir no vas ações pre fe ren ci a is com ob ser vân cia do
dis pos to no art. 17, § 1º, da Lei nº 6.404, de 1976, com 
a re da ção dada por esta Lei, de ven do os res pec ti vos
es ta tu tos ser adap ta dos ao re fe ri do dis po si ti vo le gal
no pra zo de um ano, após a data de en tra da em vi gor
des ta Lei.

§ 4º Até a as sem bléia-ge ral or di ná ria que se re -
u nir para apro var as de mons tra ções fi nan ce i ras do
exer cí cio de 2004, in clu si ve, o con se lhe i ro ele i to na
for ma do § 4º, in ci so II, ou do § 5º do art. 141, da Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976, será es co lhi do
em lis ta trí pli ce ela bo ra da pelo aci o nis ta con tro la dor;
e, a par tir da as sem bléia-ge ral or di ná ria de 2006, o
re fe ri do con se lhe i ro será ele i to nos ter mos des ta Lei,
in de pen den te men te do man da to do con se lhe i ro a ser
subs ti tu í do.

Art. 9º Esta Lei en tra em vi gor após de cor ri dos
120 (cen to e vin te dias) de sua pu bli ca ção ofi ci al, apli -
can do-se, to da via, a par tir da data de pu bli ca ção, às
com pa nhi as que se cons ti tu í rem a par tir des sa data.

Art. 10. São re vo ga dos o art. 242, da Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976, e os arts. 29 e 30,
da Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apro va -
do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên -
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos

De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

MENSAGEM Nº 133, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção Se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor João Alber -
to Sou za, so bre a Men sa gem nº 133, de
2001 (nº 498/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be -
ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ví tor
Cân di do Paim Go ba to, Mi nis tro de Se gun da 
Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra
de Di plo ma ta, para exer cer a fun ção de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de
Cabo Ver de.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 1.025, DE 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Para emi -
tir pa re cer.) – O Sr. Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ví tor
Cân di do Paim Go ba to, Mi nis tro de Se gun da Clas se
do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta,
para exer cer a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à 
Re pú bli ca de Cabo Ver de.

S. Exª re ce beu, na Co mis são, 12 vo tos fa vo rá -
ve is. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -
cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta por so bre car tas.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

MENSAGEM Nº 163, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor José 
Alen car, so bre a Men sa gem nº 163, de 2001 
(nº 722/2001, na ori gem), pela qual o Pre si -



den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha do Se nhor José Vi e -
gas Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do
Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo -
ma ta para, cu mu la ti va men te com a fun ção
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Fe de ra ção
da Rús sia, exer cer a de Emba i xa dor do Bra -
sil jun to às Re pú bli cas da Be la rus, Ca sa -
quis tão e da Geór gia.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 1.026, DE 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Para emi -
tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me teu ao Se na -
do Fe de ral a apre ci a ção do nome do Sr. José Vi e gas
Fi lho, Emba i xa dor do Bra sil jun to à Fe de ra ção da
Rús sia, para acu mu lar a fun ção de Emba i xa dor do
Bra sil jun to às Re pú bli cas da Be la rus, Ca sa quis tão e
da Geór gia. S. Exª re ce beu 12 vo tos fa vo rá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -
cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta por so bre car -
tas.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

MENSAGEM Nº 194, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro -
meu Tuma, so bre a Men sa gem nº 194, de
2001 (nº 851/2001, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be -
ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Fa -
us to Orlan do Cam pel lo Co e lho, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer a fun -
ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú -
bli ca de Côte D’Ivoire.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son, para le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 1.027, DE 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Para emi -
tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal

ana li sou a in di ca ção do Sr. Emba i xa dor Fa us to Orlan do
Cam pel lo Co e lho para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Côte D´Ivo i re, e aco lheu a 
in di ca ção de S. Exª com 12 vo tos fa vo rá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -
cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção das ma té ri as que, de acor -
do com o dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men -
to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res, na ca bi ne in -
de vas sá vel. E há três ur nas, em fren te à mesa, iden ti -
fi ca das com os no mes dos in di ca dos, onde as mes -
mas de ve rão ser de po si ta das.

So li ci to ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son, que pro ce da à cha ma da das Srªs e dos Srs.
Se na do res.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, lí de -
res de di fe ren tes par ti dos – no ta da men te, o Lí der do
PSDB, Se na dor Pe dro Piva – e lí de res que re pre sen -
tam os par ti dos do Blo co de Opo si ção fi ca mos pre o -
cu pa dos com o re que ri men to que há so bre a mesa
para adi a men to da ele i ção para o Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, an te ri or men te mar ca da para hoje, de -
po is trans fe ri da para ama nhã e, de acor do com o re -
que ri men to, de ama nhã para ter ça-fe i ra.

Essa de ci são se ria pos sí vel, se fos se con se -
qüên cia do con sen so da una ni mi da de dos lí de res
par ti dá ri os. Como isso não acon te ce rá, uma vez que
os Lí de res do PMDB e do PSDB e mais os Lí de res
dos Par ti dos de Opo si ção não con cor dam com isso,
digo a V. Exª que se ria mu i to im por tan te para o Se na -
do, para o for ta le ci men to e para a pa ci fi ca ção da ins ti -
tu i ção, o que to dos que re mos é a ma nu ten ção da
data da ele i ção, para, de uma vez por to das, re sol ver
esse pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, es ta mos em pro ces so de vo ta ção.
Logo após a Ordem do Dia, de ci di rei so bre essa ma -
té ria.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, V. Exª co lo ca rá em dis cus são a data da ele i ção 
logo após a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Logo
após a Ordem do Dia, tra ta re mos des sa ma té ria.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, nós, do Blo co de Opo si ção, que -
re mos um tem po para nos re u nir mos a fim de to mar -
mos uma po si ção a res pe i to des se pro ble ma. 

Qu an do V. Exª me li gou hoje, de ma nhã, con sul -
tan do-me se eu con cor da va em adi ar a ele i ção para
ama nhã, eu fa lei que, por mim, a ele i ção se ria hoje.
Entre tan to, o pro ble ma é da Ma i o ria. Cabe à ela de ci -
dir so bre essa ques tão. Re co nhe ço que é im pos sí vel
ter uma ele i ção sem can di da to. Por isso e como V. Exª 
dis se que era con sen so en tre os lí de res, con cor dei
com o adi a men to. Ago ra, há dis sen so na Ma i o ria e,
por isso, não va mos con cor dar em ser vir de ”bu cha de 
ca nhão“ para um lado ou para o ou tro. Assim, que re -
mos um tem po para nos re u nir mos e to mar mos uma
de ci são a res pe i to. Ou, en tão, que a Mesa tome a de -
ci são uni la te ral men te e não ve nha con sul tar as li de -
ran ças.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Até por
essa ra zão, além dos fun da men tos re gi men ta is, tra ta -
re mos des sa ma té ria, re pi to, logo após a Ordem do
Dia. Esta mos em ple na vo ta ção de pro je tos. Ao fi nal
das vo ta ções, cu i da re mos da ma té ria.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, en tão re ser va rei mi nhas pa la vras para quan -
do V. Exª jul gar con ve ni en te, mas tam bém que ro emi -
tir mi nha opi nião.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Mu i to
obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer ra -
da a vo ta ção.

Peço aos Srs. Se cre tá ri os, Se na do res Car los Wil -
son, Ante ro Paes de Bar ros e Mo za ril do Ca val can ti, que 
com pa re çam à mesa para a apu ra ção dos vo tos.

Lem bro às Srªs e aos Srs. Se na do res que ain da
po de re mos ter vo ta ção no mi nal. So li ci to, por tan to, a
V. Exªs que per ma ne çam em ple ná rio e, aos que se
en con tram em seus ga bi ne tes, que com pa re çam
para vo tar.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, eu es ta va na por ta do ple ná rio, es ta va au -
sen te à vo ta ção, mas peço que re gis tre mi nha pre -
sen ça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Ata re -
gis tra rá a pre sen ça de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pro cla -
mo o re sul ta do da vo ta ção do Item nº 2 da pa u ta, que
é para a es co lha do nome do Sr. Ví tor Cân di do Paim
Go ba to, Mi nis tro de Se gun da Clas se do Qu a dro Per -
ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer a
fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de
Cabo Ver de.

Vo ta ram SIM 61 Se na do res; e NÃO 08.
Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 70 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Emba i xa dor Ví tor Cân -

di do Paim Go ba to.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pro cla -

mo o re sul ta do da vo ta ção do Item nº 3 da pa u ta, que
é para a es co lha do nome do Sr. José Vi e gas Fi lho,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te
da Car re i ra de Di plo ma ta para, cu mu la ti va men te com
a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Fe de ra ção
da Rús sia, exer cer a de Emba i xa dor do Bra sil jun to às 
Re pú bli cas da Be la rus, Ca sa quis tão e da Geór gia.

Vo ta ram SIM 62 Srs. Se na do res; e NÃO 07.
Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 70 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. José Vi e gas Fi lho.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pro cla -

mo o re sul ta do da vo ta ção do Item nº 4 da pa u ta, que
é para es co lha do nome do Sr. Fa us to Orlan do Cam -
pel lo Co e lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro
Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer a 
fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de
Côte D’Ivoire.

Vo ta ram SIM 62 Srs. Se na do res; e NÃO 07.
Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 70 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Fa us to Orlan do Cam -

pel lo Co e lho.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 12, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car -
los Va la da res, que dis põe so bre o Fun do de 



De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do
de De sen vol vi men to do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé -
res.

A Pre si dên cia es cla re ce o Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das, as si na das por 1/3, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do Fe de ral.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li -
be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus -
são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146, DE 1996
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

Re cur so nº 4, de 1998)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 146, de 1996, de au to -
ria do Se na dor Joel de Hol lan da, que dis põe 
so bre o re gi me tri bu tá rio, cam bi al e ad mi nis -
tra ti vo das Zo nas de Pro ces sa men to de
Expor ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res nºs 238, de 1998, e 867, de
2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, 1º pro nun ci a men to (so bre o pro je to),
Re la tor: Se na dor Gil ber to Mi ran da, fa vo rá -
vel, nos ter mos das Emen das nºs 1 a 5 –
CAE, que apre sen ta, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res La u ro Cam pos, Edu ar do Su -
plicy e José Edu ar do Du tra; 2º pro nun ci a -
men to (so bre as Emen das nºs 6 e 7, de Ple -
ná rio), Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du -
tra, con trá rio, apre sen tan do, ain da, a Emen -
da nº 8 – CAE, de Re la tor.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen -
das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen das.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146, DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio,
cam bi al e ad mi nis tra ti vo das Zo nas de
Pro ces sa men to de Expor ta ção, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar,
nas re giões me nos de sen vol vi das, Zo nas de Pro -
ces sa men to de Expor ta ção (ZPE), su je i tas ao re gi -
me ju rí di co ins ti tu í do por esta Lei, com a fi na li da de
de re du zir de se qui lí bri os re gi o na is, bem como for ta -
le cer o ba lan ço de pa ga men tos e pro mo ver a di fu -
são tec no ló gi ca e o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al do País

Pa rá gra fo úni co. As ZPE ca rac te ri zam-se como 
áre as de li vre co mér cio com o ex te ri or, des ti na das à
ins ta la ção de em pre sas vol ta das para a pro du ção
de bens a se rem co mer ci a li za dos no ex te ri or, sen do
con si de ra das zo nas pri má ri as para efe i to de con tro -
le adu a ne i ro.

Art. 2º A cri a ção de ZPE far-se-á por de cre to,
que de li mi ta rá sua área, à vis ta de pro pos ta dos Esta -
dos ou Mu ni cí pi os, em con jun to ou iso la da men te.

§ 1º A pro pos ta a que se re fe re este ar ti go de -
ve rá sa tis fa zer os se guin tes re qui si tos:

I) in di ca ção de lo ca li za ção ade qua da no que diz
res pe i to a aces so a por tos e ae ro por tos in ter na ci o na is;

II) com pro va ção da dis po ni bi li da de da área
des ti na da a se di ar a ZPE;

III) com pro va ção de dis po ni bi li da de fi nan ce i ra,
con si de ran do in clu si ve a pos si bi li da de de apor tes
de re cur sos da ini ci a ti va pri va da.

IV) com pro va ção de dis po ni bi li da de mí ni ma de 
in fra-es tru tu ra e de ser vi ços ca pa zes de ab sor ver os 
efe i tos de sua im plan ta ção;

V) in di ca ção da for ma de ad mi nis tra ção da ZPE; e

VI) aten di men to de ou tras con di ções que fo -
rem es ta be le ci das em re gu la men to.

§ 2º A ad mi nis tra do ra da ZPE de ve rá aten der
às ins tru ções dos ór gãos com pe ten tes do Mi nis té rio
da Fa zen da quan to ao fe cha men to da área, ao sis -
te ma de vi gi lân cia e aos dis po si ti vos de se gu ran ça.



§ 3º A ad mi nis tra do ra da ZPE pro ve rá as ins ta la -
ções e os equi pa men tos ne ces sá ri os ao con tro le, à
vi gi lân cia e à ad mi nis tra ção adu a ne i ra lo cal.

§ 4º O ato de cri a ção de ZPE ca du ca rá se no
pra zo de doze me ses, con ta dos da sua pu bli ca ção,
a ad mi nis tra do ra da ZPE não ti ver ini ci a do, efe ti va -
men te, as obras de im plan ta ção de acor do com o
cro no gra ma pre vis to na pro pos ta de cri a ção.

Art. 3º É cri a do o Con se lho Na ci o nal das Zo -
nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção (CZPE), com -
pos to por seis mem bros, ao qual com pe ti rá:

I) ana li sar as pro pos tas de cri a ção de ZPE;

II) ana li sar e apro var os pro je tos in dus tri a is;

III) tra çar a ori en ta ção su pe ri or da po lí ti ca das
ZPE; e

IV) apli car as san ções de que tra tam os in ci sos 
I, II, IV e V do art. 22.

§ lº O Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre a com po -
si ção do CZPE, que de ve rá in clu ir um re pre sen tan te 
dos Esta dos de ten to res de ZPE e um re pre sen tan te
das em pre sas ad mi nis tra do ras de ZPE a se rem in di -
ca dos pe los seus res pec ti vos co le gi a dos.

§ 2º Para os efe i tos do in ci so I, o CZPE le va rá
em con ta, den tre ou tros, as pec tos:

I) com pa ti bi li da de com os in te res ses da se gu -
ran ça na ci o nal;

II) ob ser vân cia das nor mas re la ti vas ao meio
am bi en te; e

III) aten di men to às pri o ri da des go ver na men ta is 
para os di ver sos se to res na ci o nal e da po lí ti ca eco -
nô mi ca glo bal.

Art. 4º O iní cio do fun ci o na men to de ZPE de -
pen de rá do pré vio al fan de ga men to da res pec ti va
área.

Art. 5º É ve da da a ins ta la ção em ZPE, de em -
pre sas cu jos pro je tos evi den ci em a sim ples trans fe -
rên cia de plan tas in dus tri a is já ins ta la das no País.

Pa rá gra fo úni co. Não se rão au to ri za das, em
ZPE, a pro du ção, a im por ta ção ou ex por ta ção de:

I) ar mas ou ex plo si vos de qual quer na tu re za, sal -
vo com pré via au to ri za ção do Mi nis té rio do Exér ci to;

II) ma te ri al ra di o a ti vo, sal vo com pré via au to ri -
za ção da Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar _
CNEN; e

III) ou tros in di ca dos em re gu la men to.

Art. 6º A so li ci ta ção de ins ta la ção de em pre sa
em ZPE far-se-á me di an te apre sen ta ção, ao CZPE,
de pro je to na for ma es ta be le ci da em re gu la men to.

§ 1º Apro va do o pro je to, os in te res sa dos de ve -
rão cons ti tu ir em pre sa que te nha:

I) ca pi tal so ci al, em mon tan te mí ni mo fi xa do no 
ato da apro va ção do pro je to, for ma do com o pro du to 
da con ver são de mo e da es tran ge i ra, com a in ter na -
ção de bens de ori gem ex ter na ou, ain da, nos ca sos 
a que se re fe re o pa rá gra fo úni co do art. 17, com
má qui nas e equi pa men tos de fa bri ca ção na ci o nal; e

II) o ob je to so ci al li mi ta do à in dus tri a li za ção
para ex por ta ção sob o re gi me ins ti tu í do por esta Lei.

§ 2º A em pre sa cons ti tu í da na for ma do pa rá -
gra fo an te ri or fir ma rá com pro mis so de:

I) man ter, no País, jun to a ban co au to ri za do a
ope rar em câm bio con tas em mo e da na ci o nal e es -
tran ge i ra, a se rem mo vi men ta das nas res pec ti vas
mo e das, na for ma que vier a ser de fi ni da pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil;

II) con tra tar em pre sa de au di to ria ex ter na para, 
pe ri o di ca men te ou sem pre que so li ci ta do pelo
CZPE, ela bo rar re la tó ri os de acom pa nha men to de
suas ati vi da des, no ta da men te para fins de con tro le
do con ti do na alí nea se guin te; e

III) re a li zar gas tos mí ni mos no País na fase de
ope ra ção com a aqui si ção de má qui nas e equi pa -
men tos, de in su mos de ser vi ços e de mão-de-obra
na ci o na is, con si de ra dos os res pec ti vos en car gos
so ci a is.

§ 3º Po de rão ser com pu ta dos no com pro mis so 
pre vis to no in ci so III do § 2º os lu cros e di vi den dos
efe ti va men te pa gos a só ci os re si den tes e do mi ci li a -
dos no País.

§ 4º So men te se rão con si de ra dos, para efe i tos 
do côm pu to dos gas tos mí ni mos a que se re fe re o
in ci so III do § 2º des te ar ti go, os pa ga men tos re a li -
za dos:

I) em mo e da es tran ge i ra com re la ção a ope ra -
ções efe tu a das na for ma do art. 19; e

II) em mo e da na ci o nal ob ti da pela con ver são,
jun to a ban co au to ri za do a ope rar em câm bio no
País, de re cur sos em mo e da es tran ge i ra per ten cen -
tes à em pre sa lo ca li za da em ZPE e dis po ní ve is no
ex te ri or ou em con ta de de pó si to no País.

§ 5º Não se rão con si de ra dos, para efe i to de
côm pu to dos gas tos mí ni mos, os va lo res de pa ga -
men tos fe i tos no País, nos se guin tes ca sos:



I) aqui si ção no mer ca do in ter no de bens im -
por ta dos ou de bens na ci o na is com sig ni fi ca ti va par -
ti ci pa ção de in su mos im por ta dos con for me dis pu ser
o re gu la men to.

II) em be ne fí cio de ou tra em pre sa tam bém lo -
ca li za da em ZPE ou de em pre sa es tran ge i ra; e

III) re la ti vos a trans por te in ter na ci o nal.

§ 6º A inob ser vân cia dos pra zos fi xa dos para o 
cum pri men to do dis pos to nos §§ 1ºe 2º acar re ta rá a
re vo ga ção do ato de apro va ção do pro je to.

Art. 7º Aten den do a cir cuns tân ci as re le van tes o 
re gu la men to dis po rá so bre a pror ro ga ção dos pra -
zos a que se re fe re esta Lei.

Art. 8º O ato que au to ri zar a ins ta la ção de em -
pre sa em ZPE re la ci o na rá os pro du tos a se rem fa -
bri ca dos de acor do com a sua clas si fi ca ção na No -
men cla tu ra Bra si le i ra de Mer ca do ri as (NBM/SH) e
as se gu ra rá o tra ta men to ins ti tu í do por esta Lei pelo
pra zo de até vin te anos.

§ 1º O tra ta men to as se gu ra do po de rá ser es -
ten di do, su ces si va men te por pe río dos igua is ao ori -
gi nal men te con ce di do, nos ca sos em que a em pre sa 
te nha atin gi do os ob je ti vos, res pe i ta dos os re qui si -
tos e con di ções es ta be le ci das na au to ri za ção, e a
con ti nu a ção do em pre en di men to ga ran ta a ma nu -
ten ção de be ne fí ci os igua is ou su pe ri o res para a
eco no mia do País.

§ 2º Se rão ob je to de au to ri za ção pré via do
CZPE as al te ra ções que im pli quem a fa bri ca ção de
no vos pro du tos ou a ces sa ção da fa bri ca ção de pro -
du tos apro va dos no pro je to.

§ 3º Enten de-se como novo pro du to aque le
que te nha, na NBM/SH, clas si fi ca ção dis tin ta dos
an te ri or men te apro va dos no pro je to.

§ 4º De ve rão ser pre vi a men te apro va dos pelo
CZPE pro je tos de ex pan são da plan ta ini ci al men te
ins ta la da.

Art. 9º A em pre sa ins ta la da em ZPE não po de -
rá cons ti tu ir fi li al, fir ma em nome in di vi du al ou par ti -
ci par de ou tra lo ca li za da fora de ZPE ain da que para 
usu fru ir in cen ti vos pre vis tos na le gis la ção tri bu tá ria.

Art. 10º As im por ta ções e ex por ta ções de em -
pre sa au to ri za da a ope rar em ZPE go za rão de isen -
ção do Impos to de Impor ta ção, in de pen den te men te
do dis pos to no art. 17 do De cre to-Lei nº 37, de 18 de
no vem bro de 1966, do Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos, da Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da
Se gu ri da de So ci al (COFINS), do Adi ci o nal ao Fre te

para Re no va ção da Ma ri nha Mer can te e do Impos to
so bre Ope ra ções de Cré di to, Câm bio e Se gu ro e so -
bre Ope ra ções re la ti vas a Va lo res Mo bi liá ri os.

Art. 11. A em pre sa ins ta la da em ZPE terá o se -
guin te tra ta men to tri bu tá rio em re la ção ao Impos to
so bre a Ren da:

I) com re la ção aos lu cros au fe ri dos, ob ser -
var-se-á o dis pos to na le gis la ção apli cá vel às de ma -
is pes so as ju rí di cas do mi ci li a das no País, vi gen te na 
data que for fir ma do o com pro mis so de que tra ta o § 
2º do art. 6º des ta lei, res sal va do tra ta men to le gal
mais fa vo rá vel ins ti tu í do pos te ri or men te; e

II) isen ção do im pos to in ci den te so bre as re -
mes sas e os pa ga men tos re a li za dos, a qual quer tí -
tu lo, a re si den tes e do mi ci li a dos no ex te ri or.

§ 1º Para fins de apu ra ção do lu cro tri bu tá vel, a
em pre sa não po de rá com pu tar, como cus to ou en car -
go, a de pre ci a ção de bens usa dos ad qui ri dos no mer -
ca do ex ter no que não es te jam acom pa nha dos de la u -
dos de ava li a ção, na for ma da le gis la ção em vi gor.

§ 2º O tra ta men to tri bu tá rio pre vis to nes te ar ti -
go po de rá ser ga ran ti do, no caso de pror ro ga ção do
pra zo de au to ri za ção de fun ci o na men to, des de que
a em pre sa se com pro me ta a ele var os gas tos mí ni -
mos no País (in ci so III do § 2º do art. 6º), con for me
dis pu ser o re gu la men to.

§ 3º A em pre sa ins ta la da em ZPE es ta rá isen -
ta do Impos to so bre a Ren da so bre os lu cros au fe ri -
dos du ran te os cin co pri me i ros exer cí ci os se guin tes
ao da en tra da em fun ci o na men to do pro je to.

§ 4º A isen ção de que tra ta o pa rá gra fo an te ri -
or será pelo pra zo de dez anos no caso de ins ta la -
ção nas ZPE lo ca li za das nas re giões de li mi ta das
pe las Leis nº 3.692, de 15 de de zem bro de 1959, e
nº 5.173, de 27 de ou tu bro de 1966.

Art. 12. As im por ta ções e ex por ta ções de em -
pre sa au to ri za da a ope rar em ZPE es ta rão su je i tas
ao se guin te tra ta men to ad mi nis tra ti vo:

I) será dis pen sa da a ob ten ção de li cen ça ou
de au to ri za ção de ór gãos fe de ra is, com ex ce ção dos 
con tro les de or dem sa ni tá ria, de in te res se da se gu -
ran ça na ci o nal e de pro te ção do meio am bi en te, ve -
da das qua is quer ou tras res tri ções à pro du ção, ope -
ra ção, co mer ci a li za ção e im por ta ção de bens e ser -
vi ços que não as im pos tas por esta lei; e

II) so men te se rão ad mi ti das im por ta ções de
equi pa men tos, má qui nas, apa re lhos, ins tru men tos,
ma té ri as-pri mas, com po nen tes pe ças e aces só ri os e



ou tros bens, no vos ou usa dos, ne ces sá ri os à ins ta la -
ção in dus tri al ou que in te grem o pro ces so pro du ti vo.

§ 1º A dis pen sa de li cen ças ou au to ri za ções a
que se re fe re o in ci so I não se apli ca rá a ex por ta -
ções de pro du tos:

I) des ti na dos a pa í ses com os qua is o Bi a sil
man te nha con vê ni os de pa ga men to, as qua is se
sub me te rão às dis po si ções e con tro les es ta be le ci -
dos na for ma da le gis la ção em vi gor:

II) su je i tos a re gi me de co tas apli cá ve is às ex por -
ta ções do País, vi gen tes na data de apro va ção do pro -
je to, ou que ve nha a ser ins ti tu í do pos te ri or men te; e

III) su je i tos ao Impos to de Expor ta ção.
§ 2º As mer ca do ri as im por ta das po de rão ser,

ain da, man ti das em de pó si to, re ex por ta das ou des -
tru í das, na for ma pres cri ta na le gis la ção adu a ne i ra.

Art. 13. Se rão per mi ti das com pras no mer ca do in -
ter no de bens ne ces sá ri os as ati vi da des da em pre sa:

I) na hi pó te se e for ma pre vis tas no art. 19, dos
bens men ci o na dos no in ci so II do ar ti go an te ri or; e

II) de ou tros bens, des de que acom pa nha dos de 
do cu men ta ção fis cal há bil e o pa ga men to seja re a li -
za do em mo e da na ci o nal, con ver ti da na for ma pre vis -
ta no in ci so II do § 4º do art. 6º.

Pa rá gra fo úni co. As mer ca do ri as ad qui ri das no
mer ca do in ter no po de rão ser, ain da, man ti das em
de pó si to, re me ti das para o ex te ri or ou des tru í das, na 
for ma pres cri ta na le gis la ção adu a ne i ra.

Art. 14. As im por ta ções, com pras no mer ca do in -
ter no e ex por ta ções de em pre sa au to ri za da a ope rar
em ZPE es ta rão su je i tas ao se guin te re gi me cam bi al:

I) in de pen de rão de vis to ou de au to ri za ção ad -
mi nis tra ti va as trans fe rên ci as em mo e da es tran ge i ra 
do ex te ri or e para o ex te ri or, re ce bi das ou efe tu a das
por em pre sas lo ca li za das em ZPE, bem as sim
aque las re a li za das en tre elas;

II) as trans fe rên ci as para o ex te ri or re fe ri das no 
item an te ri or in de pen de rão de con tra to de câm bio;

III) os pa ga men tos para o mer ca do in ter no,
efe tu a dos por em pre sa lo ca li za da em ZPE se rão re -
a li za dos;

a) em mo e da es tran ge i ra, nos ca sos de ope ra -
ções fe i tas na for ma do art 19; e

b) em mo e da na ci o nal, nos de ma is ca sos.

IV) aos pa ga men tos re a li za dos no País em be -
ne fí cio de em pre sa lo ca li za da em ZPE, apli car-se-á
o mes mo tra ta men to dis pen sa do a trans fe rên ci as
em ge ral, para o ex te ri or.

Art 15. O Ban co Cen tral do Bra sil não as se gu -
ra rá, di re ta ou in di re ta men te, co ber tu ra cam bi al para 
os com pro mis sos de em pre sa ins ta la da em ZPE.

Art. 16. O Ban co Cen tral do Bra sil man te rá re -
gis tros es pe ci a is dos in ves ti men tos, re in ves ti men tos 
e de ma is cré di tos de em pre sa ins ta la da em ZPE,
em sis te ma dis tin to do pre vis to na Lei nº 4.131, de 3
de se tem bro de 1962.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des te ar ti go, a
em pre sa ins ta la da em ZPE for ne ce rá ao Ban co
Cen tral do Bra sil os da dos e ele men tos ne ces sá ri os.

Art. 17. A em pre sa ins ta la da em ZPE não po -
de rá usu fru ir de qua is quer  incentivos ou be ne fí ci os
não ex pres sa men te pre vis tos nes ta lei.

Pa rá gra fo. úni co. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca, re si -
den te, ou do mi ci li a da no País, que pre ten da re a li zar
in ves ti men tos em em pre sa ins ta la da ou a se ins ta lar
em ZPE, de ve rá sa tis fa zer as con di ções es ta be le ci das 
para in ves ti men tos bra si le i ros no ex te ri or.

Art. 18 A mer ca do ria pro du zi da em ZPE po de -
rá ser in tro du zi da para con su mo, no mer ca do in ter -
no, des de que o va lor anu al da in ter na ção não seja
su pe ri or a vin te por cen to do va lor da res pec ti va pro -
du ção, re a li za da pela mes ma em pre sa, no ano ime -
di a ta men te an te ri or, ten do como re fe ren ci al a sua
clas si fi ca ção na NBM/SH.

§ 1º A ven da de mer ca do ria para o mer ca do
in ter no es ta rá su je i ta ao mes mo tra ta men to ad mi nis -
tra ti vo e cam bi al das im por ta ções, ob ser va da a le -
gis la ção es pe cí fi ca quan do a in ter na ção for re a li za -
da em zona fran ca ou área de li vre co mér cio.

§ 2º A mer ca do ria pro du zi da em ZPE e in tro -
du zi da para con su mo no mer ca do in ter no fi ca rá su -
je i ta ao pa ga men to de im pos tos e en car gos, con for -
me dis cri mi na do aba i xo:

I) so bre o va lor to tal da in ten ção:

a) im pos to so bre Pro du tos lndus tri a li za dos;

b) Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se -
gu ri da de So ci al (COFINS); e

c) Con tri bu i ção para o Pro gra ma de lnte gra ção 
So ci al (PIS);

II) so bre o va lor das ma té ri as-pri mas, pro du tos 
in ter me diá ri os e ma te ri a is de em ba la gem, im por ta -
dos, que in te gra rem o pro du to in ter na do;

a) Impos to de Impor ta ção;

b) Adi ci o nal ao Fre te para Re no va ção da Ma ri -
nha Mer can te; e



c) Impos to so bre Ope ra ções de Cré di to, Câm -
bio e Se gu ro e so bre Ope ra ções re la ti vas a Tí tu los e 
Va lo res Mo bi liá ri os.

III) o va lor cor res pon den te à apli ca ção do per -
cen tu al de 8,02% so bre a soma das aqui si ções no
mer ca do in ter no, das ma té ri as-pri mas, pro du tos in -
ter me diá ri os e ma te ri a is de em ba la gem que in te gra -
rem os pro du tos in ter na dos, a tí tu lo de res sar ci men -
to das con tri bu i ções de que tra tam as Leis Com ple -
men ta res nº 7, de 7 de se tem bro de 1970, nº 8, de 3 
de de zem bro de 1970, e nº 70, de 30 de no vem bro
de 1991.

§ 3º Os va lo res re la ti vos aos pro du tos in ter na -
dos, que te nham sido fa bri ca dos por em pre sas lo ca -
li za das em ZPE, não se rão corn pu ta dos para os efe -
i tos da li mi ta ção de que tra ta o ca put des te ar ti go
quan do as com pras cor res pon den tes fo rem efe tu a -
das pela União Esta do, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os
e suas res pec ti vas au tar qui as, e ti ve rem sido re a li -
za das em vir tu de de con cor rên cia in ter na ci o nal.

§ 4º A ener gia elé tri ca pro du zi da por em pre sa
em ZPE, ex ce den te ao seu con su mo, po de rá ser
ven di da no mer ca do in ter no, ob ser va do o mes mo
tra ta men to tri bu tá rio dado à ener gia elé tri ca pro du zi -
da e dis tri bu í da no País.

§ 5º Será per mi ti da, sob con di ções pre vis tas
em re gu la men to, a apli ca ção dos se guin tes re gi mes
adu a ne i ros es pe ci a is à mer ca do ria sa í da de ZPE:

I) trân si to adu a ne i ro;

II) ad mis são tem po rá ria; e

III) o pre vis to no in ci so II do art. 78 do De cre -
to-Lei nº 37, de 118 de no vem bro de 1966.

Art. 19. Às ven das de bens para em pre sa lo ca -
li za da em ZPE, com co ber tu ra cam bi al, será atri bu í -
do o mes mo tra ta men to fis cal, cam bi al, cre di tí cio e
ad mi nis tra ti vo apli cá vel às ex por ta ções em ge ral
para o ex te ri or.

Art. 20. O Mi nis tro da Fa zen da es ta be le ce rá
nor mas para a fis ca li za ção, des pa cho e o con tro le
adu a ne i ro de mer ca do ria em ZPE.

Pa rá gra fo úni co. Incum bi rá à au to ri da de adu a -
ne i ra o con tro le e a ve ri fi ca ção de em bar que e,
quan do for o caso, de des ti na ção de mer ca do ria ex -
por ta da por em pre sa ins ta la da em ZPE.

Art. 21. Para efe i tos fis ca is, cam bi a is e ad mi -
nis tra ti vos, apli car-se-á aos ser vi ços o se guin te tra -
ta men to:

I) os pres ta dos em ZPE, por em pre sas ali ins ta -
la das, se rão con si de ra dos como pres ta dos no ex te ri or;

II) os pres ta dos em ZPE, por re si den te ou do -
mi ci li a do no ex te ri or, para em pre sas ali ins ta la das,
se rão con si de ra dos como pres ta dos no ex te ri or;

III) os pres ta dos por re si den te ou do mi ci li a do no
País, para em pre sas es ta be le ci das em ZPE, se rão
con si de ra dos como ex por ta ção de ser vi ços, ex ce to os
ex plo ra dos em vir tu de de con ces são do Po der Pú bli -
co, os de cor ren tes de con tra to de tra ba lho e ou tros
in di ca dos em re gu la men to; e

IV) os pres ta dos por em pre sa em ZPE, para
re si den tes ou do mi ci li a dos no País, se rão con si de ra -
dos como im por ta ção de ser vi ços.

§ 1º Os pa ga men tos de vi dos por em pre sa ins -
ta la da em ZPE a re si den te ou do mi ci li a do no País,
de cor ren tes da pres ta ção de qua is quer ser vi ços, se -
rão fe i tos em mo e da na ci o nal, na for ma do in ci so II
do § 4º do art. 6º.

§ 2º As pes so as fí si cas re si den tes ou do mi ci li -
a das no ex te ri or, de ten to ras de con tra to de tra ba lho
com em pre sas es ta be le ci das em ZPE, es ta rão de -
so bri ga das de pa gar as con tri bu i ções para o Sis te -
ma de Se gu ri da de So ci al, des de que re nun ci em, ex -
pres sa men te, a seus be ne fí ci os.

Art. 22. Sem pre ju í zo das san ções de na tu re za 
fis cal, cam bi al, ad mi nis tra ti va e pe nal cons tan tes da
le gis la ção em vi gor, o des cum pri men to das dis po si -
ções pre vis tas nes ta lei su je i ta rá a em pre sa ins ta la -
da em ZPE às se guin tes pe na li da des, ten do em vis -
ta a gra vi da de da in fra ção e ob ser va do o dis pos to
em re gu la men to:

I) ad ver tên cia;

II) mul ta equi va len te ao va lor de hum mil a cem 
mil Uni da des Fis ca is de Re fe rên cia (UFIR);

III) per di men to de bens:

IV) in ter di ção do es ta be le ci men to in dus tri al; e

V) cas sa ção da au to ri za ção para fun ci o nar em
ZPE.

Art. 23. Con si de rar-se-á dano ao Erá rio, para
efe i to de apli ca ção da pena de per di men to, na for ma 
da le gis la ção es pe cí fi ca:

I) a in tro du ção no mer ca do in ter no de mer ca -
do ria pro ce den te de ZPE, que te nha sido im por ta da, 
ad qui ri da no mer ca do in ter no ou pro du zi da em ZPE, 
fora dos ca sos au to ri za dos nes ta lei;



II) a in tro du ção em ZPE de mer ca do ria es tran -
ge i ra não per mi ti da; e

III) a in tro du ção em ZPE de mer ca do ria na ci o -
nal não sub me ti da aos pro ce di men tos re gu la res de
ex por ta ção de que tra ta o art 19, ou sem ob ser vân -
cia das dis po si ções con ti das no in ci so II do art. 13.

Pa rá gra fo úni co. A pena de per di men to de bens
será apli ca da pelo ór gão fa zen dá rio com pe ten te.

Art. 24. O des cum pri men to to tal ou par ci al do
com pro mis so de ex por ta ção ou de re tor no da mer -
ca do ria à ZPE as su mi do pela be ne fi ciá ria dos re gi -
mes adu a ne i ros es pe ci a is de que tra tam os in ci sos
II e III do § 5º do art. 18, su je i ta rá a in fra to ra às se -
guin tes pe na li da des, apli cá ve is iso la da ou cu mu la ti -
va men te:

I) mul ta de cem por cen to do va lor da mer ca -
do ria pro ce den te da ZPE; e

II) pro i bi ção de usu fru ir os re fe ri dos re gi mes.

Art. 25. O ato de cri a ção de ZPE já au to ri za da
até 13 de ou tu bro de 1994 ca du ca rá se no pra zo de
doze me ses, con ta dos da pu bli ca ção des ta lei, a ad -
mi nis tra do ra da ZPE não ti ver ini ci a do, efe ti va men te, 
as obras de im plan ta ção.

Art. 26. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de ses sen ta dias, a par tir da sua pu bli -
ca ção.

Art. 27. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) _ Vo ta -
ção em glo bo das Emen das nos 1 a 5 e 8, da CAE,
com pa re cer fa vo rá vel.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va das.

São as se guin tes as emen das apro va das:

EMENDA Nº 1–CAE

Dê-se ao ca put do art. 3º e ao seu § 1º a se guin -
te re da ção:

“Art. 3º É cri a do o Con se lho Na ci o nal
de Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção 
- CZPE, com pos to por Mi nis tros de Esta do,
um re pre sen tan te dos Esta dos e Mu ni cí pi os
de ten to res de ZPE e um re pre sen tan te das
em pre sas ad mi nis tra do ras de ZPE, ao qual
com pe ti rá:

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

§ 1º Os re pre sen tan tes dos Esta dos e
Mu ni cí pi os das em pre sas ad mi nis tra do ras
de ZPE se rão in di ca dos por seus res pec ti -
vos co le gi a dos.

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

EMENDA Nº 2–CAE

Dê-se aos §§ 1º e 2º do art. 6º a se guin te re da -
ção:

“Art. 6º .................................................
§ 1º Apro va do o pro je to, os in te res sa -

dos de ve rão cons ti tu ir, no pra zo de 90 dias,
em pre sa que te nha:

.............................................................
§ 2º A em pre sa cons ti tu í da na for ma do

pa rá gra fo an te ri or fir ma rá, no pra zo de 30
dias, com pro mis so de:

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

EMENDA Nº 3–CAE

Dê-se ao ca put do art. 8º e aos seus §§ 2º e 3º a
se guin te re da ção:

“Art. 8º O ato que au to ri zar a ins ta la -
ção de em pre sa em ZPE re la ci o na rá os pro -
du tos a se rem fa bri ca dos de acor do com a
sua clas si fi ca ção na No men cla tu ra Co mum
do Mer co sul - NCM e as se gu ra rá o tra ta -
men to ins ti tu í do por esta lei pelo pra zo de
até vin te anos.

............................................................
§ 2º De ve rão ser ime di a ta men te co mu -

ni ca das ao CZPE as al te ra ções que im pli -
quem a fa bri ca ção de no vos pro du tos, ou a
ces sa ção da fa bri ca ção de pro du tos apro va -
dos no pro je to, sem pre ju í zo do dis pos to no
§ 1º do art. 5º e no § 1º do art. 12.

§ 3º Enten de-se como novo pro du to
aque le que te nha, na NCM, clas si fi ca ção
dis tin ta dos an te ri or men te apro va dos no
pro je to.

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

EMENDA (DE REDAÇÃO) Nº 4–CAE

Subs ti tua-se no art. 18, ca put, in fine, a ex pres -
são “NBM/SH” por “NCM”.

EMENDA DE (REDAÇÃO) Nº 5–CAE

Subs ti tua-se no art. 28 a ex pres são “Lei nº
8.896", pela ex pres são  ”Lei nº 8.396". 



EMENDA Nº 08, AO PLS 146/96

Acres cen te-se o § 4º ao art. 11, al te ran do a re -
da ção do in ci so I do ca put

”Art. 11. .................................................
I – com re la ção aos lu cros au fe ri dos, ob ser -

var-se-á o dis pos to na le gis la ção apli cá vel às de ma is
pes so as ju rí di cas do mi ci li a das no País, vi gen te na
data em que for fir ma do o com pro mis so de que tra ta o 
art. 6º des ta Lei, res sal va do tra ta men to ile gal mais fa -
vo rá vel ins ti tu í do pos te ri or men te e o dis pos to no § 4º;

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

§ 4º À em pre sa que não ti ver ini ci a do, efe ti va -
men te, as obras de im plan ta ção na data de pu bli ca -
ção des ta Lei, será apli ca do o dis pos to na Le gis la -
ção tri bu tá ria vi gen te nes ta data.“

O Sr. Pre si den te (Edi son Lo bão) – Vo ta ção em
glo bo das Emen das nºs 6 e 7, de Ple ná rio, com pa re -
cer con trá rio.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta das.

São as se guin tes as emen das re je i ta -
das.

EMENDA Nº 6 – PLEN

Dê a se guin te re da ção ao pa rá gra fo úni co do ar -
ti go 1º

Pa rá gra fo úni co. As ZPE ca rac te ri zam-se como
áre as de li vre co mér cio com o ex te ri or des ti na das à
ins ta la ção de em pre sas vol ta das ex clu si va men te
para a pro du ção de bens a se rem co mer ci a li za das no
ex te ri or sen do con si de ra das zo nas pri ma ri as para
efe i to de con tro le adu a ne i ro“.

EMENDA Nº 7 – PLEN

Su pri ma-se o ar ti go 18, seus pa rá gra fo, in ci sos
e alí ne as.

O Sr. Pre si den te (Edi son Lo bão) – A ma té ria
vai à Co mis são Di re to ra para a re da ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 157, de 2001 (nº 
545/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va con ces são ou tor -
ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Nova Lima, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 814, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 157, DE 2001

(Nº 545/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Nova Lima,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 9 de de zem bro de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda., para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Nova Lima,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 166, de 2001 (nº 
705/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Ca cho e i ro do Ita pe mi rim,
Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 816, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri car do San tos, com abs ten ção da 
Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.



As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 166, DE 2001

(Nº 705/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga Con ces -
são à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Ca cho -
e i ro do Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to
San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 2 de ju nho de 2000, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra para exe -
cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va nen te edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho e i ro
do Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to San to.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 171, de 2001 (nº 
737/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Empre sa Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Re gen -
te Fe i jó, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 776, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 171, DE 2001

(Nº 737/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Empre sa Pa u lis ta de Ra -
di o di fu são Ltda., para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Re gen te Fe i jó, Esta do de São
Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 24 de mar ço de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 10 de maio de 1994, a con ces -
são ou tor ga da à Em pre sa Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Re gen te Fe i jó, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº
522, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te para o
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 125, de 1990.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
A ma té ria vai à Co mis são de Ser vi ços de

Infra-Estru tu ra em re gi me de ur gên cia, nos ter mos de 
de ci são de Li de ran ças Par ti dá ri as e cons ta rá da
Ordem do Dia com os pa re ce res das Co mis sões.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei do Se na do nº 146, de
1996, que, se não hou ver ob je ção do Ple ná rio, será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.028, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 146, de 1996.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 146, de 1996, que dis -
põe so bre o re gi me tri bu tá rio, cam bi al e ad mi nis tra ti -
vo das Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção, e dá



ou tras pro vi dên ci as, con so li dan do as emen das nºs 1
a 5 e 8, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, apro -
va das pelo Ple ná rio, pro ce den do al te ra ções re da ci o -
na is para ade qua ção à Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998, com a re da ção dada pela Lei
Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de se tem bro 
de 2001. – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti –
Mar lu ce Pin to – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.028, DE 2001

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio,
cam bi al e ad mi nis tra ti vo das Zo nas de
Pro ces sa men to de Expor ta ção, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal  de cre ta:
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar,

nas re giões me nos de sen vol vi das, Zo nas de Pro ces -
sa men to de Expor ta ção (ZPE), su je i tas ao re gi me ju -
rí di co ins ti tu í do por esta lei, com a fi na li da de de re du -
zir de se qui lí bri os re gi o na is, bem como for ta le cer o
ba lan ço de pa ga men tos e pro mo ver a di fu são tec no -
ló gi ca e o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do
País.

Pa rá gra fo úni co. As ZPE ca rac te ri zam-se como
áre as de li vre co mér cio com o ex te ri or, des ti na das à
ins ta la ção de em pre sas vol ta das para a pro du ção de
bens a se rem co mer ci a li za das no ex te ri or, sen do con -
si de ra das zo nas pri má ri as para efe i to de con tro le
adu a ne i ro.

Art. 2º A cri a ção de ZPE far-se-á por de cre to,
que de li mi ta rá sua área, à vis ta de pro pos ta dos Esta -
dos ou Mu ni cí pi os, em con jun to ou iso la da men te.

§ 1º A pro pos ta a que se re fe re este ar ti go de ve -
rá sa tis fa zer os se guin tes re qui si tos:

I – in di ca ção de lo ca li za ção ade qua da no que
diz res pe i to a aces so a por tos e ae ro por tos in ter na ci -
o na is;

II – com pro va ção da dis po ni bi li da de da área
des ti na da a se di ar a ZPE;

III – com pro va ção de dis po ni bi li da de fi nan ce i ra,
con si de ran do in clu si ve a pos si bi li da de de apor tes de
re cur sos da ini ci a ti va pri va da;

IV – com pro va ção de dis po ni bi li da de mí ni ma de
in fra-es tru tu ra e de ser vi ços ca pa zes de ab sor ver os
efe i tos de sua im plan ta ção;

V – in di ca ção da for ma de ad mi nis tra ção da
ZPE; e

VI – aten di men to de ou tras con di ções que fo rem 
es ta be le ci das em re gu la men to.

§ 2º A ad mi nis tra do ra da ZPE de ve rá aten der às
ins tru ções dos ór gãos com pe ten tes do Mi nis té rio da
Fa zen da quan to ao fe cha men to da área, ao sis te ma
de vi gi lân cia e aos dis po si ti vos de se gu ran ça.

§ 3º A ad mi nis tra do ra da ZPE pro ve rá as ins ta la -
ções e os equi pa men tos ne ces sá ri os ao con tro le, à
vi gi lân cia e à ad mi nis tra ção adu a ne i ra lo cal.

§ 4º O ato de cri a ção de ZPE ca du ca rá se no
pra zo de doze me ses, con ta do da sua pu bli ca ção, a
ad mi nis tra do ra da ZPE não ti ver ini ci a do, efe ti va men -
te, as obras de im plan ta ção de acor do com o cro no -
gra ma pre vis to na pro pos ta de cri a ção.

Art. 3º É cri a do o Con se lho Na ci o nal das Zo nas
de Pro ces sa men to de Expor ta ção – CZPE, com pos to 
por Mi nis tros de Esta do, um re pre sen tan te dos Esta -
dos e Mu ni cí pi os de ten to res de ZPE e um re pre sen -
tan te das em pre sas ad mi nis tra do ras de ZPE, ao qual
com pe ti rá:

I – ana li sar as pro pos tas de cri a ção de ZPE;
II – ana li sar e apro var os pro je tos in dus tri a is;
III – tra çar a ori en ta ção su pe ri or da po lí ti ca das

ZPE; e
IV – apli car as san ções de que tra tam os in ci sos

I, II, IV e V do art. 22.
§ 1º Os re pre sen tan tes dos Esta dos e Mu ni cí pi -

os das em pre sas ad mi nis tra do ras de ZPE se rão in di -
ca dos por seus res pec ti vos co le gi a dos.

§ 2º Para os efe i tos do in ci so I, o CZPE le va rá
em con ta, den tre ou tros, os se guin te as pec tos:

I – com pa ti bi li da de com os in te res ses da se gu -
ran ça na ci o nal;

II – ob ser vân cia das nor mas re la ti vas ao meio
am bi en te; e

III – aten di men to às pri o ri da des go ver na men -
ta is para os di ver sos se to res da in dús tria na ci o nal e
da po lí ti ca eco nô mi ca glo bal.

Art. 4º O iní cio do fun ci o na men to de ZPE de pen -
de rá do pré vio al fan de ga men to da res pec ti va área.

Art. 5º É ve da da a ins ta la ção em ZPE, de em -
pre sas cu jos pro je tos evi den ci em a sim ples trans fe -
rên cia de plan tas in dus tri a is já ins ta la das no País.

Pa rá gra fo úni co. Não se rão au to ri za das, em
ZPE, a pro du ção, a im por ta ção ou ex por ta ção de:

I – ar mas ou ex plo si vos de qual quer na tu re za, sal -
vo com pré via au to ri za ção do Mi nis té rio do Exér ci to;

II – ma te ri al ra di o a ti vo, sal vo com pré via au to ri -
za ção da Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar –
CNEN; e

III – ou tros in di ca dos em re gu la men to.



Art. 6º A so li ci ta ção de ins ta la ção de em pre sa
em ZPE far-se-á me di an te apre sen ta ção, ao CZPE,
de pro je to na for ma es ta be le ci da em re gu la men to.

§ 1º Apro va do o pro je to, os in te res sa dos de ve -
rão cons ti tu ir, no pra zo de no ven ta dias, em pre sa que
te nha:

I – ca pi tal so ci al, em mon tan te mí ni mo fi xa do no
ato da apro va ção do pro je to, for ma do com o pro du to
da con ver são de mo e da es tran ge i ra, com a in ter na -
ção de bens de ori gem ex ter na ou, ain da, nos ca sos a 
que se re fe re o pa rá gra fo úni co do art. 17, com má qui -
nas e equi pa men tos de fa bri ca ção na ci o nal; e

II – o ob je to so ci al li mi ta do à in dus tri a li za ção
para ex por ta ção sob o re gi me ins ti tu í do por esta lei.

§ 2º A em pre sa cons ti tu í da na for ma do § 1º fir -
ma rá, no pra zo de trin ta dias, com pro mis so de:

I – man ter, no País, jun to a ban co au to ri za do a
ope rar em câm bio, con tas em mo e da na ci o nal e es -
tran ge i ra a se rem mo vi men ta das nas res pec ti vas mo -
e das, na for ma que vier a ser de fi ni da pelo Ban co
Cen tral do Bra sil;

II – con tra tar em pre sa de au di to ria ex ter na para, 
pe ri o di ca men te ou sem pre que so li ci ta do pelo CZPE,
ela bo rar re la tó ri os de acom pa nha men to de suas ati -
vi da des, no ta da men te para fins de con tro le do con ti -
do no in ci so III; e

III – re a li zar gas tos mí ni mos, no País, na fase de 
ope ra ção, com a aqui si ção de má qui nas e equi pa -
men tos, de in su mos, de ser vi ços e de mão-de-obra
na ci o na is, con si de ra dos os res pec ti vos en car gos so -
ci a is.

§ 3º Po de rão ser com pu ta dos no com pro mis so
pre vis to no in ci so III do § 2º os lu cros e di vi den dos
efe ti va men te pa gos a só ci os re si den tes e do mi ci li a -
dos no País.

§ 4º So men te se rão con si de ra dos, para efe i to
do côm pu to dos gas tos mí ni mos a que se re fe re o in -
ci so III do § 2º des te ar ti go, os pa ga men tos re a li za -
dos:

I – em mo e da es tran ge i ra com re la ção a ope ra -
ções efe tu a das na for ma do art. 19; e

II – em mo e da na ci o nal ob ti da pela con ver são,
jun to a ban co au to ri za do a ope rar em câm bio no País, 
de re cur sos em mo e da es tran ge i ra per ten cen tes à
em pre sa lo ca li za da em ZPE e dis po ní ve is no ex te ri or
ou em con ta de de pó si to no País.

§ 5º Não se rão con si de ra dos, para efe i to de
côm pu to dos gas tos mí ni mos, os va lo res de pa ga -
men tos fe i tos no País, nos se guin tes ca sos:

I – aqui si ção no mer ca do in ter no de bens im por -
ta dos ou de bens na ci o na is com sig ni fi ca ti va par ti ci -

pa ção de in su mos im por ta dos, con for me dis pu ser o
re gu la men to;

II – em be ne fí cio de ou tra em pre sa tam bém lo -
ca li za da em ZPE ou de em pre sa es tran ge i ra; e

III – re la ti vos a trans por te in ter na ci o nal.

§ 6º A inob ser vân cia dos pra zos fi xa dos para o
cum pri men to do dis pos to nos §§ 1E e 2º acar re ta rá a
re vo ga ção do ato de apro va ção do pro je to.

Art. 7º Aten den do a cir cuns tân ci as re le van tes o
re gu la men to dis po rá so bre a pror ro ga ção dos pra zos
a que se re fe re esta lei.

Art. 8º O ato que au to ri zar a ins ta la ção de em -
pre sa em ZPE re la ci o na rá os pro du tos a se rem fa bri -
ca dos de acor do com a sua clas si fi ca ção na No men -
cla tu ra Co mum do Mer co sul – NCM e as se gu ra rá o
tra ta men to ins ti tu í do por esta lei pelo pra zo de até vin -
te anos.

§ 1º O tra ta men to as se gu ra do po de rá ser es ten -
di do, su ces si va men te, por pe río dos igua is ao ori gi nal -
men te con ce di do, nos ca sos em que a em pre sa te nha 
atin gi do os ob je ti vos, res pe i ta dos os re qui si tos e con -
di ções es ta be le ci dos na au to ri za ção, e a con ti nu a ção
do em pre en di men to ga ran ta a ma nu ten ção de be ne -
fí ci os igua is ou su pe ri o res para a eco no mia do País.

§ 2º De ve rão ser ime di a ta men te co mu ni ca das
ao CZPE as al te ra ções que im pli quem a fa bri ca ção
de no vos pro du tos, ou a ces sa ção da fa bri ca ção de
pro du tos apro va dos no pro je to, sem pre ju í zo do dis -
pos to no § 1º do art. 5º e no § 1º do art. 12.

§ 3º Enten de-se como novo pro du to aque le que
te nha, na NCM, clas si fi ca ção dis tin ta dos an te ri or -
men te apro va dos no pro je to.

§ 4º De ve rão ser pre vi a men te apro va dos pelo
CZPE pro je tos de ex pan são da plan ta ini ci al men te
ins ta la da.

Art. 9º A em pre sa ins ta la da em ZPE não po de rá
cons ti tu ir fi li al, fir ma em nome in di vi du al ou par ti ci par
de ou tra lo ca li za da fora de ZPE ain da que para usu -
fru ir in cen ti vos pre vis tos na le gis la ção tri bu tá ria.

Art. 10. As im por ta ções e ex por ta ções de em -
pre sa au to ri za da a ope rar em ZPE go za rão de isen -
ção do Impos to de Impor ta ção, in de pen den te men te
do dis pos to no art. 17 do De cre to-Lei nº 37, de 18 de
no vem bro de 1966, do Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos, da Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da

Se gu ri da de So ci al (Co fins), do Adi ci o nal ao Fre -
te para Re no va ção da Ma ri nha Mer can te e do Impos -
to so bre Ope ra ções de Cré di to, Câm bio e Se gu ro e
so bre Ope ra ções re la ti vas a Va lo res Mo bi liá ri os.



Art. 11. A em pre sa ins ta la da em ZPE terá o se -
guin te tra ta men to tri bu tá rio em re la ção ao Impos to
so bre a Ren da:

I – com re la ção aos lu cros au fe ri dos, ob ser -
var-se-á o dis pos to na le gis la ção apli cá vel às de ma is
pes so as ju rí di cas do mi ci li a das no País, vi gen te na
data em que for fir ma do o com pro mis so de que tra ta o 
§ 2º do art. 6º des ta lei, res sal va do tra ta men to le gal
mais fa vo rá vel ins ti tu í do pos te ri or men te; e

II – isen ção do im pos to in ci den te so bre as re -
mes sas e os pa ga men tos re a li za dos, a qual quer tí tu -
lo, a re si den tes e do mi ci li a dos no ex te ri or.

§ 1º Para fins de apu ra ção do lu cro tri bu tá vel, a
em pre sa não po de rá com pu tar, como cus to ou en car -
go, a de pre ci a ção de bens usa dos ad qui ri dos no mer -
ca do ex ter no que não es te jam acom pa nha dos de la u -
dos de ava li a ção, na for ma da le gis la ção em vi gor.

§ 2º O tra ta men to tri bu tá rio pre vis to nes te ar ti go
po de rá ser ga ran ti do, no caso de pror ro ga ção do pra -
zo de au to ri za ção de fun ci o na men to, des de que a
em pre sa se com pro me ta e ele var os gas tos mí ni mos
no País (in ci so III do § 2º do art. 6º), con for me dis pu -
ser o re gu la men to.

§ 3º A em pre sa ins ta la da em ZPE es ta rá isen ta
do Impos to so bre a Ren da so bre os lu cros au fe ri dos
du ran te os cin co pri me i ros exer cí ci os se guin tes ao da 
en tra da em fun ci o na men to do pro je to.

§ 4º A isen ção de que tra ta o § 3º será pelo pra -
zo de dez anos no caso de ins ta la ção nas ZPE lo ca li -
za das nas re giões de li mi ta das pe las Leis nºs 3.692,
de 15 de de zem bro de 1959, e 5.173, de 27 de ou tu -
bro de 1966.

Art. 12. As im por ta ções e ex por ta ções de em -
pre sa au to ri za da a ope rar em ZPE es ta rão su je i tas ao 
se guin te tra ta men to ad mi nis tra ti vo:

I – será dis pen sa da a ob ten ção de li cen ça ou de
au to ri za ção de ór gãos fe de ra is, com ex ce ção dos
con tro les de or dem sa ni tá ria, de in te res se da se gu -
ran ça na ci o nal e de pro te ção do meio am bi en te, ve -
da das qua is quer ou tras res tri ções à pro du ção, ope ra -
ção, co mer ci a li za ção e im por ta ção de bens e ser vi -
ços que não as im pos tas por esta lei; e

II – so men te se rão ad mi ti das im por ta ções de
equi pa men tos, má qui nas, apa re lhos, ins tru men tos,
ma té ri as-pri mas, com po nen tes, pe ças e aces só ri os e 
ou tros bens, no vos ou usa dos, ne ces sá ri os à ins ta la -
ção in dus tri al ou que in te grem o pro ces so pro du ti vo.

§ 1º A dis pen sa de li cen ças ou au to ri za ções a
que se re fe re o in ci so I não se apli ca rá a ex por ta ções
de pro du tos:

I – des ti na dos a pa í ses com os qua is o Bra sil
man te nha con vê ni os de pa ga men to, as qua is se sub -
me te rão às dis po si ções e con tro les es ta be le ci dos na
for ma da le gis la ção em vi gor;

II – su je i tos a re gi me de co tas apli cá ve is às ex -
por ta ções do País, vi gen tes na data de apro va ção do
pro je to, ou que ve nha a ser ins ti tu í do pos te ri or men te; e

III – su je i tos ao Impos to de Expor ta ção.
§ 2º As mer ca do ri as im por ta das po de rão ser,

ain da, man ti das em de pó si to, re ex por ta das ou des -
tru í das, na for ma pres cri ta na le gis la ção adu a ne i ra.

Art. 13. Se rão per mi ti das com pras no mer ca do
in ter no de bens ne ces sá ri os as ati vi da des da em pre -
sa:

I – na hi pó te se e for ma pre vis tas no art. 19, dos
bens men ci o na dos no in ci so II do art. 12; e

II – de ou tros bens, des de que acom pa nha dos
de do cu men ta ção fis cal há bil e o pa ga men to seja re a -
li za do em mo e da na ci o nal, con ver ti da na for ma pre -
vis ta no in ci so II do § 4º do art. 6º

Pa rá gra fo úni co. As mer ca do ri as ad qui ri das no
mer ca do in ter no po de rão ser, ain da, man ti das em de -
pó si to, re me ti das para o ex te ri or ou des tru í das, na for -
ma pres cri ta na le gis la ção adu a ne i ra.

Art. 14. As im por ta ções, com pras no mer ca do
in ter no e ex por ta ções de em pre sa au to ri za da a ope -
rar em ZPE es ta rão su je i tas ao se guin te re gi me cam -
bi al:

I – in de pen de rão de vis to ou de au to ri za ção ad -
mi nis tra ti va as trans fe rên ci as em mo e da es tran ge i ra
do ex te ri or e para o ex te ri or, re ce bi das ou efe tu a das
por em pre sas lo ca li za das em ZPE, bem as sim aque -
las re a li za das en tre elas;

II – as trans fe rên ci as para o ex te ri or re fe ri das no 
in ci so I in de pen de rão de con tra to de câm bio;

III – os pa ga men tos para o mer ca do in ter no, efe -
tu a dos por em pre sa lo ca li za da em ZPE se rão re a li za -
dos:

a) em mo e da es tran ge i ra, nos ca sos de ope ra -
ções fe i tas na for ma do art. 19; e

b) em mo e da na ci o nal, nos de ma is ca sos;
IV – aos pa ga men tos re a li za dos no País em be -

ne fí cio de em pre sa lo ca li za da em ZPE, apli car-se-á o
mes mo tra ta men to dis pen sa do a trans fe rên ci as em
ge ral, para o ex te ri or.

Art. 15. O Ban co Cen tral do Bra sil não as se gu ra -
rá, di re ta ou in di re ta men te, co ber tu ra cam bi al para os
com pro mis sos de em pre sa ins ta la da em ZPE.

Art. 16. O Ban co Cen tral do Bra sil man te rá re -
gis tros es pe ci a is dos in ves ti men tos, re in ves ti men tos
e de ma is cré di tos de em pre sa ins ta la da em ZPE, em



sis te ma dis tin to do pre vis to na Lei nº 4.131, de 3 de
se tem bro de 1962.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des te ar ti go, a em -
pre sa ins ta la da em ZPE for ne ce rá ao Ban co Cen tral
do Bra sil os da dos e ele men tos ne ces sá ri os.

Art. 17. A em pre sa ins ta la da em ZPE não po de -
rá usu fru ir de qua is quer in cen ti vos ou be ne fí ci os não
ex pres sa men te pre vis tos nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca, re -
si den te ou do mi ci li a da no País, que pre ten da re a li zar
in ves ti men tos em em pre sa ins ta la da ou a se ins ta lar
em ZPE, de ve rá sa tis fa zer as con di ções es ta be le ci -
das para in ves ti men tos bra si le i ros no ex te ri or.

Art. 18. A mer ca do ria pro du zi da em ZPE po de rá
ser in tro du zi da para con su mo, no mer ca do in ter no,
des de que o va lor anu al da in ter na ção não seja su pe -
ri or a 20% (vin te por cen to) do va lor da res pec ti va pro -
du ção, re a li za da pela mes ma em pre sa, no ano ime di -
a ta men te an te ri or, ten do como re fe ren ci al a sua clas -
si fi ca ção na NCM.

§ 1º A ven da de mer ca do ria para o mer ca do in -
ter no es ta rá su je i ta ao mes mo tra ta men to ad mi nis tra -
ti vo e cam bi al das im por ta ções, ob ser va da a le gis la -
ção es pe cí fi ca quan do a in ter na ção for re a li za da em
zona fran ca ou área de li vre co mér cio.

§ 2º A mer ca do ria pro du zi da em ZPE e in tro du -
zi da para con su mo no mer ca do in ter no fi ca rá su je i ta
ao pa ga men to de im pos tos e en car gos, con for me dis -
cri mi na do:

I – so bre o va lor to tal da in ter na ção;

a) Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos;

b) Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu -
ri da de So ci al (COFINS); e

c) Con tri bu i ção para o Pro gra ma de Inte gra ção
So ci al (PIS);

II – so bre o va lor das ma té ri as-pri mas, pro du tos
in ter me diá ri os e ma te ri a is de em ba la gem, im por ta -
dos, que in te gra rem o pro du to in ter na do:

a) Impos to de Impor ta ção;

b) Adi ci o nal ao Fre te para Re no va ção da Ma ri -
nha Mer can te; e

c) Impos to so bre Ope ra ções de Cré di to, Câm -
bio e Se gu ro e so bre Ope ra ções re la ti vas a Tí tu los e
Va lo res Mo bi liá ri os;

III – so bre o va lor das ma té ri as-pri mas, pro du tos 
in ter me diá ri os e ma te ri a is de em ba la gem, ad qui ri dos
no mer ca do in ter no, que in te gra rem o pro du to in ter -
na do, en car go cujo per cen tu al será so ma tó rio das alí -
quo tas em vi gor no mo men to da in ter na ção, para:

a) a Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se -
gu ri da de So ci al (COFINS);

b) a Con tri bu i ção para o Pro gra ma de Inte gra -
ção So ci al (PIS); e

c) o cré di to pre su mi do de que tra ta a Lei nº
9.363, de 13 de de zem bro de 1996, e al te ra ções pos -
te ri o res.

§ 3º Os va lo res re la ti vos aos pro du tos in ter na -
dos, que te nham sido fa bri ca dos por em pre sas lo ca li -
za das em ZPE, não se rão com pu ta dos para os efe i -
tos da li mi ta ção de que tra ta o ca put des te ar ti go,
quan do as com pras cor res pon den tes fo rem efe tu a -
das pela União, Esta do, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e
suas res pec ti vas au tar qui as, e ti ve rem sido re a li za -
das em vir tu de de con cor rên cia in ter na ci o nal.

§ 4º A ener gia elé tri ca pro du zi da por em pre sa
em ZPE, ex ce den te ao seu con su mo, po de rá ser ven -
di da no mer ca do in ter no, ob ser va do o mes mo tra ta -
men to tri bu tá rio dado à ener gia elé tri ca pro du zi da e
dis tri bu í da no País.

§ 5º Será per mi ti da, sob con di ções pre vis tas em 
re gu la men to, a apli ca ção dos se guin tes re gi mes adu -
a ne i ros es pe ci a is à mer ca do ria sa í da de ZPE:

I – trân si to adu a ne i ro;
II – ad mis são tem po rá ria; e
III – o pre vis to no in ci so II do art. 78 do De cre -

to-Lei nº 37, de 18 de no vem bro de 1966.
Art. 19. Às ven das de bens para em pre sa lo ca li -

za da em ZPE, com co ber tu ra cam bi al, será atri bu í do
o mes mo tra ta men to fis cal, cam bi al, cre di tí cio e ad mi -
nis tra ti vo apli cá vel às ex por ta ções em ge ral para o
ex te ri or.

Art. 20. O Mi nis tro da Fa zen da es ta be le ce rá nor -
mas para a fis ca li za ção, des pa cho e o con tro le adu a -
ne i ro de mer ca do ria em ZPE.

Pa rá gra fo úni co. Incum bi rá à au to ri da de adu a -
ne i ra o con tro le e a ve ri fi ca ção de em bar que e, quan -
do for o caso, de des ti na ção de mer ca do ria ex por ta da 
por em pre sa ins ta la da em ZPE.

Art. 21. Para efe i tos fis ca is, cam bi a is e ad mi nis -
tra ti vos, apli car-se-á aos ser vi ços o se guin te tra ta -
men to:

I – os pres ta dos em ZPE, por em pre sas ali ins ta -
la das, se rão con si de ra dos como pres ta dos no ex te ri -
or;

II – os pres ta dos em ZPE, por re si den te ou do -
mi ci li a do no ex te ri or, para em pre sas ali ins ta la das,
se rão con si de ra dos como pres ta dos no ex te ri or;

III – os pres ta dos por re si den te ou do mi ci li a do
no País, para em pre sas es ta be le ci das em ZPE, se rão 
con si de ra dos como ex por ta ção de ser vi ços, ex ce to



os ex plo ra dos em vir tu de de con ces são do Po der Pú -
bli co, os de cor ren tes de con tra to de tra ba lho e ou tros
in di ca dos em re gu la men to; e

IV – os pres ta dos por em pre sa em ZPE, para re -
si den tes ou do mi ci li a dos no País, se rão con si de ra dos 
como im por ta ção de ser vi ços.

§ 1º Os pa ga men tos de vi dos por em pre sa ins ta -
la da em ZPE a re si den te ou do mi ci li a do no País, de -
cor ren tes da pres ta ção de qua is quer ser vi ços, se rão
fe i tos em mo e da na ci o nal, na for ma do in ci so II do §
4º do art. 6º.

§ 2º As pes so as fí si cas re si den tes ou do mi ci li a -
das no ex te ri or, de ten to ras de con tra to de tra ba lho
com em pre sas es ta be le ci das em ZPE, es ta rão de so -
bri ga das de pa gar as con tri bu i ções para o Sis te ma de 
Se gu ri da de So ci al, des de que re nun ci em, ex pres sa -
men te, a seus be ne fí ci os.

Art. 22. Sem pre ju í zo das san ções de na tu re za
fis cal, cam bi al, ad mi nis tra ti va e pe nal cons tan tes da
le gis la ção em vi gor, o des cum pri men to das dis po si -
ções pre vis tas nes ta lei su je i ta rá a em pre sa ins ta la da
em ZPE às se guin tes pe na li da des, ten do em vis ta a
gra vi da de da in fra ção e ob ser va do o dis pos to em re -
gu la men to:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta equi va len te ao va lor de 1.000 a

100.000 Uni da des Fis ca is de Re fe rên cia (Ufir);
III – per di men to de bens;
IV – in ter di ção do es ta be le ci men to in dus tri al; e
V – cas sa ção da au to ri za ção para fun ci o nar em

ZPE.
Art. 23. Con si de rar-se-á dano ao Erá rio, para

efe i to de apli ca ção da pena de per di men to, na for ma
da le gis la ção es pe cí fi ca:

I – a in tro du ção no mer ca do in ter no de mer ca -
do ria pro ce den te de ZPE, que te nha sido im por ta da,
ad qui ri da no mer ca do in ter no ou pro du zi da em ZPE,
fora dos ca sos au to ri za dos nes ta lei;

II – a in tro du ção em ZPE de mer ca do ria es tran -
ge i ra não per mi ti da; e

III – a in tro du ção em ZPE de mer ca do ria na ci o -
nal não sub me ti da aos pro ce di men tos re gu la res de
ex por ta ção de que tra ta o art. 19, ou sem ob ser vân cia 
das dis po si ções con ti das no in ci so II do art. 13.

Pa rá gra fo úni co. A pena de per di men to de bens
será apli ca da pelo ór gão fa zen dá rio com pe ten te.

Art. 24. O des cum pri men to to tal ou par ci al do
com pro mis so de ex por ta ção ou de re tor no da mer ca -
do ria à ZPE as su mi do pela be ne fi ciá ria dos re gi mes
adu a ne i ros es pe ci a is de que tra tam os in ci sos II e III

do § 5º do art. 18, su je i ta rá a in fra to ra às se guin tes
pe na li da des, apli cá ve is iso la da ou cu mu la ti va men te:

I – mul ta de 100% (cem por cen to) do va lor da
mer ca do ria pro ce den te da ZPE; e

II – pro i bi ção de usu fru ir os re fe ri dos re gi mes.
Art. 25. O ato de cri a ção de ZPE já au to ri za da

até 13 de ou tu bro de 1994 ca du ca rá se no pra zo de
doze me ses, con ta do da pu bli ca ção des ta lei, a ad mi -
nis tra do ra da ZPE não ti ver ini ci a do, efe ti va men te, as
obras de im plan ta ção.

Art. 26. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de ses sen ta dias, a par tir da data de sua
pu bli ca ção.

Art. 27. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 28. Re vo gam-se o De cre to-Lei nº 2.452, de
29 de ju lho de 1988, as Leis nºs 8.396, de 2 de ja ne i ro
de 1992, e 8.924, de 29 de ju lho de 1994.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 523, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 146, de 1996, de au to ria do
Se na dor Joel de Hol lan da, que dis põe so bre o re gi me 
tri bu tá rio, cam bi al e ad mi nis tra ti vo das Zo nas de Pro -
ces sa men to de Expor ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 19 de se tem bro de 2001. – 
José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à apre ci a ção da re da -
ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal (Pa u sa.)
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e

Srs. Se na do res, em ra zão da re nún cia fe i ta on tem
pelo Pre si den te da Casa, Se na dor Ja der Bar ba lho,
pu bli ca da hoje, e de acor do com o Re gi men to Inter no
da Casa, a Pre si dên cia tem um pra zo de até cin co
dias úte is para a re a li za ção da nova ele i ção. Este pra -



zo co me ça a con tar a par tir de hoje e com ple ta-se na
ter ça-fe i ra.

Por de ci são pes so al, mar quei, ou vin do as Li de -
ran ças, a ele i ção para às dez ho ras da ma nhã de hoje.
Ain da on tem, o Pre si den te do Con gres so Na ci o nal pe -
diu-me que des mar cas se essa ses são por que S. Exª
ne ces si ta va sub me ter o PPA à vo ta ção do Con gres so
na ma nhã de hoje. Além dis so, Li de ran ças do PMDB
pe di ram-me que adi as se a vo ta ção. Ou vi das as Li de -
ran ças, con cor dei com a pro pos ta e mar ca mos a vo ta -
ção para ama nhã. Po rém, re ce bo um re que ri men to
as si na do pe los Se na do res Ber nar do Ca bral, Jef fer -
son Pé res, La u ro Cam pos, Lú cio Alcân ta ra; pe los Lí -
de res do PTB e do PFL – o Lí der PSDB em exer cí cio
re ti rou a sua as si na tu ra –, nos se guin tes ter mos: 

Se nhor Pre si den te,

Os Se na do res aba i xo as si na dos vêm, com fun -
da men to no art. 59, § lº, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, re que rer que a ele i ção do Pre si den te
do Se na do Fe de ral seja re a li za da na pró xi ma ter -
ça-fe i ra, dia 25 de se tem bro de 2001.

Sala das Ses sões, 19 de se tem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral – Jef fer son Pé res – La u ro Cam -
pos – Lú cio Alcân ta ra – Arlin do Por to – Hugo Na -
po leão – Pe dro Piva.

Enca re ço re ti rar mi nha as si na tu ra do Re que ri -
men to, que pede para trans fe rir a ele i ção para Pre si -
dên cia do Se na do Fe de ral.

Bra sí lia, 19 de se tem bro de 2001. – Pe dro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Edu ar do Du -
tra, que pe diu para se ma ni fes tar de po is de ou vi da
sua Ban ca da.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, nós, da Opo si ção, en -
ten de mos que esta não é a dis cus são de um re que ri -
men to co mum. A de ci são que to mar mos hoje em re la -
ção a este re que ri men to – cha mo a aten ção de to dos
os Lí de res Par ti dá ri os, in de pen den te men te de se rem
de Go ver no ou Opo si ção, de Ma i o ria ou Mi no ria – po -
de rá ter re per cus sões po si ti vas ou pro fun da men te
ne ga ti vas para esta Casa. Não me re fi ro ape nas ao
Pre si den te da Casa, que será ele i to ama nhã ou na
pró xi ma ter ça-fe i ra, mas a re per cus sões re la ti vas à
con vi vên cia, a pro ce di men tos que de vem ocor rer
numa Casa Le gis la ti va, onde exis te Ma i o ria e Mi no ria, 
Go ver no e Opo si ção, mas tam bém al gu mas re gras
bá si cas de con vi vên cia que de vem ser pre ser va das.
A ele i ção do Pre si den te des ta Casa in te res sa a to dos

nós, 81 Se na do res, in de pen den te men te de ser mos
Go ver no ou Opo si ção.

To dos te mos res pon sa bi li da de em re la ção à de -
ci são que será to ma da. Por tan to, gos ta ría mos de de i -
xar mu i to cla ro que nós, da Opo si ção, até o mo men to,
não ques ti o na mos o di re i to de o PMDB in di car o Pre -
si den te do Se na do. Enten de mos que, nas cir cuns tân -
ci as em que esta ele i ção está ocor ren do, não é uma
mera ques tão de tra di ção, mas um as sun to re gi men -
tal. Nós, como Mi no ria, bri ga re mos sem pre pelo cum -
pri men to do Re gi men to Inter no.

Na me di da em que não será ele i ta toda a Mesa
Di re to ra, mas ape nas a sua Pre si dên cia, se esta não
cou ber ao PMDB, ele, como ma i or Par ti do do Se na do, 
fi ca rá sub-re pre sen ta do na Mesa Di re to ra. Esse é o
prin cí pio pelo qual de fen de mos que o Pre si den te seja 
do PMDB. Mas, isso não sig ni fi ca que a pri o ri te nha -
mos a in ten ção de sim ples men te es pe rar a in di ca ção
do PMDB e, de for ma acrí ti ca, vo tar em qual quer
nome que ve nha a ser apre sen ta do, pelo sim ples fato
de que ca be ria ao PMDB in di cá-lo.

A res pon sa bi li da de da ima gem do Se na do Fe de -
ral pe ran te a opi nião pú bli ca, nes te mo men to, está, pri -
me i ra men te, nas mãos do PMDB, que de ve rá se com -
por tar à al tu ra da res pon sa bi li da de co lo ca da so bre os
seus om bros e so bre os de to dos nós, Se na do res.

Como já dis se mos vá ri as ve zes, es ta mos
aguar dan do a ma ni fes ta ção da Ban ca da do PMDB a
res pe i to do nome que será in di ca do, para que pos sa -
mos nos re u nir e nos ma ni fes tar so bre ele.

Te mos dito que po de mos nos abs ter, li be rar a
Ban ca da ou vo tar a fa vor. Para isso, é pre ci so que o
PMDB apre sen te o nome ou os no mes – pois al guém
do PMDB po de rá tra zer a dis pu ta para o ple ná rio –
para dis cu tir mos.

Nós, da Opo si ção, como já dis se na mi nha in ter -
ven ção ini ci al, não ace i ta mos ser uti li za dos como bu -
cha de ca nhão por ne nhum dos dois la dos. De fen de -
mos e va mos con ti nu ar de fen den do um prin cí pio. Se
ele for que bra do nes te mo men to  e por isso não po de -
mos con cor dar com o en ca mi nha men to que está sen -
do dado , nós, da Mi no ria, es ta re mos ”fer ra dos“.

Qual é o prin cí pio? O prin cí pio se gun do o qual
aqui lo que é re sol vi do por acor do não pode ser mo di -
fi ca do por vo ta ção da Ma i o ria. Fo mos con sul ta dos a
res pe i to da mar ca ção da ses são para a ele i ção do
Pre si den te do Se na do no dia de hoje. Era uma prer ro -
ga ti va do Pre si den te da Casa. Por con sen so, foi mar -
ca do para hoje. Fui con sul ta do, hoje de ma nhã, pelo
Se na dor Edi son Lo bão, Pre si den te em exer cí cio, di -
zen do que era con sen so en tre as Li de ran ças o adi a -



men to da ele i ção de hoje para ama nhã. Eu dis se a S.
Exª que, por mim, a ele i ção se ria hoje. Ago ra, sei que
não pode ha ver ele i ção se não hou ver can di da to. E,
como há con sen so en tre os ou tros Par ti dos, não se re -
mos nós a fi car con tra o con sen so.

Ago ra, co lo ca-se a ques tão de ou tra for ma: não
há con sen so na Ma i o ria! Não há una ni mi da de en tre o
PMDB e o PFL! E que rem re sol ver a fal ta de con sen -
so en tre aque les que são Ma i o ria nes ta Casa por
meio de vo ta ção e con vo car-nos, a Mi no ria, para de ci -
dir uma ques tão que não é con sen su al en tre eles
mes mos?! Sin ce ra men te, Sr. Pre si den te, se nós, Mi -
no ria, em bar car mos nes ta ca noa, es ta re mos dan do a 
cor da para ser mos en for ca dos na pri me i ra es qui na,
por que va mos acer tar al gu ma co i sa por con sen so,
como já fi ze mos vá ri as ve zes!

Lem bro que já apro va mos ma té ri as aqui, mu i tas 
ve zes em fi nal de ano, des cum prin do o Re gi men to
Inter no, de so be de cen do pra zos de in ters tí cio, apro -
van do re que ri men to de ur gên cia a par tir de acor do
das Li de ran ças. Esse tem sido o prin cí pio! Não se es -
ta be le ceu, na que las oca siões, ne nhum mo men to em
que há vo ta ção. 

Sr. Pre si den te, nós, como Mi no ria, não ace i ta -
mos par ti ci par des sa de ci são, por que, se o fi zés se -
mos, es ta ría mos fe rin do de mor te uma re gra de con -
vi vên cia que tem per me a do a re la ção en tre as di ver -
sas cor ren tes e que pre ser va o di re i to das Mi no ri as.
Re sol vam V. Exªs con sen su al men te ou as su ma o Pre -
si den te uni la te ral men te o des gas te de di zer que adi a -
rá a ele i ção, o que re gi men tal men te pode ser fe i to.
Mas não nos con vo quem para ma ni fes tar nos sa opi -
nião, vo tan do ma té ria que de ve ria ser re sol vi da por
con sen so. 

Qu e re mos pre ser var um prin cí pio vi tal para a
con vi vên cia en tre Ma i o ria e Mi no ria nes ta Casa: aqui -
lo que é acor da do con sen su al men te pe los Lí de res
não pode, por mu dan ças na con jun tu ra ou por in te -
res ses des te ou da que le par ti do, ser mo di fi ca do por
meio de vo ta ção. 

Não con cor da mos com a re a li za ção des ta vo ta -
ção. Se hou ver con sen so na Ma i o ria, ire mos nos so -
mar a ela. 

Essa é a ma ni fes ta ção da Opo si ção em re la ção
ao dia da vo ta ção. 

Enten de mos que a al te ra ção do dia da ele i ção,
que ha via sido mar ca do pri me i ra men te para hoje, pos -
te ri or men te para ama nhã, de ve rá ser fe i ta por quem
tem re gi men tal men te esse po der, ou seja, o Pre si den te
do Se na do Fe de ral, que nem pre ci sa ria ter con sul ta do
as Li de ran ças para fa zer a mo di fi ca ção.

Por fa vor, não nos pe çam para vo tar ma té ria e
aca tar um pro ce di men to que po de rá – vol to a fri sar –
mo di fi car ra di cal men te a con vi vên cia nes ta Casa.

Mu i to obri ga do.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, como pri me i ro sig na tá rio e em nome dos
com pa nhe i ros que me de le ga ram fa zer a de fe sa do
re que ri men to, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, pos so con ce der a pa la vra a V. Exª
como pri me i ro sig na tá rio, mas o Lí der do Par ti do, Se -
na dor Hugo Na po leão, in da ga se pode ha ver uma
per mu ta. Se não, fa la rá V. Exª em pri me i ro lu gar.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se
o Se na dor Hugo Na po leão sou ber o que es ta mos
pen san do em re la ção à de fe sa do re que ri men to!...

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – É evi -
den te que não, Se na dor Ber nar do Ca bral. Se V. Exª
qui ser, cedo-lhe a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs Se na do res, há um equí vo co de in ter pre ta ção
quan to a este re que ri men to.

V. Exª, que já anun ci ou os seus sig na tá ri os, ve ri -
fi ca rá que não há ne nhu ma co no ta ção po lí ti co-par ti -
dá ria. Ao con trá rio, há uma pre o cu pa ção com a ins ti -
tu i ção.

Nós, sig na tá ri os, es tá va mos ali sen ta dos e ve ri fi -
ca mos que não ha via um con sen so em tor no de quem
se ria o can di da to a Pre si den te in di ca do pelo PMDB.
Che gou aos nos sos ou vi dos que se ria o Se na dor José
Sar ney, ex-Pre si den te des ta Casa, e que não ha via ne -
nhu ma dú vi da quan to a esse nome. Co me ça ram a sur -
gir mais dois ou três no mes. Não era pos sí vel que, de
uma hora para ou tra, se ins ta las se aqui uma vo ta ção
que po de ria dar azo ao que está ha ven do em tor no do
Se na do: uma in qui e ta ção po lí ti ca.

Por tan to, é pre ci so que se aten te que em nada
pre ju di ca rá – essa foi a idéia do re que ri men to –, ape -
sar de a de ci são ser mo no crá ti ca, ab so lu ta men te de
V. Exª. Sei que V. Exª exer ce uma li de ran ça nes ta
hora. E ne nhu ma li de ran ça se exer ce pela omis são, e
ela não vai se ca rac te ri zar por isso.

Cla ro que o re que ri men to foi ape nas uma re fle -
xão aos Co le gas Se na do res. Aqui não há, em ne -
nhum ins tan te, im po si ção nem do PFL aos seus
Mem bros, nem do PMDB, nem do PSDB, nem da
Opo si ção, por que o que que re mos é o me lhor para a
Casa. Pelo me nos, in ter pre to o pen sa men to dos Co -



le gas que as si na ram no sen ti do de pos si bi li tar essa
re fle xão. 

O que é que nós que re mos? Paz! E essa paz
não exis ti rá, Sr. Pre si den te, se fi zer mos essa ele i ção
ago ra. Não foi fe i ta on tem, quan do de ve ria ter sido re -
a li za da, por que já ha via, pelo me nos, um con sen so, e
que não mais exis te. Se isso não hou ver por par te de
nós ou tros, va mos dar mo ti vo a que a cha co ta con ti -
nue em der re dor da Casa.

Qu an do o re que ri men to foi en ca mi nha do a V.
Exª, foi com a idéia de que o Se na do pre ci sa en con -
trar o seu ca mi nho, os pas sos que es tão fu gin do da
con ti nu i da de dos nos sos tra ba lhos. Ontem, des ta tri -
bu na, ouvi o Se na dor Ja der Bar ba lho di zer que re nun -
ci a va para pre ser var o can di da to in di ca do pelo seu
Par ti do, ati tu de com a qual to dos con cor da mos, até
por que, em sen do ma jo ri tá ria, e con su e tu di ná ria, a
Casa vem tra zen do isso.

Mas não é pos sí vel, com três can di da tos ago ra,
Sr. Pre si den te, que fi que mos ago ra, ama nhã, ama -
nhã, da qui a pou co, e já na sex ta-fe i ra ou na quin ta-fe -
i ra já não ha ve rá nú me ro su fi ci en te para que se re gis -
tre e se re tra te a von ta de da Casa.

De ve mos ter a ca u te la de im pe dir que haja esta
cir cuns tân cia, que é ma lé vo la em to dos os sen ti dos
para nós. Já nem me re fi ro ao que aqui dis se o Lí der
José Edu ar do Du tra, do que pode acon te cer com a
Opo si ção, por que, an tes de acon te cer com a Opo si -
ção, vai acon te cer com a Casa, com a Insti tu i ção. Isso 
é o que que re mos pre ser var.

O re que ri men to, que as si nei, não teve ne nhu ma
ou tra in ten ção, não fo ram con sul ta dos nem o Lí der do
meu Par ti do, o Pre si den te, o Se na dor Jef fer son Pé res,
o Se na dor La u ro Cam pos, o Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
o Se na dor Arlin do Por to e mais uns dois com pa nhe i ros 
da Li de ran ça. O re que ri men to man te ve-se eqüi dis tan -
te de qual quer co no ta ção po lí ti co-par ti dá ria. A ver da de 
é que to dos nós, com a res pon sa bi li da de com que co -
lo ca mos nele a as si na tu ra, que re mos ver o Se na do
Fe de ral pre ser va do de uma dis pu ta que se co me ça a
anun ci ar, in clu si ve já com in ter fe rên cia de se to res ex -
ter nos que nada têm a ver com o bom an da men to da
Casa e que, no en tan to, se imis cu em e que, de po is, a
res pon sa bi li da de será nos sa.

Essa é a idéia do re que ri men to, Sr. Pre si den te.
Ne nhu ma ou tra idéia pas sou pela ca be ça de ne nhum
de nós. Até por que quem con vi ve nes ta Casa sabe a
res pon sa bi li da de que te mos de não só apon tar o ca -
mi nho e in di car a so lu ção, mas me re cer o res pe i to
dos Co le gas Se na do res. E foi em fun ção des se res -
pe i to, sen tin do o dra ma que está se avi zi nhan do, que
pe di mos adi a men to para ter ça-fe i ra, para que haja

uma ma tu ra ção, um pen sa men to ma i or. Qu e re mos
que o can di da to seja do PMDB – não há ne nhu ma dú -
vi da quan to a isso, nem eu me in sur gi ria con tra –,
mas den tro de uma ca u te la para que não haja a dis -
pu ta que se anun cia, que se pre nun cia, que se in di ca
para to dos nós.

Essa foi a ra zão do re que ri men to, Sr. Pre si den -
te. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Lí der Hugo Na po leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, há um di ta do que os an glo-sa xões
usam mu i to e que te nho o há bi to de re pe tir: ”Pri me i ro,
as co i sas pri me i ras“. E é exa ta men te em fun ção des -
se di ta do que nor te io as mi nhas pa la vras nes te ins -
tan te. De cer to que tive o pra zer de ce der a pri ma zia
àque les que fa la ri am pelo PLF, ao Se na dor Ber nar do
Ca bral, pois S. Ex.ª é, efe ti va men te, o pri me i ro sig na -
tá rio des se re que ri men to que, de bom-sen so, em
hora de pro fun do equi lí brio, pro cu ra mos afi nar, re fe -
ren dar e ra ti fi car.

A nos sa idéia era a de que, se o PMDB está por
in di car aque le que será o seu can di da to e o can di da to à
Pre si dên cia do Se na do para subs ti tu ir o Se na dor Ja der
Bar ba lho, que on tem re nun ci ou, o PMDB deve, evi den -
te men te, fazê-lo an tes da ses são do Se na do Fe de ral
que ha ve rá de apre ci ar esta es co lha ou esta in di ca ção.
Em as sim sen do, é cla ro que ain da não o fez, mas vai
fazê-lo, afir man do que, às 19 ho ras de hoje, a Ban ca da
será re u ni da para o efe i to e o ob je ti vo de de ter mi nar, de
de ci dir, de de li be rar, de ele ger, de es co lher o can di da to
à Pre si dên cia do Se na do Fe de ral.

Obvi a men te, por uma ques tão de lap so de tem -
po, a nos sa re u nião, a re u nião do Ple ná rio des ta Casa 
será pos te ri or.

Como é evi den te e no tó rio tam bém que há mais
de um can di da to a Pre si den te no pró prio PMDB, se ria 
de bom al vi tre que ti vés se mos o tem po ne ces sá rio,
to dos nós, so bre tu do o pró prio PMDB – e não pen -
sem que, evi den te men te, es tou a fa lar em nome do
Par ti do; não ou sa ria. Mas, evi den te men te, o PMDB ,
quem sabe, pre ci sa rá de mais al gu mas ho ras ou mais 
al guns dias para de ci dir. Se até hoje não che ga ram a
uma con clu são, é na tu ral que nós mes mos, de ma ne i -
ra mag nâ ni me, pos sa mos, jun tos, ofe re cer-lhes mais
tem po, que tam bém te re mos, para a apre ci a ção de
de ci sões que são po lí ti cas, que são des ta Casa e
que, por tan to, são nos sas.

Gos ta ria de in da gar ao emi nen te Lí der do Blo co
de Opo si ção, Se na dor José Edu ar do Du tra, com



quem tive a opor tu ni da de de con ver sar so bre o as -
sun to – nun ca con vo can do, ao con trá rio, ape nas in -
da gan do – como S. Exª ve ria, como aos seus olhos
pa re ce ria o even tu al adi a men to. Ja ma is, em tem po al -
gum, ins tei quem quer que seja a essa de ci são, a
essa de li be ra ção. Se a Mesa en ten der como sua, mu -
i to bem. Se a Mesa achar de res ti tu ir ao Ple ná rio essa
de ci são, en tão ha ve rei de me ma ni fes tar. Mas acho
que es ta mos num mo men to so bre mo do de li ca do, se -
não da vida pú bli ca bra si le i ra, mas so bre tu do, e prin -
ci pal men te, do Se na do Fe de ral.

Aqui ha ve re mos de de ci dir so be ra na men te,
man ten do o equi lí brio, a paz, a sen sa tez e, evi den te -
men te, o bom-sen so, in dis pen sá ve is a uma hora
como essa. Então, nada de cru zar fogo; ao con trá rio,
va mos pro cu rar bus car na ame ni da de e no en ten di -
men to essa de ci são, mais uma ra zão para que te nha -
mos o ne ces sá rio tem po para de ci dir. O tem po é se -
nhor da ra zão. Não que nós não de va mos, mo men tâ -
nea e even tu al men te, to mar uma de ci são de ime di a -
to, de su pe tão, como di ze mos no Pi a uí. Mas sei, com
cer te za ab so lu ta, que o tem po é bom con se lhe i ro.

É o que su ge ri mos, com toda a ur ba ni da de, com 
todo o ca va lhe i ris mo, com todo o res pe i to com que
sem pre pro cu rei nor te ar as mi nhas ações nes ta
Casa. E não são pou cos anos, Sr. Pre si den te, já lá
vão qua se 27 anos que es tou no Con gres so Na ci o nal. 
Então, já pos so di zer, tam bém pelo tem po exer ci do de 
man da to, que pre ve jo que, se to dos ti ver mos o ne ces -
sá rio tem po para ama du re cer mos um pou co mais,
da re mos uma so lu ção que pode ser mais con sen tâ -
nea, mais ade qua da ao tem po pre sen te.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Lí der Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos ven do, la men ta vel -
men te, a re pe ti ção de um fil me por to dos nós aqui as -
sis ti do. Só que des sa vez é um fil me de cur ta me tra -
gem, de cur tís si ma du ra ção. Mas tudo que en se jou
essa cri se com a qual o Se na do se de ba te, com ter rí -
ve is re per cus sões in ter nas e ex ter nas, está aqui la -
men ta vel men te se re pe tin do.

A de mo cra cia se faz com voto, ja ma is com veto.
Con cor do ra di cal men te com o que aqui foi co lo ca do
pelo Se na dor José Edu ar do Du tra: o di re i to do PMDB
ele ger o Pre si den te do Se na do é um di re i to re gi men -
tal, mais do que uma tra di ção. E a nos sa Ban ca da, da -
qui a pou co, em re u nião con vo ca da para às 19 ho ras,
trans fe ri da em con se qüên cia do adi a men to da ele i -

ção para Pre si den te do Se na do Fe de ral, es co lhe rá,
en tre os com pa nhe i ros que se can di da ta rem à in di ca -
ção, aque le que me lhor re pre sen te o PMDB na ele i -
ção, cujo di re i to do Par ti do é de ele ger o Pre si den te.

Mais ain da, Sr. Pre si den te. O Pre si den te do nos -
so Par ti do, De pu ta do Mi chel Te mer, re a li zou com Pre -
si den tes de ou tros Par ti dos, no ta da men te o PFL e o
PSDB, uma re u nião que teve como fi a dor o pró prio
Pre si den te da Re pú bli ca, onde se acor dou que o
PMDB, res pe i tan do o Re gi men to, in di ca ria um nome
para que os par ti dos da base de sus ten ta ção o ele -
ges se como Pre si den te do Se na do Fe de ral, em fun -
ção da re nún cia do Se na dor Ja der Bar ba lho.

Con cor da mos, é ver da de, com a trans fe rên cia
da data da ele i ção. Con cor do com o Se na dor José
Edu ar do Du tra quan do diz que foi uma de ci são con -
sen su al. Não con cor do, Sr. Pre si den te, de for ma ne -
nhu ma, que essa de ci são seja mo di fi ca da sem que
haja con sen so en tre os lí de res, que de ci di ram pelo úl -
ti mo adi a men to. Assim não dá. Du ran te todo o dia de
on tem, con ver sei com as mais di fe ren tes li de ran ças,
fa zen do um ape lo pelo con sen so, e re no va rei esse
ape lo na re u nião que re a li za re mos logo mais. Se o
PMDB con se guir com bom sen so cons tru ir o con sen -
so, será me lhor. Se não con se guir, como ma gis tra do,
pre si di rei a ele i ção que es co lhe rá aque le que ti ver
mais vo tos. 

Sr. Pre si den te, sem dú vi da, esse é um pro ble ma
nos so, é um pro ble ma do PMDB, que tem o di re i to re -
gi men tal e pre ci sa ser por V. Exª as se gu ra do. Se os lí -
de res con cor da rem com a trans fe rên cia da data da
ele i ção, tudo bem, eles con cor da ram una ni me men te.
Res pe i to mu i to V. Exª, o seu bom sen so, a sua com pre -
en são, des ta can do-lhe o pa pel que exer ceu em to dos
os mo men tos, que ren do a con ci li a ção. Eu mes mo fiz
ques tão, quan do os com pa nhe i ros in di ca ram o meu
nome, de re ti rar a pos tu la ção para não ca u sar ne nhum 
pro ble ma, por que en ten do que a so lu ção pre ci sa ser
ma i or que o Par ti do, mas a de ci são ca be rá ao PMDB.
Se os lí de res con cor da rem tudo bem; se não con cor -
da rem, V. Exª tem o di re i to de de ci dir. La men ta vel men -
te, po rém, devo di zer, até pelo gran de res pe i to que te -
nho por V. Exª, que essa de ci são não será en ten di da
por to dos nós, pe los par ti dos que, di fe ren te men te dos
par ti dos cu jos Se na do res subs cre ve ram o re que ri -
men to, que rem fa zer pro ce der a ele i ção.

Faço este ape lo, em nome dos com pa nhe i ros
do PMDB, dos Se na do res des ta Casa, da que les que
não con cor dam com o adi a men to, para que fa ça mos
a ele i ção. Pre ci sa mos de ci dir no voto. Se hou ver con -
sen so, será me lhor; se não hou ver, te mos que de ci dir



pelo voto: pri me i ro, da Ban ca da do PMDB, de po is, do
con jun to de Se na do res do Se na do Fe de ral.

É as sim, Sr. Pre si den te, que en ten do de va mos
pro ce der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se não
hou ver mais ne nhum Sr. Se na dor que de se je usar da
pa la vra, eu de ci di rei.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, en ten -
di que o Lí der do PSDB re ti rou a as si na tu ra. Foi isso
que ocor reu?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Exa ta -
men te.

Srªs e Srs. Se na do res, com a li cen ça do Se na dor 
Ja der Bar ba lho da Pre si dên cia do Se na do há dois
me ses, um ges to no bre de S. Exª, as su mi a Pre si dên -
cia pro cla man do que eu aqui es ta ria numa in te ri ni da -
de e to mei to das as pre ca u ções para isso de mons trar. 
E, por isso mes mo, as de ci sões que in cum bi am ao
Pre si den te to mar eu as to mei com o cu i da do de ou vir,
sem pre que pos sí vel, as li de ran ças.

Re u ni no Ga bi ne te da Pre si dên cia, por al gu mas
ve zes, os Srs. lí de res para to mar de ci sões que eu po -
de ria to mar so zi nho, mo no cra ti ca men te, mas não o
fiz, exa ta men te para que fi cas se con fi gu ra da a mi nha
po si ção de que es ta va no car go como uma si tu a ção
de in te ri ni da de.

Cabe ao Pre si den te, ago ra, de ci dir a mar ca ção
da data para a ele i ção. Re pi to o que dis se ain da há
pou co: o dia mar ca do era hoje, para esta ma nhã; a
pe di do do Pre si den te do Con gres so Na ci o nal e até do 
Lí der do PMDB adi a mos para ama nhã, com a con cor -
dân cia do Srs. lí de res. 

A dis ser ta ção fe i ta pelo Se na dor José Edu ar do
Du tra cor res pon de à re a li da de. S. Exª deu-me aque la
res pos ta re al men te. Mas no en ca mi nha men to do seu
pen sa men to fi cou em mim a im pres são de que o Se -
na dor José Edu ar do Du tra de se ja ria adi ar essa vo ta -
ção para a pró xi ma se ma na. Foi o meu en ten di men to,
não de se jan do, po rém, S. Exª to mar essa po si ção.

Srs. Se na do res, se eu de ci dir, como pre ten dem
os Lí de res do PFL, do PTB e ou tros Srs. Se na do res,
es ta rei de sa ten den do ao que de se jam os Lí de res do
PMDB e do PSDB, com a ne u tra li da de do Blo co de
Opo si ção.

No en ca mi nha men to des sa vo ta ção es cu tei
uma fra se do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, con fes so

que es ta va em dú vi da, em di fi cul da des, e suas pa la -
vras me ins pi ra ram. O que dis se o Se na dor Re nan
Ca lhe i ros? ”A de mo cra cia se faz com voto, ja ma is
com veto“. Não de se jo ve tar o pen sa men to do Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, mas não de se jo ve tar tam bém o 
pen sa men to do Se na dor Hugo Na po leão, e por isso
vou co lo car em vo ta ção o re que ri men to. O Ple ná rio,
que é so be ra no, to ma rá sua de ci são e o Pre si den te
obe de ce rá.

Assim, está em vo ta ção o re que ri men to, cu jos
ter mos leio a se guir:

Os Se na do res aba i xo-as si na dos vêm,
com fun da men to no art. 59, §1º, do Re gi -
men to Inter no, do Se na do Fe de ral, re que rer
que a ele i ção do Pre si den te do Se na do Fe -
de ral seja re a li za da na pró xi ma ter ça-fe i ra,
dia 25 de se tem bro.

Em vo ta ção o re que ri men to.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri -
me i ro lu gar, é bem pro vá vel que o Se na dor Re nan
Ca lhe i ros te nha in ter pre ta do na mi nha fala uma po si -
ção di a me tral men te opos ta à que V. Exª in ter pre tou.
Isso, na ver da de, re fle te o sen ti men to des ta Casa e
mu i tas ve zes as co bran ças e as in ter pre ta ções que
di ver sos se to res têm a res pe i to da pos tu ra da Opo si -
ção. É la men tá vel que isso con ti nue acon te cen do,
mas, na nos sa ava li a ção, te mos tido uma ati tu de ab -
so lu ta men te re ti lí nea em re la ção a esse epi só dio.

Re a fir mo o que eu dis se: en ten do que es ta re -
mos abrin do um pre ce den te mu i to pe ri go so de mo di fi -
ca ções de de ci sões por con sen so por meio de vo ta -
ção.

Como foi dito pelo Se na dor Ber nar do Ca bral,
Se na do res de Opo si ção as si na ram o re que ri men to.
Então, não há como es ta be le cer uma po si ção do Blo -
co de Opo si ção.

Na mi nha ava li a ção, a po si ção da mi no ria em si -
tu a ções como essa de ve rá ser sem pre a de não par ti -
ci par, por que se es ta rá rom pen do um acor do e pre -
ser va a mi no ria.

Eu vou me abs ter da vo ta ção. E o Blo co está li -
be ra do.



O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, para en ca mi nhar, peço a pa la vra
pelo PDT.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes de 
con ce der a pa la vra a V. Ex.ª, devo pror ro gar a ses são
por mais 30 mi nu tos para con clu ir mos essa ques tão.

Mas o Lí der do Blo co já fa lou por V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, o Blo co está li be ra do. Eu gos ta ria de
fa lar como Lí der do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O PDT
faz par te do Blo co e, por tan to...

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Mas, Sr. Pre si den te, o Blo co está li be ra do e dois Se -
na do res do PDT as si na ram o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, pe din do ape nas que seja bre ve.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Como Lí der, para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são 
do ora dor.) – Com cer te za, Sr. Pre si den te.

Não ve nho à tri bu na, de for ma ne nhu ma, para
dis cor dar, até por que par ti ci pei da re u nião e há uma
co in ci dên cia en tre o meu pen sa men to e o que foi ex -
pres sa do aqui pelo Se na dor José Edu ar do Du tra, Lí -
der do Blo co. Mas, con si de ran do que dois Se na do res
do PDT as si na ram o re que ri men to e até aque le mo -
men to não ha via uma po si ção uni for me do Blo co ou do 
nos so Par ti do, em res pe i to aos Se na do res que as si na -
ram, o PDT tam bém está li be ra do den tro do Blo co.

Eu, par ti cu lar men te, sou pela abs ten ção, por -
que a de ci são en vol ve um acor do de Li de ran ça pre vi -
a men te es ta be le ci do e, por tan to, é uma de ci são de
ma i o ria a de fi ni ção des sa data. Então, não va mos nos 
en vol ver nes sa dis cus são, e o PDT, as sim como o
Blo co, está li be ra do, Sr. Pre si den te.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Como pri me i ro sig -
na tá rio do re que ri men to, peço a pa la vra para de i xar
bem cla ro que, em ne nhum mo men to, os au to res do
re que ri men to se in sur gi ram quan to ao can di da to a
ser es co lhi do pelo PMDB.

É pre ci so fi car cla ro que ha ve rá uma re u nião
hoje e que nin guém sabe se es co lhe rá ou se será adi -
a da para ama nhã. E esse adi a men to ad ae ter num,
Sr. Pre si den te, mo ti vou o bom sen so de ser mos to dos 
unâ ni mes nes se re que ri men to para a ter ça-fe i ra pró -
xi ma.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ja der Bar ba lho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
não pre ten dia in ter fe rir nes se de ba te, por que en ten do 
que o Lí der do meu Par ti do, Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, ex pres sou, com mu i ta cla re za, o sen ti men to do
PMDB. Mas eu gos ta ria que fi cas se re gis tra do nos
Ana is da Casa que, quan do de ci di me afas tar em ca -
rá ter de fi ni ti vo da Pre si dên cia do Se na do, isso foi pre -
ce di do por uma re u nião dos Par ti dos que in te gram a
base do Go ver no no sen ti do de que a mi nha su ces -
são se ria tran qüi la men te equa ci o na da pela Ban ca da
do PMDB. 

A Ban ca da do PMDB...
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Aci o nan do 

a cam pa i nha.) – So li ci to a aten ção dos Srs. Se na do -
res por que há um ora dor na tri bu na.

O SR JADER BARBALHO (PMDB – PA) – A
Ban ca da do PMDB tem re u nião mar ca da e con vo ca -
da pelo Lí der. É pro fun da men te es tra nho que se fale
em dis sen so quan do o con sen so será bus ca do na
Ban ca da do PMDB, de mo cra ti ca men te, pelo voto.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria, por tan to, de re gis -
trar que o pro fun da men te in de se já vel está a ocor rer.
Par ti cu lar men te cha mo a aten ção da mi no ria para
mais um pre ce den te que se ina u gu ra nes ta opor tu ni -
da de. Se o ma i or Par ti do com as sen to no Se na do Fe -
de ral não pode tran qüi la men te es co lher seu re pre -
sen tan te na Co mis são Di re to ra...Se não pode fazê-lo
tran qüi la men te... Se uma dis pu ta in ter na no PMDB,
como em qual quer um ou tro Par ti do, de pen de da in -
ter pre ta ção dos de ma is Par ti dos, eu que ro aqui in vo -
car o tes te mu nho do Se na dor Ade mir Andra de. Na
ele i ção da Mesa pas sa da, S. Exª foi ve ta do. Jun to aos
ou tros Lí de res, eu não ad mi ti o veto, por que acha va
que a Opo si ção ti nha o di re i to de es co lher seu re pre -
sen tan te. A Co mis são Di re to ra é in te gra da pe los Par -
ti dos e cada Par ti do é que deve de ci dir quem o re pre -
sen ta. A Opo si ção e o PFL es co lhem quem me lhor
lhes aprou ver, quem me lhor os re pre sen tar. 

Ina u gu ra mos nes ta Casa uma nova con du ta de
com por ta men to, em que o in te res se de cada Par ti do
já não diz res pe i to úni ca e ex clu si va men te ao Par ti do
nes sa es co lha! O fato de o PMDB ter dois, três can di -
da tos, é na tu ral. Po de ria ter até mais. 

Como ex-Pre si den te da Casa e ten do-me afas ta -
do da Pre si dên cia para co la bo rar com este en ten di -
men to, de po is do acor do fe i to com os di ver sos Par ti -



dos, eu con si de ro que, mais uma vez, não se está fa -
zen do po lí ti ca no Se na do Fe de ral. Não se está fa zen do 
a boa po lí ti ca, a po lí ti ca do diá lo go, a po lí ti ca do res pe i -
to in ter par ti dá rio. E isso po de rá tra zer gra ves con se -
qüên ci as para o re la ci o na men to fu tu ro en tre os Par ti -
dos no Se na do Fe de ral. É pro fun da men te es qui si to
que o PMDB não pos sa re u nir-se, es co lher seu can di -
da to e co mu ni car ain da hoje quem es co lheu. O di re i to
às di ver sas can di da tu ras den tro do PMDB é de mo crá -
ti co. To dos nós po de mos ofe re cer nos sos res pec ti vos
no mes. Mas não se pode in ven tar his tó ria de que não
há con sen so, sem que o PMDB te nha fe i to sua es co -
lha! Qu an do me afas tei da Pre si dên cia, eu o fiz de po is
de uma re u nião com os Pre si den tes do meu Par ti do,
do PFL e de ou tros Par ti dos da Base do Go ver no.

A mi nha ex pec ta ti va, Sr. Pre si den te, é de que se 
pos sa con ti nu ar fa zen do uma boa po lí ti ca no Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ja der Bar ba lho, a mi nha ex pec ta ti va pes so al é tam -
bém essa. O meu en ten di men to pes so al é tam bém no 
sen ti do de que se deve res pe i tar a tra di ção da Casa: o 
ma i or Par ti do deve in di car o can di da to à Pre si dên cia.
Esta sem pre foi a po si ção que eu de fen di.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
aos Srs. Lí de res que ori en tem a sua Ban ca da so bre a
vo ta ção do re que ri men to que adia a vo ta ção para ter -
ça-fe i ra.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, o PFL vota ”Sim“.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota ”Não“.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, con sul ta dos os meus com pa nhe i ros, o
PSDB vota ”Não“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, como eu dis se an te ri or men te,
na me di da em que há Se na do res que as si na ram o re -
que ri men to, o Blo co está li be ra do. Se for re co men da -
ção, até em res pe i to a es ses dois, a re co men da ção é
pela abs ten ção, res pe i tan do a po si ção da que les que
o as si na ram e têm vi são di fe ren te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
PSB, pela ma i o ria dos seus mem bros, de ci diu acom -
pa nhar o voto do Blo co. Nós nos abs te mos na vo ta -
ção.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, o PTB en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pa -
re ce-nos que es ta mos per to do con sen so.

Te nho in for ma ção de que a tese do PMDB é a
de que a ses são para es co lha do Pre si den te seja fe i ta 
ama nhã, pela ma nhã. Pa re ce-me que o PFL con cor -
da com essa ses são ama nhã, pela tar de. Se hou ver
essa con cor dân cia por par te do PFL, em vez de vo tar -
mos esse re que ri men to, po de ría mos che gar ao con -
sen so de ter mos a ses são para a es co lha da Pre si -
dên cia do Se na do ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos.

Por tan to, apre sen to essa ques tão para que os
Lí de res pos sam pro nun ci ar-se a res pe i to.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, o PSDB en dos sa as pa la vras do Se na dor
Ro me ro Jucá e man tém a po si ção, pe din do que a
ses são seja às 14 ho ras e 30 mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria mais uma vez de de mons trar que 
não te mos sido in tran si gen tes. Se há uma pro pos ta
em dis cus são para se re a li zar a ele i ção ama nhã, pen -
so que po de mos evo lu ir para che gar mos a um con -
sen so, que é o que se de se ja. Va mos re a li zar a ses -
são ama nhã, hoje ou como su ge re o Se na dor Ber nar -
do Ca bral.

O PMDB de ci di rá quem re pre sen ta rá o Par ti do.
Logo em se gui da, se qui se rem a ele i ção, va mos re a li -
zá-la. Mas va mos fa zer isso logo. Não dá para de lon -
gar, por que essa de mo ra ex põe ain da mais o Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia gos ta ria de ou vir o pen sa men to do Se na dor
Hugo Na po leão so bre essa pro pos ta.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, pes so al men te, sus ten ta rei o re que ri men to
que as si nei. Entre tan to, como eu dis se há pou co: se a
Mesa hou ves se por bem de ci dir, eu aca ta ria e não pe -
di ria ve ri fi ca ção de vo ta ção. Mas, uma vez apre sen ta -
do o re que ri men to do Se na dor Ber nar do Ca bral, vou
acom pa nhá-lo até o fim.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a po si -
ção do PTB é de man ter o re que ri men to. Jus ti fi co: en -
ten de mos que deve ser res pe i ta do o di re i to do PMDB
de apre sen tar essa op ção. Re ser vo-me o di re i to de



agir como o fiz na ele i ção que acon te ceu no mês de
fe ve re i ro. É uma li ber da de que tem o Par ti do de apre -
sen tar o seu nome, mas é uma li ber da de nos sa bus -
car ou tras al ter na ti vas. Co lo quei-me, na que le mo -
men to, como can di da to vi san do a en ten der ser opor -
tu na uma nova op ção à can di da tu ra que ti nha sido
apre sen ta da pelo PMDB. Nes se sen ti do, en ten de mos 
que é ne ces sá rio, de po is de ser apre sen ta do o nome
pelo PMDB, que haja um pe río do de ava li a ção e de
re fle xão. Não é uma de ci são que deva ser to ma da de
afo ga di lho.

Já er ra mos tan tas ve zes, Sr. Pre si den te. Não é
jus to que con ti nu e mos tri lhan do o ca mi nho do erro. A
pre ci pi ta ção às ve zes leva ao erro. E o Se na do não
vai aca bar em um, dois ou três dias, e ele está mu i to
bem pre si di do nas mãos de V. Exª.

Den tro des sa pre mis sa, en ten do que deve o
PMDB, no mo men to que con si de rar opor tu no, com o
equi lí brio que deve pre va le cer no Par ti do, apre sen tar
o nome do can di da to, e, a par tir daí, os Par ti dos po de -
rão se re u nir, ava li ar, re fle tir e se po si ci o nar.

Não vejo mo ti vo para tan ta pre o cu pa ção, para
tan ta ce le u ma ape nas pelo adi a men to da vo ta ção por 
um dia ou por um fi nal de se ma na. Des sa pers pec ti va, 
após ou vir os com pa nhe i ros do PMDB, en ca mi nho fa -
vo ra vel men te, man te nho mi nha po si ção, tra zen do à
re fle xão mo ti vos que pos sam nos le var a to dos a ca -
mi nhar um pou co mais em prol da ló gi ca, da ra zão,
com me nos pa i xão e me nos con fli to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há a ní ti -
da de mons tra ção de que a ma i o ria das Li de ran ças
de se ja que a ele i ção ocor ra ama nhã, com a con cor -
dân cia do Lí der do PMDB, às 14 ho ras e 30 mi nu tos.

Des sa for ma, a Pre si dên cia can ce la a ses são
de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, que se re a li za ria às
10 ho ras, e con vo ca ses são ex tra or di ná ria para as 14
ho ras e 30 mi nu tos, des ti na da ex clu si va men te à ele i -
ção do Pre si den te do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) –So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.029, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco no -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 2, de 2000, (nº 3.864/97, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o va lor das ben -
fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos pú bli -
cos nas de sa pro pri a ções para fins de re -
for ma agrá ria.

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 2, de
2000, que Dis põe so bre o va lor das ben fe i to ri as exe -
cu ta das com re cur sos pú bli cos nas de sa pro pri a ções
para fins de re for ma agrá ria.

A ini ci a ti va em tela pre ten de es ta be le cer que,
nos ca sos de de sa pro pri a ção de ter ras para os fins de 
re for ma agrá ria, as ben fe i to ri as exe cu ta das com re -
cur sos pú bli cos não se rão in de ni za das.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem ago -
ra ao Se na do Fe de ral para apre ci a ção, ten do sido
dis tri bu í da a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos.

Du ran te a dis cus são da ma té ria fo ram apre sen -
ta das três emen das.

A Emen da nº 1, de au to ria do ilus tre Se na dor
Osmar Dias, ob je ti va acres cen tar pa rá gra fo úni co ao
art. 1º, para to mar cla ro que, nos ca sos de de sa pro -
pri a ção de ter ras para os fins de re for ma agrá ria, as
ben fe i to ri as exe cu ta das pelo de sa pro pri a do, re sul -
tan tes ou pro ve ni en tes de li nhas de cré di to ofi ci a is,
se rão in de ni za das.

A Emen da nº 2, de au to ria do Se na dor Edu ar do
Su plicy, pro põe re no me ar o pa rá gra fo úni co como §
1º e acres cer dois pa rá gra fos ao art. 1º, nos se guin tes 
ter mos:

”§ 2º Do va lor da in de ni za ção, se rão
des con ta dos os va lo res cor ri gi dos de even -
tu a is dé bi tos jun to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras
pú bli cas fe de ra is pro ve ni en tes de fi nan ci a -
men tos re a li za dos para a im plan ta ção de
ben fe i to ri as nas ter ras ob je to da de sa pro pri -
a ção.

§ 3º O Go ver no Fe de ral pro vi den ci a rá
a trans fe rên cia dos va lo res des con ta dos nos 
ter mos do pa rá gra fo an te ri or para as ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras pú bli cas fe de ra is cre do ras,
vi san do a amor ti za ção to tal ou par ci al dos
dé bi tos exis ten tes.“

Ao jus ti fi car a sua pro po si ção, o emi nen te Se -
na dor as sim se ma ni fes ta:

”A re cu pe ra ção dos cré di tos ofe re ci dos 
por ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas fe de ra is
re a li za dos para a im plan ta ção de ben fe i to ri -
as nas ter ras ob je to de de sa pro pri a ção tor -
nar-se-á mais di fi cil. De um lado, o ex-pro -
pri e tá rio tem uma ina dim plên cia com ins ti tu -
i ções fi nan ce i ras do go ver no fe de ral e de



ou tro e cre dor de in de ni za ções a se rem pa -
gas pelo mes mo go ver no. O mais cor re to é
pro ce der a um en con tro de con tas en tre
pro pri e tá rio, go ver no e ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras fe de ra is, de ma ne i ra a trans fe rir ape nas
os va lo res lí qui dos re sul tan tes dos can ce la -
men tos en tre cré di tos e dé bi tos.“

A Emen da nº 3, de au to ria do Se na dor Ro ber to
Re quião, ofe re ce nova re da ção ao art. 1º, de ter mi -
nan do que as ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos
pú bli cos, que pos sam ser ob je to de con tri bu i ção de
me lho ria, não se rão con si de ra das como fa tor de va lo -
ri za ção so bre a pro pri e da de a ser ava li a da.

Cabe a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, con for me pre vis to no Re gi men to Inter no des ta
Casa, opi nar so bre a pro po si ção em pa u ta.

É o re la tó rio.

II – Voto

De iní cio de ve mos di zer que, com re la ção à
cons ti tu ci o na li da de e à ju ri di ci da de da ini ci a ti va, não
há re pa ros a fa zer. Com efe i to, a ma té ria se in se re na
re gra ge ral da que las cuja ini ci a ti va le gis la ti va cabe a
par la men tar fe de ral (art. 61, ca put, da CF), é da com -
pe tên cia pri va ti va da União (art. 22, II, da CF) e cabe
ao Con gres so Na ci o nal le gis lar so bre ela (art. 48, ca -
put, da CF).

No que se re fe re ao seu mé ri to, pa re ce-nos que
deva ser aco lhi da por esta Co mis são, pois tor na ex -
pres so em nos sa le gis la ção que as ben fe i to ri as exe -
cu ta das com re cur sos pú bli cos não se rão in de ni za -
das nos ca sos de de sa pro pri a ção de ter ras para os
fins de re for ma agrá ria.

Na ver da de, se gun do en ten de mos, em bo ra
essa re gra não es te ja ex pres sa hoje na le gis la ção
cor res pon den te, ela de ve ria já ser apli ca da.

Isso por que in de ni zar sig ni fi ca re pa rar al guém
por pre ju í zo in jus to que esse al guém so freu ou está
em vias de so frer.

Assim, quan do se in de ni za uma ben fe i to ria exis -
ten te em ter ras de sa pro pri a das ou em vias de de sa -
pro pri a ção, está-se com pen san do o pro pri e tá rio pelo
in ves ti men to que fez nes sa ben fe i to ria.

Ora, se a ben fe i to ria foi re a li za da com re cur sos
pú bli cos, não hou ve gas tos por par te do par ti cu lar.
Por tan to, não há que fa lar em in de ni za ção por essa
ben fe i to ria.

No que diz res pe i to à Emen da nº 1, apre sen ta da 
pelo Se na dor Osmar Dias, a nos sa opi nião é pelo seu
aca ta men to. Não obs tan te, pa re ce-nos que o seu tex -
to deva ser apri mo ra do. Isso por que, nos es tri tos ter -

mos em que está va za do, po de ria su ge rir o en ten di -
men to – para al gum in tér pre te mais apres sa do – de
que só se ri am in de ni za das as ben fe i to ri as exe cu ta -
das pelo de sa pro pri a do re sul tan tes de fi nan ci a men -
tos de agên ci as ofi ci a is.

Des sa for ma, para afas tar, por an te ci pa ção,
qual quer dú vi da so bre o al can ce das in de ni za ções
aqui tra ta das, é que es ta mos con clu in do por al te ra -
ção no tex to da emen da apre sen ta da, para to mar cla -
ro que se rão in de ni za das tan to as ben fe i to ri as exe cu -
ta das com re cur sos pró pri os do de sa pro pri a do como
as exe cu ta das com re cur sos pro ve ni en tes de fi nan ci -
a men to, seja fi nan ci a men to pro ve ni en te de en ti da des 
pú bli cas, seja de en ti da des pri va das.

Ou tros sim, a Emen da nº 2, de au to ria do Se na -
dor Edu ar do Su plicy, re sul ta lo gi ca men te da Emen da
nº 1, de au to ria do Se na dor Osmar Dias: esta in clui na
in de ni za ção as ben fe i to ri as exe cu ta das pelo de sa -
pro pri a do, com re cur sos pro ve ni en tes de fi nan ci a -
men to, a ou tra de ter mi na que, na hi pó te se de fi nan ci -
a men to pú bli co, os seus va lo res se rão des con ta dos,
re a li zan do-se, as sim, o ne ces sá rio en con tro de con -
tas en tre o de sa pro pri a do e o Esta do.

Qu an to à Emen da nº 3, de au to ria do Se na dor
Ro ber to Re quião, so mos con trá ri os à sua apro va ção,
uma vez que a lo ca li za ção ge o grá fi ca do imó vel in ter -
fe re em seu va lor, es tan do o imó vel mais pró xi mo ou
mais dis tan te, a uma even tu al con tri bu i ção de me lho -
ria, como uma es tra da pa vi men ta da, por exem plo.

Sen do as sim, ante o ex pos to, opi na mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2000, 
na for ma do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1-CAG
(subs ti tu ti vo)

Dis põe so bre a in de ni za ção de ben -
fe i to ri as em ca sos de de sa pro pri a ções
para fins de re for ma agrá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Fica es ta be le ci do que, nos ca sos de de sa -

pro pri a ção de ter ras para fins de re for ma agrá ria, as
ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos pú bli cos não
se rão in clu í das na ava li a ção para o cál cu lo da in de ni -
za ção.

§ 1º Se rão in de ni za das as ben fe i to ri as exe cu ta -
das pelo de sa pro pri a do, com re cur sos pró pri os ou
com re cur sos pro ve ni en tes de fi nan ci a men to.

§ 2º Do va lor da in de ni za ção, se rão des con ta -
dos os va lo res cor ri gi dos de even tu a is dé bi tos jun to a
ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas fe de ra is, pro ve ni en -



tes de fi nan ci a men tos re a li za dos para a im plan ta ção
de ben fe i to ri as nas ter ras ob je to da de sa pro pri a ção.

§ 3º O Go ver no Fe de ral pro vi den ci a rá a trans fe -
rên cia dos va lo res des con ta dos nos ter mos do pa rá -
gra fo an te ri or para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas 
fe de ra is cre do ras, vi san do a amor ti za ção to tal ou par -
ci al dos dé bi tos.

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

Sala da Co mis são, 18 de se tem bro de 2001. -
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te - Lú dio Co e lho, Re la tor 
- José Agri pi no - Jo nas Pi nhe i ro - Bel lo Par ga -
José Co e lho - Edu ar do Su plicy - Arlin do Por to -
Ro ber to Sa tur ni no - He lo í sa He le na - Jef fer son Pe -
res - Osmar Dias - Car los Be zer ra - Pa u lo Sou to -
Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
....................................................................................

II - de sa pro pri a ção;
...........................
Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

PARECER Nº 1.030, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 58, de 2001, (Nº 109/95, na casa de ori -
gem) que acres cen ta in ci sos ao art. 3º da 
Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que 
dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Vem à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de 2001 (PL nº 109,
de 1995, na ori gem), de au to ria do De pu ta do Odel mo
Leão, que ”acres cen ta in ci sos ao art. 3º da Lei nº
8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a
po lí ti ca agrí co la“.

Os in ci sos, ob je to do art. 1º do pro je to em aná li -
se, vi sam pro mo ver a sa ú de ani mal e a sa ni da de ve -
ge tal; pro mo ver a ido ne i da de dos in su mos e ser vi ços
em pre ga dos na agri cul tu ra; as se gu rar a qua li da de
dos pro du tos de ori gem agro pe cuá ria, seus de ri va -
dos e re sí du os de va lor eco nô mi co; pro mo ver a con -
cor rên cia le gal en tre os agen tes que atu am nos se to -
res e a pro te ção des tes em re la ção a prá ti cas des le a -
is e a ris cos de do en ças e pra gas exó ti cas no País, e
me lho rar a ren da e a qua li da de de vida no meio ru ral.

O art. 2º es ta be le ce a en tra da em vi gên cia da
nor ma.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pe las Co mis sões 
de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, 
de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral e de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça e de Re da ção. Foi apre sen ta da e apro va da emen -
da na Co mis são de De fe sa do Con su mi dor, Meio
Ambi en te e Mi no ri as re fe ren te a con cor rên cia leal e
pro te ção dos agen tes que atu am no se tor das prá ti -
cas des le a is.

Não fo ram apre sen ta das emen das no Se na do
Fe de ral.

II – Aná li se

A Lei nº 8.171, de 1991, a cha ma da Lei Agrí co la, 
no ca put do seu art. 1º ”fixa os fun da men tos, de fi ne
os ob je ti vos e as com pe tên ci as ins ti tu ci o na is, pre vê
os re cur sos e es ta be le ce as ações e ins tru men tos da
po lí ti ca agrí co la, re la ti va men te às ati vi da des agro pe -
cuá ri as, agro-in dús tri a is e de pla ne ja men to das ati vi -
da des pes que i ra e flo res tal“.

O art. 3º da Lei Agrí co la dis põe so bre os ob je ti -
vos da po lí ti ca agrí co la e as al te ra ções pro pos tas,
con for me jus ti fi ca ção do au tor, bus cam aper fe i ço ar e
am pli ar es ses ob je ti vos.

A pro pos ta de in clu são dos re fe ri dos in ci sos ao
art. 30 tem o con dão de aper fe i ço ar aque le tex to le -
gal, ao am pli ar os ob je ti vos da po lí ti ca agrí co la na ci o -
nal.

III –  Voto

É evi den te o mé ri to da ma té ria sob exa me.
Assim, so mos pela apro va ção do PLC nº 58, de 2001,



nos ter mos em que foi apro va do na Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de Se tem bro de 2001. _
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te Osmar Dias, Re la tor _
Lú dio Co e lho _ Bel lo Par ga _ He lo i sa He le na _ Ro -
ber to Sa tur ni no _ La u ro Cam pos _ Jef fer son Pé -
res _ José Co e lho _ Arlin do Por to _ Fran ce li no Pe -
re i ra _ Jo nas Pi nhe i ro _ Edu ar do Su plicy _ Car los
Be zer ra _ Pa u lo Sou to. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

CAPITULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

Art. 1º Esta lei fixa os fun da men tos, de fi ne os
ob je ti vos e as com pe tên ci as ins ti tu ci o na is, pre vê os
re cur sos e es ta be le ce as ações e ins tru men tos da po -
lí ti ca agrí co la, re la ti va men te às ati vi da des agro pe -
cuá ri as, agro in dus tri a is e de pla ne ja men to das ati vi -
da des pes que i ra e flo res tal.
....................................................................................

PARECER Nº 1.031, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 642,
de 1999, de au to ria do Se na dor Ge ral do
Althoff, que dá nova re da ção ao § 1º do
art. 42; in ci so I do 53; aos arts. 198 e 249;
acres cen ta o art. 244-A ao Tí tu lo VII, Ca -
pí tu lo I, Se ção II, e in ci sos aos arts. 56,
98, 148, 180 e 201, da Lei nº 8.069, de 13
de ju lho de 1990 — Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te _; e al te ra o art. 225 do
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940 (Có di go Pe nal).

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I — Re la tó rio

A pre sen te pro po si ção le gis la ti va, de au to ria do
Se na dor Ge ral do Altoff, tem por ob je ti vo al te rar dis po -
si ti vos da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 — Esta -
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, e da Lei nº 2.848,

de 7 de de zem bro de 1940 — Có di go Pe nal, no sen ti -
do de pro pi ci ar me lhor cum pri men to das de ci sões ati -
nen tes à ma té ria de sua com pe tên cia.

O ob je ti vo úl ti mo da pro po si ção sob exa me e a
atu a li za ção e aper fe i ço a men to do Esta tu to da Cri an -
ça e do Ado les cen te após a sua pri me i ra dé ca da de
exis tên cia. Nes se pe río do, a so ci e da de bra si le i ra sou -
be uti li zar-se des se im por tan te es ta tu to e, ago ra, pre -
ten de mo der ni zá-lo com o in tu i to de tor ná-lo mais
exe qüí vel. Nes se sen ti do, tam bém, as al te ra ções do
Có di go Pe nal nas ma té ri as com ele cor re la tas.

II – Da Aná li se

Faz-se, a se guir, aná li se por me no ri za da das al -
te ra ções pro pos tas às leis aci ma re fe ri das, de acor do
com a sua or dem.

Em re la ção a cada uma das pro pos tas, se rão
su ces si va men te ex pli ci ta das a re da ção da pro po si -
ção e a re da ção vi gen te, após o que se fa rão os co -
men tá ri os per ti nen tes.

Re da ção da Pro po si ção
1) Art. 1º Os arts. 42, § 1º; e 53, in ci so I, da Lei nº

8.069, de 13 de ju lho de 1990, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 42 § 1º Não po dem ado tar os ir -
mãos do ado tan do”. (NR)

................... ...........................................
”Art. 53 ........... ......................................
I — igual da de de con di ções para o

aces so e per ma nên cia na es co la, in de pen -
den te men te de apre sen tar cer ti dão de nas -
ci men to;“ (NR)

Re da ção vi gen te

”Art. 42. Po dem ado tar os ma i o res de
vin te e um anos, in de pen den te men te de es -
ta do ci vil.

§ 1º Não po dem ado tar os as cen den -
tes e os ir mãos do ado tan do.“

Co men tá ri os

A su pres são dos as cen den tes do rol de pes so -
as que não po dem ado tar é me di da que vem pro te -
ger o ado tan do no seio da fa mí lia bi o ló gi ca. Não é
jus to que os avós con ti nu em pro i bi dos de ado tar o
neto. Se os pais não po dem, por ra zões di ver sas,
dar pro te ção ao fi lho, é na tu ral que o fa çam os avós. 
Com essa me di da, não ha ve rá rup tu ra na cri a ção da 
fa mí lia, e pro te ger-se-á di re i to na tu ral dos avós — o
de se jo de man ter a fa mí lia uni da.



Re da ção da Pro po si ção
2) Art. 2º O art. 148 da Lei nº 8.069, de 13 de ju -

lho de 1990, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra -
ções no in ci so II, e acres ci do dos se guin tes in ci so VIII
e § 1º, pas san do-se o tex to do atu al pa rá gra fo úni co
para § 2º:

”Art. 148. .............. ................................
II - ho mo lo gar ter mo de acor do re ce bi -

do do Mi nis té rio Pú bli co e con ce der a re mi -
ção como for ma de sus pen são ou ex tin ção
do pro ces so.

(NR)
...................... ........................................
VIII — de cre tar, in clu si ve aos pais ou

res pon sá ve is, para as se gu rar o cum pri men -
to de suas de ci sões, em pro ces sos de sua
com pe tên cia e por de ci são fun da men ta da,
por até trin ta dias, a pri são pro vi só ria de
ma i o res im pu tá ve is, des de que agen tes de
ris co gra ve, atu al ou imi nen te, a di re i tos de
cri an ça ou ado les cen te.

§ 1º Con tra o de cre to de pri são re fe ri -
do no in ci so VIII cabe re cur so na for ma do
art. 198 des te Esta tu to.

§ 2º .......................................................

Re da ção Vi gen te

”Art. 148. A Jus ti ça da Infân cia e da Ju -
ven tu de é com pe ten te para:

I - co nhe cer de re pre sen ta ções pro mo -
vi das pelo Mi nis té rio Pú bli co, para apu ra ção 
de ato in fra ci o nal atri bu í do a ado les cen te,
apli can do as me di das ca bí ve is;

II - con ce der a re mi ção, como for ma
de sus pen são ou ex tin ção do pro ces so;

III - co nhe cer de pe di dos de ado ção e
seus in ci den tes;

IV - co nhe cer de ações ci vis fun da das
em in te res ses in di vi du a is, di fu sos ou co le ti -
vos afe tos à cri an ças e ao ado les cen te, ob -
ser va do o dis pos to no art. 209;

V - co nhe cer de ações de cor ren tes de
ir re gu la ri da des em en ti da des de aten di men -
to, apli can do as me di das ca bí ve is;

VI - apli car pe na li da des ad mi nis tra ti vas 
nos ca sos de in fra ções con tra nor ma de
pro te ção a cri an ças ou ado les cen tes;

VII - co nhe cer de ca sos en ca mi nha dos 
pelo Con se lho Tu te lar, apli can do as me di -
das ca bí ve is.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do se tra tar de
cri an ça ou ado les cen te nas hi pó te ses do
art. 98, é tam bém com pe ten te a Jus ti ça da
Infân cia e da Ju ven tu de para o fim de:

a) co nhe cer de pe di dos de guar da e
tu te la;

b) co nhe cer de ações de des ti tu i ção
do pá trio po der, per da ou mo di fi ca ção da tu -
te la ou guar da;

c) su prir a ca pa ci da de ou o con sen ti -
men to para o ca sa men to;

d) co nhe cer de pe di dos ba se a dos em
dis cor dân cia pa ter na ou ma ter na, em re la -
ção ao exer cí cio do pá trio po der;

e) co nhe cer a eman ci pa ção, nos ter -
mos da lei ci vil, quan do fal ta rem os pais;

f) de sig nar cu ra dor es pe ci al em ca sos
de apre sen ta ção de que i xa ou re pre sen ta -
ção, ou de ou tros pro ce di men tos ju di ci a is ou 
ex tra ju di ci a is em que haja in te res ses de cri -
an ça ou ado les cen te;

g) co nhe cer de ações de ali men tos;
h) de ter mi nar o can ce la men to, a re ti fi -

ca ção e o su pri men to dos re gis tros de nas -
ci men to e óbi to."

Co men tá ri os

A al te ra ção pre ten di da no in ci so II do ar ti go
148, aci ma, é no sen ti do de dar ao Mi nis té rio Pú bli -
co a fun ção de me di a dor de acor do com me no res
ou seus re pre sen tan tes, para pos te ri or aná li se e ho -
mo lo ga ção do juiz.

É opor tu na a in ser ção do Mi nis té rio Pú bli co no
con tex to da me di a ção. A apro va ção des ta al te ra ção
pro pi ci a rá agi li da de e se gu ran ça às de ci sões da Jus -
ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de.

A ino va ção dada ao Esta tu to com a re da ção do
in ci so VIII do art. 148, su pra, vem im pri mir às de ci -
sões pro fe ri das pe los ju í zes da in fân cia e da ju ven tu -
de for ça co er ci ti va ime di a ta. A pos si bi li da de da apli ca -
ção da pena de pri são pro vi só ria (até 30 dias), in de -
pen den te men te do en qua dra men to da even tu al in fra -
ção no Có di go Pe nal, fa ci li ta o exer cí cio do po der de
co er ção do ma gis tra do e fun ci o na rá como me di da ini -
bi do ra da prá ti ca de atos con trá ri os aos di re i tos da cri -
an ça e do ado les cen te.

A in tro du ção de um novo pa rá gra fo pri me i ro ao
art. 148 do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te e a
al te ra ção do seu atu al pa rá gra fo úni co para § 2º tem a 
fi na li da de de ad mi tir re cur so es pe cí fi co con tra o de -
cre to de pri são. Os re cur sos são na tu ra is a qual quer
de ci são ju di ci al e, por essa ra zão, o pro je to ad mi te a
sua in ter po si ção, na for ma do art. 198 do Esta tu to.



Como se verá adi an te, o art. 198 tam bém con -
tém ino va ção na pro pos ta de re for ma da Lei nº 8.069,
de 1990, uma vez que de ter mi na a apre ci a ção de
qua is quer re cur sos pro ve ni en tes da Jus ti ça da Infân -
cia e da Ju ven tu de pelo sis te ma re cur sal dos Ju i za -
dos Espe ci a is, cri a do pela Lei nº 9.099, de 26 de se -
tem bro de 1995. A ex pli ca ção da me di da re si de em
que os re cur sos in ter pos tos pe ran te os Ju i za dos
Espe ci a is são jul ga dos com ma i or ra pi dez e sim pli ci -
da de.

Re da ção da Pro po si ção

3) Art. 3º O art. 180 da Lei nº 8.069, de 13 de
ju lho de 1990, fica acres ci do do se guin te in ci so IV:

“Art. 180. ...............................................
IV — Enca mi nhar à au to ri da de ju di ciá -

ria, para ho mo lo ga ção e exe cu ção, ter mo de 
acor do ce le bra do na for ma do in ci so XIII do
art. 201."

Re da ção vi gen te

“Art. 180. Ado ta das as pro vi den ci as a
que alu de o ar ti go an te ri or, o re pre sen tan te
do Mi nis té rio Pú bli co po de rá:

I - pro mo ver o ar qui va men to dos au tos;
II - con ce der a re mis são;
III- re pre sen tar à au to ri da de ju di ciá ria

para apli ca ção de me di da só ci o e du ca ti va."

Co men tá ri os
O in ci so IV acres ci do ao rol in ci sos do art. 180

su pra é mais uma ino va ção à Lei nº 8.069, de 1990. O
Mi nis té rio Pú bli co po de rá en ca mi nhar ao Ju í zo da
Infân cia e Ju ven tu de ter mo de acor do es ta be le ci do
com o me nor, na pre sen ça dos seus pais, para a apli -
ca ção de me di das de pro te ção ou so ci o e du ca ti vas.

O di re i to con ce di do ao Mi nis té rio Pú bli co, de en -
ca mi nhar à au to ri da de ju di ciá ria ter mo de acor do
para ho mo lo ga ção, é de cor ren te da in ser ção do in ci -
so XIII ao art. 201 da Lei em re fe rên cia, a se guir exa -
mi na do.

Re da ção da Pro po si ção
4) Art. 4º O art. 198 da Lei nº 8.069, de 13 de ju -

lho de 1990, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 198. Nos pro ce di men tos afe i tos à
Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de fica ado -
ta do o sis te ma re cur sal dos arts. 41 a 43 da
Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995
(Ju i za dos Espe ci a is).” (NR)

Re da ção vi gen te

“Art. 198. Nos pro ce di men tos afe tos à
Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de fica ado -

ta do o sis te ma re cur sal do Có di go de Pro -
ces so Ci vil, apro va do pela Lei nº 5.869, de
11 de ja ne i ro de 1973, e suas al te ra ções
pos te ri o res, com as se guin tes adap ta ções:”

Co men tá ri os
O art. 198, ca put, se ria der ro ga do pelo pro je to

sob exa me, o que tor na dis pen sá vel trans cre ver os
seus in ci sos I a VII, e se ria ado ta do o sis te ma re cur sal 
dos Ju i za dos Espe ci a is, na for ma dos arts. 41 a 43, da 
Lei nº 9.099, de 1995.

A mu dan ça su ge ri da no pro je to é bem re ce bi da,
em face do no tó rio su ces so das ati vi da des dos Ju i za -
dos Espe ci a is, es pe ci al men te no que diz res pe i to a
ce le ri da de dos jul ga men tos. No sis te ma vi gen te, os
es for ços do le gis la dor em pre ga dos no sen ti do de re -
du zir os pra zos dos re cur sos ma ni fes tou-se in su fi ci -
en te para dar aos fe i tos per ti nen tes à in fân cia e a ju -
ven tu de a ce le ri da de re que ri da.

Re da ção da Pro po si ção
5) Art. 5º O art. 201 da Lei nº 8.069, de 13 de ju -

lho de 1990, fica acres ci do do se guin te in ci so XIII:

“Art. 201. ...............................................
......................... ....................................
XIII – Pro por ao ado les cen te, na pre -

sen ça de seus pais, res pon sá vel ou cu ra dor
no me a do para o ato, a apli ca ção ime di a ta
de me di da de pro te ção den tre as pre vis tas
no art. 101, in ci sos I A VII, ou de me di da so -
ci o e du ca ti va den tre as pre vis tas no art. 112, 
in ci sos I a IV".

Re da ção vi gen te

“Art. 201. Com pe te ao Mi nis té rio Pú bli -
co:

I - con ce der a re mis são como for ma de 
ex clu são do pro ces so;

II - pro mo ver e acom pa nhar os pro ce -
di men tos re la ti vos às in fra ções atri bu í das a
ado les cen tes;

III - pro mo ver e acom pa nhar as ações
de ali men tos e os pro ce di men tos de sus -
pen são e des ti tu i ção do pá trio po der, no me -
a ção e re mo ção de tu to res, cu ra do res e
guar diães, bem como ofi ci ar em to dos os
de ma is pro ce di men tos da com pe tên cia da
Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de;

IV – pro mo ver, de ofí cio ou por so li ci ta -
ção dos in te res sa dos, a es pe ci a li za ção e a
ins cri ção de hi po te ca le gal e a pres ta ção de 
con tas dos tu to res, cu ra do res e qua is quer



ad mi nis tra do res de bens de cri an ça e ado -
les cen tes nas hi po te cas do art. 98;

V – pro mo ver o in qué ri to ci vil e a ação
ci vil pú bli ca para a pro te ção dos in te res ses
in di vi du a is, di fu sos ou co le ti vos re la ti vos à
in fân cia e à ado les cên cia, in clu si ve os de fi -
ni dos no art. 220, § 3º, in ci so II, da Cons ti tu -
i ção Fe de ral;

VI – ins ta u rar pro ce di men tos ad mi nis -
tra ti vos e, para ins truí-los;

a) ex pe dir no ti fi ca ções para co lher de -
po i men tos ou es cla re ci men tos e, em caso
de não-com pa re ci men to in jus ti fi ca do, re qui -
si tar con du ção co er ci ti va, in clu si ve pela po lí -
cia ci vil ou mi li tar;

b) re qui si tar in for ma ções, exa mes, pe -
rí ci as e do cu men tos de au to ri da des mu ni ci -
pa is, es ta du a is e fe de ra is, da ad mi nis tra ção
di re ta ou in di re ta, bem como pro mo ver ins -
pe ções e di li gên ci as in ves ti ga tó ri as;

c) re qui si tar in for ma ções e do cu men -
tos a par ti cu la res e ins ti tu i ções pri va das,

VII – ins ta u rar sin di cân ci as, re qui si tar
di li gên ci as in ves ti ga tó ri as e de ter mi nar a
ins ta u ra ção de in qué ri to po li ci al, para apu ra -
ção de ilí ci tos ou in fra ções às nor mas de
pro te ção à in fân cia e à ju ven tu de;

VIII – ze lar pelo efe ti vo res pe i to aos di -
re i tos e ga ran ti as le ga is as se gu ra dos às cri -
an ças e ado les cen tes, pro mo ven do as me -
di das ju di ci a is e ex tra ju di ci a is ca bí ve is;

IX – im pe trar man da do de se gu ran ça,
de in jun ção de ha be as cor pus, em qual -
quer ju í zo, ins tân cia ou tri bu nal, na de fe sa
dos in te res ses so ci a is e in di vi du a is in dis po -
ní ve is afe tos à cri an ça e ao ado les cen te;

X – re pre sen tar ao ju í zo vi san do à apli -
ca ção de pe na li da de por in fra ções co me ti -
das con tra as nor mas de pro te ção à in fân cia 
e à ju ven tu de, sem pre ju í zo da pro mo ção da 
res pon sa bi li da de ci vil e pe nal do in fra tor,
quan do ca bí vel;

XI – ins pe ci o nar as en ti da des pú bli cas
e par ti cu la res de aten di men to e os pro gra -
mas de que tra ta esta lei, ado tan do de pron -
to as me di das ad mi nis tra ti vas ou ju di ci a is
ne ces sá ri as à re mo ção de ir re gu la ri da des
por ven tu ra ve ri fi ca das;

XII – re qui si tar for ça po li ci al, bem
como a co la bo ra ção dos ser vi ços mé di cos,
hos pi ta la res, edu ca ci o na is e de as sis tên cia

so ci al, pú bli cos ou pri va dos, para o de sem -
pe nho de suas atri bu i ções.

§ 1º A le gi ti ma ção do Mi nis té rio Pú bli -
co para as ações cí ve is pre vis tas nes te ar ti -
go não im pe de a de ter ce i ros, nas mes mas
hi pó te ses, se gun do dis pu se rem a Cons ti tu i -
ção e esta lei.

§ 2º As atri bu iç&s cons tan tes des te ar -
ti go não ex clu em ou tras, des de que com pa -
tí ve is com a fi na li da de do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 3º O re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú -
bli co, no exer cí cio de suas fun ções, terá li -
vre aces so a todo lo cal onde se en con tre
cri an ça e ado les cen te.

§ 4º O re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú -
bli co será res pon sá vel pelo uso in de vi do
das in for ma ções e do cu men tos que re qui si -
tar, nas hi pó te ses le ga is de si gi lo.

§ 5º Para o exer cí cio de atri bu i ções de
que tra ta o in ci so VIII des te ar ti go, po de rá o
re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co:

a) re du zir a ter mo as de cla ra ções do
re cla man te, ins ta u ran do o com pe ten te pro -
ce di men to, sob sua pre si dên cia;

b) en ten der-se di re ta men te com a pes -
soa ou au to ri da de re cla ma da, em dia, lo cal
e ho rá rio pre vi a men te no ti fi ca dos ou acer ta -
dos;

c) efe tu ar re co men da ções vi san do à
me lho ria dos ser vi ços pú bli cos e de re le vân -
cia pú bli ca afe tos à cri an ça e ao ado les cen -
te, fi xan do pra zo ra zoá vel para sua per fe i ta
ade qua ção."

Co men tá ri os
O in ci so XIII cri a do pelo pro je to ora em apre ci a -

ção dá ao Mi nis té rio Pú bli co o di re i to de pro por di re ta -
men te ao me nor, na pre sen ça dos seus pais, a apli ca -
ção de me di das de pro te ção ou só ci o e du ca ti vas, de
acor do com os ar ti gos 101 e 112 da Lei nº 8.069, de
1990.

Essa im por tan te ino va ção será de gran de va lia
para dar mais di na mis mo à atu a ção dos mem bros do
Par quet e, con se quen te men te, às de ci sões dos Ju i -
za dos da Infân cia e da Ju ven tu de.

Re da ção da Pro po si ção
6) “Art. 6º O art. 249 da Lei nº 8.069, de 13 de ju -

lho de 1990, pos sa ter a se guin te re da ção:

Art. 249. ................................................
Pena – a me di da pre vis ta no in ci so VIII 

do art. 148, ou mul ta de três a vin te sa lá ri os



mí ni mos, apli can do-se esta em do bro em
caso de re in ci dên cia."(NR)

Re da ção vi gen te

“Art. 249. Des cum prir, do lo sa ou cul po -
sa men te, os de ve res ine ren tes ao pá trio po -
der ou de cor ren te de tu te la ou guar da, bem
as sim de ter mi na ção da au to ri da de ju di ciá ria 
ou Con se lho Tu te lar:

Pena: mul ta de três a vin te sa lá ri os de
re fe rên cia, apli can do-se o do bro em caso de 
re in ci dên cia."

Co men tá ri os
A me di da pre vis ta no in ci so VIII, do art. 148 do

Esta tu to, tam bém é um dos itens da re for ma pro pug -
na da por este pro je to. O in ci so VIII, sob en fo que, dá
ao juiz o po der para de cre tar a pri são do in fra tor, na
for ma do ca put do art. 249 aci ma ci ta do, que já foi ob -
je to de co men tá rio es pe cí fi co.

De ou tro lado, a ino va ção re fe ren te à mul ta, es ti -
pu la da em sa lá ri os de re fe rên cia para sa lá ri os mí ni -
mos é sa lu tar. Os sa lá ri os de re fe rên cia ca í ram no de -
su so no dia-a-dia dos tri bu na is. Apli ca-se sem pre a
mul ta com re fe rên cia no sa lá rio mí ni mo.

Re da ção da Pro po si ção

7) Art. 7º A Se ção II do Ca pí tu lo I, do Tí tu lo VII, 
da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, fica acres ci -
da do se guin te art. 244–A, a ser in se ri do ime di a ta -
men te após o art. 244:

“Art. 244–A. Sub me ter, per mi tir ou for -
ne cer os me i os para que ou trem sub me ta
cri an ça ou ado les cen te a ex plo ra ção se xu al.

Pena: re clu são, de qua tro a dez anos"

Re da ção vi gen te

“Art. 244. Ven der, for ne cer ain da que
gra tu i ta men te ou en tre gar, de qual quer for -
ma, a cri an ça ou ado les cen te fo gos de es -
tam pi do ou de ar ti fí cio, ex ce to aque les que,
pelo seu re du zi do po ten ci al, se jam in ca pa -
zes de pro vo car qual quer dano fí si co em
caso de uti li za ção in de vi da.

Pena: de ten ção de seis me ses a dois
anos e mul ta."

Co men tá ri os

O pro je to ape nas acres ce ao art. 244, aci ma
trans cri to, o art. 244–A que con tém as sun to in de -
pen den te do art. 244, cum prin do-se, as sim, cor ri gir

o tex to para ob ser var as de ter mi na ções da Lei Com -
ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O agen te que sub me ter, per mi tir ou for ne cer os
me i os para que ou trem sub me ta cri an ças ou ado les -
cen te a ex plo ra ção se xu al fica su je i to à pena de re clu -
são de qua tro a dez anos. Essa nova ti pi fi ca ção pe nal
é ex tre ma men te ne ces sá ria para a pro te ção da cri an -
ça e do ado les cen te, prin ci pal men te pelo te mor que a
ele va da pena im põe – re clu são de qua tro a dez anos.

Re da ção da Pro po si ção

8) Art. 8º O art. 225 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso III, revogado o
§ 2º desse artigo:

“Art. 225. ...............................................
III – Se a ví ti ma é me nor de vin te e um 

anos de ida de."

Re da ção vi gen te

“Art. 225. Nos cri mes de fi ni dos nos ca -
pí tu los an te ri o res, so men te se pro ce de me -
di an te que i xa.

§ 1º Pro ce de-se, en tre tan to, me di an te
ação pú bli ca:

I – se a ví ti ma ou seus pais não po dem 
pro ver às des pe sas do pro ces so, sem pri -
var-se de re cur sos in dis pen sá ve is à ma nu -
ten ção pró pria da fa mí lia;

II – se o cri me é co me ti do com abu so
do pá trio po der, ou da qua li da de de pa dras -
to, tu tor ou cu ra dor.

§ 2º No caso do nº 1 do pa rá gra fo an -
te ri or, ação do Mi nis té rio Pú bli co de pen de
de re pre sen ta ção."

Co men tá ri os
O pro je to in tro duz o in ci so III aci ma trans cri to,

ao art. 225 do Có di go Pe nal, para tor nar tam bém de
ação pú bli ca os de li tos tra ta dos no Tí tu lo VI do re fe -
ri do Có di go (dos cri mes con tra os cos tu mes), na hi -
pó te se de a ví ti ma ser me nor de vin te e um anos de
ida de.

Essa al te ra ção é im por tan te e bem re ce bi da na
me di da em que pro te ge a ví ti ma me nor de vin te e um
anos. Nes sa fase da vida a pes soa não tem ain da re -
cur sos e dis cer ni men to su fi ci en tes para pro ver por si
mes ma uma ação pe nal. A ação do Mi nis té rio Pú bli co, 
in de pen den te men te da pro mo ção de que i xa-cri me ou 
de re pre sen ta ção, dá à ví ti ma e à so ci e da de ma i o res
ga ran ti as da pu ni ção dos in fra to res da lei.



Se for apro va da a su pres são do § 2º do art. 225
do Có di go Pe nal, os de li tos de es tu pro, aten ta do vi o -
len to ao pu dor, pos se se xu al me di an te fra u de, aten ta -
do ao pu dor me di an te fra u de, se du ção, cor rup ção de
me no res, rap to vi o len to me di an te fra u de, rap to con -
sen su al ou em con cur so com ou tros cri mes pas sa rão
a ser de ação pú bli ca in con di ci o na da, des de que a ví -
ti ma ou seus pais não pos sam pro ver as des pe sas do
pro ces so, sem pri var-se dos re cur sos in dis pen sá ve is
à ma nu ten ção pró pria ou da fa mí lia.

As mo di fi ca ções in tro du zi das no pro je to são
opor tu nas. As ví ti mas dos cri mes con tra os cos tu mes, 
na sua ma i o ria po bres, não po dem sus ten tar as des -
pe sas com o pa ga men to de cus tas ju di ci a is, ta xas e
ho no rá ri os ad vo ca tí ci os. Por essa ra zão os pra ti can -
tes des ses cri mes fi cam im pu nes. E a im pu ni da de
com que são pre mi a dos os in fra to res dos de li tos con -

tra os cos tu mes não pode ser to le ra da. A apro va ção
do pro je to dará um bas ta numa era de im pu ni da de e
be ne fi ci a rá a fa mí lia e a so ci e da de.

Em face do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 642, de
1999, por apre sen tar-se re gi men tal men te ade qua do
e aten der aos re qui si tos de ju ri di ci da de e cons ti tu ci o -
na li da de.

Sala da Co mis são, 12 de se tem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor 
– Álva ro Dias – Anto nio Car los Jú ni or – Osmar
Dias – Ro me ro Jucá – Ma ria do Car mo Alves – Nilo
Te i xe i ra Cam pos – Pe dro Ubi ra ja ra – Fran ce li no
Pe re i ra – Jef fer son Pé res – José Edu ar do Du tra
(abs ten ção) – Se bas tião Ro cha – He lo í sa He le na
(abs ten ção) – Pa u lo Har tung (Sem voto) – Bel lo Par -
ga – Ade mir Andra de – José Agri pi no (Sem voto).



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 220. A ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri a -

ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for ma,
pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão qual quer res tri ção,
ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

§ 3º Com pe te à lei fe de ral:
....................................................................................

II – es ta be le cer os me i os le ga is que ga ran tam à
pes soa e à fa mí lia a pos si bi li da de de se de fen de rem
de pro gra mas ou pro gra ma ções de rá dio e te le vi são
que con tra ri em o dis pos to no art. 221, bem como da
pro pa gan da de pro du tos, prá ti cas e ser vi ços que pos -
sam ser no ci vos à sa ú de e ao meio am bi en te.
....................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil

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

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça
e do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci -
as.

....................................................................................
Art. 56. Os di ri gen tes de es ta be le ci men tos de

en si no fun da men tal co mu ni ca rão ao Con se lho Tu te -
lar os ca sos de:

I – maus-tra tos en vol ven do seus alu nos;
II – re i te ra ção de fal tas in jus ti fi ca das e de eva -

são es co lar, es go ta dos os re cur sos es co la res;
III – ele va dos ní ve is de re pe tên cia.

....................................................................................
Art. 98. As me di das de pro te ção à cri an ça e ao

ado les cen te são apli cá ve is sem pre que os di re i tos re -
co nhe ci dos nes ta Lei fo rem ame a ça dos ou vi o la dos:

I – por ação ou omis são da so ci e da de ou do
Esta do;

II – por fal ta, omis são ou abu so dos pais ou res -
pon sá vel;

III – em ra zão de sua con du ta.
....................................................................................

Art. 101. Ve ri fi ca da qual quer das hi pó te ses pre -
vis tas no art. 98, a au to ri da de com pe ten te po de rá de -
ter mi nar, den tre ou tras, as se guin tes me di das:

I – en ca mi nha men to aos pais ou res pon sá vel,
me di an te ter mo de res pon sa bi li da de;

II – ori en ta ção, apo io e acom pa nha men to tem -
po rá ri os;

III – ma trí cu la e fre qüên cia obri ga tó ri as em es ta -
be le ci men to ofi ci al de en si no fun da men tal;

IV – in clu são em pro gra ma co mu ni tá rio ou ofi ci -
al de au xí lio à fa mí lia, à cri an ça e ao ado les cen te;

V – re qui si ção de tra ta men to mé di co, psi co ló gi -
co ou psi quiá tri co, em re gi me hos pi ta lar ou am bu la to -
ri al;

VI – in clu são em pro gra ma ofi ci al ou co mu ni tá -
rio de au xí lio, ori en ta ção e tra ta men to a al coó la tras e
to xi cô ma nos;

VII – abri go em en ti da de.
....................................................................................

Art. 112. Ve ri fi ca da a prá ti ca de ato in fra ci o nal, a
au to ri da de com pe ten te po de rá apli car ao ado les cen -
te as se guin tes me di das:

I – ad ver tên cia;
II – obri ga ção de re pa rar o dano;
III – pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de;
IV – li ber da de as sis ti da;

....................................................................................
Art. 148. A Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de é

com pe ten te para:
I – co nhe cer de re pre sen ta ções pro mo vi das

pelo Mi nis té rio Pú bli co, para apu ra ção de ato in fra ci o -
nal atri bu í do a ado les cen te, apli can do as me di das ca -
bí ve is;

II – con ce der a re mis são, como for ma de sus -
pen são ou ex tin ção do pro ces so;

III – co nhe cer de pe di dos de ado ção e seus in ci -
den tes;

IV – co nhe cer de ações ci vis fun da das em in te -
res ses in di vi du a is, di fu sos ou co le ti vos afe tos à cri an -
ça e ao ado les cen te, ob ser va do o dis pos to no art.
209;

V – co nhe cer de ações de cor ren tes de ir re gu la -
ri da des em en ti da des de aten di men to, apli can do as
me di das ca bí ve is;

VI – apli car pe na li da des ad mi nis tra ti vas nos ca -
sos de in fra ções con tra nor ma de pro te ção à cri an ça
ou ado les cen te;

VII – co nhe cer de ca sos en ca mi nha dos pelo
Con se lho Tu te lar, apli can do as me di das ca bí ve is.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do se tra tar de cri an ça ou
ado les cen te nas hi pó te ses do art. 98, é tam bém com -
pe ten te a Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de para o
fim de:



a) co nhe cer de pe di dos de guar da e tu te la;

b) co nhe cer de ações de des ti tu i ção do pá trio
po der, per da ou mo di fi ca ção da tu te la ou guar da;

c) su prir a ca pa ci da de ou o con sen ti men to para
o ca sa men to;

d) co nhe cer de pe di dos ba se a dos em dis cor -
dân cia pa ter na ou ma ter na, em re la ção ao exer cí cio
do pá trio po der;

e) con ce der a eman ci pa ção, nos ter mos da lei
ci vil, quan do fal ta rem os pais;

f) de sig nar cu ra dor es pe ci al em ca sos de apre -
sen ta ção de que i xa ou re pre sen ta ção, ou de ou tros
pro ce di men tos ju di ci a is ou ex tra ju di ci a is em que haja
in te res ses de cri an ça ou ado les cen te;

g) co nhe cer de ações de ali men tos;

h) de ter mi nar o can ce la men to, a re ti fi ca ção e o
su pri men to dos re gis tros de nas ci men to e óbi to.

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

Art. 209. As ações pre vis tas nes te Ca pí tu lo se -
rão pro pos tas no foro do lo cal onde ocor reu ou deva
ocor rer a ação ou omis são, cujo ju í zo terá com pe tên -
cia ab so lu ta para pro ces sar a ca u sa, res sal va das a
com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral e a com pe tên cia ori -
gi ná ria dos tri bu na is su pe ri o res.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 2, de 2000 (nº 3.864/97, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o va lor das ben fe i to ri as exe -
cu ta das com re cur sos pú bli cos nas de sa pro pri a ções
para fins de re for ma agrá ria; e o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 58, de 2001 (nº 109/95, na Casa de ori gem),
que acres cen ta in ci sos ao art. 3º da Lei nº 8.171, de
17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a po lí ti ca
agrí co la, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te,
fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 95/01 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º, do

Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 642, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ge ral do Althoff, que ”Dá nova re da ção ao 
§ 1º do art. 42; in ci so I do 53; aos arts. 198 e 249;
acres cen ta o art. 244-A ao Tí tu lo VII, Ca pí tu lo I, Se -
ção II, e in ci sos aos arts. 56, 98, 148, 180 e 201, da
Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri -
an ça e do Ado les cen te; e al te ra o art. 225 do De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go
Pe nal).“

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com re -
fe rên cia ao ex pe di en te lido an te ri or men te, nos ter mos 
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber -
to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re -
cur so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para
que o Pro je to de Lei do Se na do nº 642, de 1999, seja
apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de cla ra ex tin ta a Co mis são cri a da pelo Re -
que ri men to n.º 283, de 2001, por ha ver cum pri do a
sua fi na li da de.

O re que ri men to vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.

Se na do res Ro me ro Jucá, Le o mar Qu in ta ni lha, Ro -
meu Tuma, Car los Be zer ra e Edu ar do Si que i ra Cam -
pos en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca -
dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mês que vem, mais 
pre ci sa men te no se gun do do min go, dia 14, a po pu la -
ção de Be lém, jun ta men te com cen te nas de mi lha res
de bra si le i ros de ou tras ci da des e até de ou tros Esta -



dos, es ta rá par ti ci pan do da ma i or fes ta re li gi o sa des -
te País – o Cí rio de Nos sa Se nho ra de Na za ré. 

Tra ta-se de um even to mag ní fi co, que im pres si -
o na vi va men te por seu sig ni fi ca do re li gi o so e por suas 
pro por ções, ao re u nir mais de um mi lhão de fiéis na
pro cis são – mo men to cul mi nan te dos fes te jos. A fes ta 
do Cí rio de Na za ré ocor re tam bém em ou tras ci da des
bra si le i ras, in clu si ve na ca pi tal do meu Esta do, Boa
Vis ta, aon de acor rem mi lha res de pe re gri nos ro ra i -
men ses, iden ti fi ca dos pela fé e ir ma na dos na mes ma
de vo ção. 

Mas é na ca pi tal pa ra en se que a de vo ção a Nos -
sa Se nho ra en con tra sua mais fan tás ti ca ma ni fes ta -
ção, res tan do lem brar que uma fe liz co in ci dên cia re a -
vi va uma pro xi mi da de ge o grá fi ca, ao unir o nome da
pa dro e i ra – Na za ré – e o to pô ni mo da Ca pi tal – Be -
lém; pro xi mi da de essa que foi des ta ca da pelo Car de -
al Dom Lu cas Mo re i ra Ne ves em bela men sa gem pu -
bli ca da pela re vis ta Cí ri os de Na za ré, nos se guin tes
ter mos: 

”Não o puro aca so (que não exis te no pla no da
fé), mas um ges to de li ca do da Di vi na e amo rá vel Pro -
vi dên cia fez com que no Nor te do Bra sil os no mes de
Be lém e de Na za ré se li gas sem pro fun da men te à fi -
gu ra da Mãe de Deus e nos sa. Be lém e Na za ré fa lam
na tu ral men te do Ver bo de Deus Encar na do e é em
co ne xão com este ine fá vel Mis té rio que a Vir gem Ma -
ria é ob je to de gran de de vo ção no Grão-Pará“. 

De fato, Srªs e Srs. Se na do res, o Cí rio de Na za -
ré, que re ú ne mais de um mi lhão de fiéis em pro cis -
são nas ruas da Ca pi tal pa ra en se, é um even to úni co,
não ha ven do ou tro, em todo o mun do, que a ele se
igua le como ma ni fes ta ção da fé e da re li gi o si da de de
um povo. Para o povo pa ra en se, ne nhum ou tro even -
to, mes mo aque les de mais fá cil ape lo, como as fes -
tas car na va les cas e o fu te bol, se igua la ao Cí rio, in -
des cri tí vel es pe tá cu lo que se re pe te há mais de dois
sé cu los. 

As ori gens des se cul to e des sa de vo ção, que
têm seus an te ce den tes em ter ras por tu gue sas, são
bas tan te co nhe ci dos. No ano de 1700, um hu mil de
mo ra dor da re gião en con trou, num iga ra pé – nas pro -
xi mi da des do lo cal onde foi eri gi da a atu al Ba sí li ca de
Na za ré – uma ima gem de Nos sa Se nho ra. Essa ima -
gem era se me lhan te à de Nos sa Se nho ra de Na za ré,
cul tu a da pe los por tu gue ses des de o sé cu lo XII, e que
re ce be ra essa de no mi na ção, por sua vez, por ser có -
pia fiel de uma ou tra ima gem, exis ten te em Na za ré,
na Ga li léia.

A ima gem, con tam os de vo tos, foi le va da para
casa por esse mo ra dor, mas su miu inex pli ca vel men -
te, sen do en con tra da pos te ri or men te às mar gens do

iga ra pé. Esse fato te ria ocor ri do di ver sas ve zes, le -
van do os fiéis a acre di ta rem que a san ta não que ria
de i xar o lo cal onde fora en con tra da – o que os le vou a
cons tru í rem uma er mi da, a ela con sa gra da, na que le
lo cal. 

Des de en tão, o cul to a Nos sa Se nho ra de Na za -
ré se ex pan diu, sen do atri bu í da a ela nu me ro sas gra -
ças re ce bi das pe los de vo tos. Com o tem po, essa ma -
ni fes ta ção re li gi o sa não ape nas se po pu la ri zou como
se tor nou um ri tu al bem mais rico, re vi ven do as pec tos 
his tó ri cos e in cor po ran do ele men tos do fol clo re e do
mis ti cis mo po pu lar. 

Os fes te jos, atu al men te, se di vi dem ba si ca men -
te em três par tes: a Tras la da ção, na no i te de vés pe ra,
a pro cis são do Cí rio, que é o mo men to cul mi nan te do
even to, e o Re cí rio, que en cer ra a quin ze na de de vo -
ção à Vir gem; mas co me çam, a ri gor, na ma nhã do
sá ba do, com a ro ma ria flu vi al, quan do a ima gem da
san ta é trans por ta da numa em bar ca ção des de a Vila
de Ico a ra ci até o por to de Be lém, acom pa nha da por
cen te nas de bar cos ri ca men te or na men ta dos. Essa
pro cis são ma rí ti ma é uma ho me na gem que se pres ta
à po pu la ção ri be i ri nha, que, des sa for ma, pode tam -
bém lou var a Mãe de Deus. 

À no i te, à luz de ve las, acon te ce a Tras la da ção,
quan do a ima gem é le va da, numa ber lin da, do Co lé -
gio Gen til Bit ten court até a Ca te dral de Be lém, na Ci -
da de Ve lha. A pro cis são faz o tra je to opos to ao do Cí -
rio e tem o sim bo lis mo de re vi ver o des co bri men to da
ima gem e seu re tor no às mar gens do iga ra pé onde
fora en con tra da. 

O do min go, como se sabe, mar ca o ápi ce des sa
fes ta re li gi o sa. As co me mo ra ções co me çam às 6 ho -
ras, com a ce le bra ção da mis sa, já re u nin do um gran -
de nú me ro de fiéis. A pro cis são do Cí rio, logo a se guir, 
é um es pe tá cu lo que im pres si o na mes mo os que não
abra çam qual quer fé re li gi o sa. O fe nô me no é des cri to
com ad mi rá vel pre ci são na re vis ta Cí ri os de Na za ré:

”Um tur bi lhão de fé ar ras ta mais de um mi lhão
de pes so as pe las es tre i tas ruas de Be lém no se gun -
do do min go de ou tu bro. So ció lo gos, an tro pó lo gos,
his to ri a do res, es cri to res, já ten ta ram ex pli car esse fe -
nô me no mul ti cul tu ral e re li gi o so que de sa fia a ló gi ca
hu ma na e con fun de o en ten di men to da que les que
pre ten dem re du zir o mun do ao âm bi to da ra zão. Mas
o Cí rio de Nos sa Se nho ra de Na za ré – acres cen ta a
re vis ta – con ti nua sen do um mis té rio que só pode ser
com pre en di do pela lin gua gem da fé. Tra ta-se de uma
pa i xão inex pli cá vel, mas ple na men te jus ti fi ca da pela
gra ça re den to ra do Evan ge lho de Cris to, que veio ao
mun do re di mir o ho mem e pôde cum prir sua mis são
gra ças ao ”sim“ hu mil de e de ci si vo de Ma ria“. 



Ao lon go dos cin co qui lô me tros que se pa ram a
Ca te dral de Be lém, na Ci da de Ve lha, da Ba sí li ca de
Na za ré, no cen tro da ci da de, a de vo ção à Vir gem Ma -
ria une uma mul ti dão de fiéis, pa ra en ses ou não. Nes -
se as pec to, o Cí rio exer ce tam bém a fun ção re li gi o sa
na eti mo lo gia da pa la vra – re li ga re – ao re u nir a po pu -
la ção em tor no de uma cren ça e de ob je ti vos co muns. 

Não vou me es ten der, aqui, so bre os múl ti plos e
ri quís si mos por me no res e sig ni fi ca dos do Cí rio, os
qua is são bas tan te di fun di dos pe los me i os de co mu -
ni ca ção e, por isso mes mo, co nhe ci dos pe los co le gas 
e pela ma i o ria de nos sa po pu la ção. No en tan to, Srªs e 
Srs. Se na do res, não po de ria de i xar de sa li en tar a pu -
jan ça des sa ma ni fes ta ção, em que se so bres sa em a
fé, a per se ve ran ça e a fra ter ni da de do povo bra si le i ro.

Os dias que se se guem, até o Re cí rio, são mar -
ca dos por con cen tra ções re li gi o sas e ro ma ri as em
que os fiéis re no vam sua fé com ora ções e re fle xões
es pi ri tu a is. Cu ri o sa men te, o dia efe ti va men te con sa -
gra do a Nos sa Se nho ra de Na za ré não é o se gun do,
mas o quar to do min go de ou tu bro, quan do acon te ce
a Pro cis são da Fes ta.

O Re cí rio en cer ra a quin ze na de lou vor à Vir -
gem, num cli ma de des pe di da e de sa u da de. Para os
mais de vo tos, a fes ta do Cí rio de Na za ré mar ca um
tem po de re no va ção dos com pro mis sos e de re a fir -
ma ção da fé. 

Esses, Srªs e Srs. Se na do res, são os sig ni fi ca -
dos es sen ci a is do Cí rio. Ao apro xi mar-se a re a li za ção
de mais um even to des sa na tu re za, que ro an te ci par
meus cum pri men tos à co mu ni da de pa ra en se e a to -
dos os vi si tan tes que par ti ci pam des sa ex tra or di ná ria
ma ni fes ta ção re li gi o sa, bus can do as sim re no var seus 
com pro mis sos de fra ter ni da de e de cres ci men to es pi -
ri tu al.

Mu i to obri ga do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão das
de si gual da des re gi o na is no nos so País, com suas
gra ves con se qüên ci as para al can çar mos o de sen vol -
vi men to eco nô mi co e so ci al que al me ja mos, tem sido
ob je to de cons tan tes de ba tes nes ta Casa.

Não sem mo ti vos, os re pre sen tan tes das re -
giões me nos fa vo re ci das têm ofe re ci do va li o sas con -
tri bu i ções à dis cus são do tema, ao qual foi con fe ri do
des ta que no tex to cons ti tu ci o nal. O ar ti go 159, in ci so
I, alí nea “c” da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta da re -
par ti ção das re ce i tas tri bu tá ri as, de ter mi na a apli ca -
ção de 3% (três por cen to) do pro du to da ar re ca da ção 
do Impos to de Ren da e do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos em pro gra mas de fi nan ci a men to ao

se tor pro du ti vo das Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te. Os cha ma dos fun dos cons ti tu ci o na is de fi -
nan ci a men to cons ti tu em-se no prin ci pal ins tru men to
de po lí ti ca pú bli ca para mi ti gar os efe i tos per ver sos
do de se qui lí brio in ter-re gi o nal.

Como mem bro da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, fui de sig na do re la tor da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção n.º 20, de 2001, que al -
te ra a re da ção do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal re tro men -
ci o na do, ele van do a par ce la re la ti va aos fun dos de fi -
nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te de
3% (três por cen to) para 4% (qua tro por cen to) do pro -
du to da ar re ca da ção do ICMS e IPI. Re pre sen tan do
um Esta do da re gião Nor te e re co nhe cen do a im por -
tân cia de se vi a bi li zar o de sen vol vi men to eco nô mi co
das re giões mais po bres do País, evi den te men te, não 
po de ria de i xar de ofe re cer pa re cer fa vo rá vel à pro -
pos ta, a meu ver, al ta men te me ri tó ria. 

Apro va da na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti -
ça do Se na do Fe de ral, a pro pos ta aguar da in clu são
na Ordem do Dia des te Ple ná rio, po den do ser vo ta da
ain da este mês. A sua apro va ção fi nal nas duas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal sig ni fi ca ria, para o Orça -
men to de 2002 por exem plo, um in cre men to de re cur -
sos es ti ma do em R$ 830 mi lhões. Esse au men to de
re cur sos para in ves ti men tos em pro je tos li ga dos à
pro du ção nas re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes -
te, des de que cor re ta men te apli ca dos, en se ja rá o in -
cre men to da eco no mia dos es ta dos des sas re giões e
a con se qüen te ge ra ção de em pre go e ren da. 

Não cus ta lem brar que a con cen tra ção do de -
sen vol vi men to é uma das prin ci pa is ca u sa do ras do
des con tro la do flu xo mi gra tó rio em di re ção aos gran -
des cen tros pro du ti vos, cri an do os cha ma dos “bol -
sões de po bre za” na pe ri fe ria dos prin ci pa is con glo -
me ra dos ur ba nos das re giões Sul e Su des te. Com
efe i to, o au men to dos in ves ti men tos nas áre as pro du -
ti vas das re giões mais po bres per mi ti rá a efe ti va in te -
ri o ri za ção do de sen vol vi men to, so nho aca len ta do pe -
los bra si le i ros de to dos os rin cões do País.

Pe las ra zões ex pos tas, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ve nho hoje a esta tri bu na em pres tar
o meu in te gral apo io a essa im por tan te ini ci a ti va, a
qual, uma vez apro va da, se con fi gu ra rá num im por -
tan te avan ço nos es for ços que te mos en vi da do para
re du zir os efe i tos dos de se qui lí bri os in ter-re gi o na is.

Não é mais pos sí vel con vi ver mos com a exis -
tên cia de dois “bra sis”: um rico, com qua li da de de vida 
com pa rá vel à das na ções mais de sen vol vi das; e ou tro 
po bre, com ín di ces de de sen vol vi men to hu ma no ver -
go nho sos. 



É fun da men tal para o de sen vol vi men to do País
que a his tó ri ca con cen tra ção da ri que za em ape nas
duas das cin co re giões seja com ba ti da. Não se tra ta
aqui de des vi ar os in ves ti men tos das re giões Sul e
Su des te para as re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te. Tra ta-se, sim, de im ple men tar po lí ti cas pú -
bli cas di re ci o na das ao fo men to da ati vi da de eco nô mi -
ca das re giões mais po bres. Tra ta-se de cri ar as con -
di ções para que tais re giões te nham cres ci men to ca -
paz de pro pi ci ar às suas po pu la ções pa drões sa tis fa -
tó ri os de vida.

É im por tan te lem brar que as re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te têm po ten ci al eco nô mi co in ve -
já vel, so bre tu do nos se to res agrí co la e pas to ril, bem
as sim em de ter mi na dos ra mos do co mér cio e ser vi -
ços, como o tu ris mo. Se fo men ta dos e bem ex plo ra -
dos, po de ri am as se gu rar, em pra zo não mu i to lon go,
em pre go e ren da às po pu la ções dos es ta dos nela lo -
ca li za dos, com re fle xos po si ti vos nas áre as de edu ca -
ção, sa ú de e mo ra dia.

Está pro va do que a con cen tra ção do de sen vol -
vi men to pre ju di ca o País como um todo. Inver ter essa
ten dên cia, bem o sa be mos, não é ta re fa fá cil. Re quer
obs ti na ção dos go ver nan tes e efe ti va von ta de po lí ti ca 
de in ves tir re cur sos em ati vi da des pro du ti vas di re ta -
men te li ga das às vo ca ções na tu ra is de cada re gião. O 
mo des to per cen tu al a ser car re a do para os fun dos
cons ti tu ci o na is, em bo ra mu i to pou co re pre sen te para
o mon tan te de re ce i tas da União, será de gran de ser -
ven tia para ame ni zar as di fi cul da des por que pas sam
as po pu la ções dos es ta dos be ne fi ciá ri os.

A so lu ção dos de se qui lí bri os in ter-re gi o na is
deve ser ob je ti vo de to dos os ho mens pú bli cos com -
pro me ti dos com a afir ma ção do Bra sil como na ção
har mo ni ca men te de sen vol vi da e so ci al men te jus ta.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to Obri ga do.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, au to ri da des po li ci a is de 
todo o País par ti ci pa ram, dia 17 do cor ren te, na Pou -
sa da do Rio Qu en te, Go iás, do XI Con gres so Na ci o -
nal de De le ga dos de Po lí cia, con cla ve que de ba teu,
prin ci pal men te, as nor mas e mé to dos mo der nos,
como a es cu ta am bi en tal e a in fil tra ção, in tro du zi dos
nos úl ti mos anos na in ves ti ga ção e no uso de pro vas
as sim co le ta das con tra o cri me or ga ni za do. A con vi te
do Dr. João Cam pos de Ara ú jo, dig nís si mo Pre si den te 
da Asso ci a ção dos De le ga dos de Po lí cia do Esta do
de Go iás, apo i a do pelo Dr. Jair Ce sá rio, lí der de nos -
sa ca te go ria no Esta do de São Pa u lo, par ti ci pei do
sim pó sio como de ba te dor no pa i nel ”Os Avan ços dos
Me ca nis mos Le ga is para Efi cá cia da Inves ti ga ção
Po li ci al (Lei nº 10.217/2001)“, tema de in te res se di re -

to de to dos os ór gãos de vo ta dos à de fe sa do Esta do
de mo crá ti co de di re i to e nos sas ins ti tu i ções, es pe ci al -
men te no âm bi to da Po lí cia, do Mi nis té rio Pú bli co e da 
Jus ti ça. Cre io ser im por tan te re gis trar mos a re a li za -
ção des se even to nos ana is do Se na do da Re pú bli ca
e, ao mes mo tem po, fa zer mos esta Casa de leis cum -
prir seu pa pel como ca i xa de res so nân cia de acon te -
ci men tos de tal re le vân cia, dig nos, por tan to, da má xi -
ma di vul ga ção. Tra go-lhes por isso, no bres Pa res, as
pa la vras que pro fe ri na que le sim pó sio.

Qu an do se está a um pas so da apo sen ta do ria
como De le ga do de Po lí cia de Clas se Espe ci al, o en -
se jo de fa lar so bre fun da men tos das ati vi da des de po -
lí cia ju di ciá ria é ex tre ma men te gra ti fi can te. Sou do
tem po em que fa zer Po lí cia sig ni fi ca va exi gir o má xi -
mo de ima gi na ção por se tra ba lhar di an te de di fi cul -
da des le ga is apa ren te men te in trans po ní ve is. Por tan -
to, como pro fis si o nal – e con ti nuo a sê-lo, em bo ra li -
cen ci a do – , dá-me sa tis fa ção ver efi ca zes me i os de
tra ba lho, an tes dis per sos e dis si mu la dos, sa í rem da
in for ma li da de para ga nhar a for ça de lei, de vi do à im -
ple men ta ção de um novo sis te ma ju rí di co em am pa ro
à in ves ti ga ção cri mi nal mo der na. A im por tân cia da
der ru ba da da que les obs tá cu los, que se opu nham à
ação po li ci al em ple ni tu de, avul tou di an te da exa cer -
ba ção do cri me in ter na ci o nal men te or ga ni za do, isto
é, o ter ro ris mo, o nar co trá fi co e o trá fi co de ar mas de
fogo, ex plo si vos e mu ni ções.

Em con se qüên cia dos mons tru o sos aten ta dos
co me ti dos na se ma na pas sa da nos Esta dos Uni dos,
o mun do acor dou. To dos os po vos têm ago ra cons -
ciên cia de que, após o fim da guer ra fria, a ma i or ame -
a ça à li ber da de in di vi du al e à es ta bi li da de dos Esta -
dos de mo crá ti cos de di re i to pro vém de ati vi da des cri -
mi no sas su pra na ci o na is, do ta das de re cur sos ini ma -
gi ná ve is, tan to para a vi o lên cia, quan to para o su bor -
no e a co op ta ção.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, vi ve mos
mais uma guer ra de âm bi to mun di al! A pri me i ra gran -
de guer ra do Sé cu lo XXI, con for me afir mou o Pre si -
den te nor te-ame ri ca no Ge or ge W. Bush. Uma for ma
de con fli to di fu so, às ve zes tra ves ti do da apa rên cia
bé li ca clás si ca em al gu mas ma ni fes ta ções re gi o na is,
mas sem pre se de sen ro lan do de ma ne i ra a de i xar
cla ro que, hoje, o mais im por tan te sol da do – aque le ir -
re mo ví vel da li nha de fren te e do qual de pen dem as
ou tras de fe sas na ci o na is – é o po li ci al.

Como Se na dor da Re pú bli ca e De le ga do de Po -
lí cia li cen ci a do, te nho pro cu ra do cum prir meu de ver
pro fis si o nal, isto é, ofe re cer ao Con gres so Na ci o nal
uma ex pe riên cia de mais de 40 anos na área po li ci al
para in cen ti var o Po der Le gis la ti vo bra si le i ro à ade -



qua ção das leis pe na is à re a li da de. Assim, gra ças ao
man da to par la men tar e ape sar das ób vi as li mi ta ções
po lí ti cas, pude in flu ir na ela bo ra ção ou apri mo ra men -
to de dis po si ti vos que ti pi fi cam mo da li da des de li tu o -
sas an tes só re pri mí ve is de for ma in di re ta, as sim
como de leis que per mi tem mé to dos e me i os de in -
ves ti ga ção mo der nos.

Des de os anos 80, vi ve mos ver da de i ra re vo lu -
ção no âm bi to da apli ca ção da lei pe nal. Sob mu i tos
as pec tos re la ti vos à exe cu ção de pe nas, sur gi ram
nor mas de le té ri as, que ame ni za ram de ma is o sen ti do 
pu ni ti vo das con de na ções e en fa ti za ram so bre ma ne i -
ra os be ne fí ci os le ga is re ser va dos aos con de na dos.
Fo ram mu i tas as dis po si ções que aca ba ram por au -
men tar a sen sa ção de im pu ni da de, in cen ti va ram a
prá ti ca de cri mes e con tri bu í ram para ele var de ma ne -
i ra alar man te os ín di ces de cri mi na li da de.

Te nho dito e re pi to: essa be ne vo lên cia or ques -
tra da é sus pe i ta, na me di da em que con tri bu iu para
for ta le cer um sis te ma de ter ro ris mo sem ter ro ris ta.
Nes se sis te ma, o cri mi no so ”co mum“ posa de ví ti ma
de in jus ti ças so ci a is para ten tar jus ti fi car seus cri mes.
E é in cen sa do como um ”re bel de sem ca u sa“, de
acor do com o en fo que apre go a do, há pelo me nos 30
anos, pe los adep tos da cha ma da ”Nova Cri mi no lo -
gia“. Os re sul ta dos es tão à mos tra. Mais e mais la tro -
cí ni os, se qües tros, es tu pros, as sal tos, cha ci nas... A
po pu la ção alar ma da, quan do não de ses pe ra da. E o
cri me or ga ni zan do-se mais e mais, ago ra até com
ares de ”par ti do po lí ti co“, como ousa de fi nir-se, por
exem plo, o PCC.

O que se pro cu ra fe rir com es sas ati tu des? É –
se pos sí vel mor tal men te – o Esta do de mo crá ti co de
di re i to.

Mas, sem pre sur ge a hora da ver da de. Os fa tos
in cum bem-se de impô-la e pa re ce-me ha ver mos atin -
gi do um des ses de ci si vos mo men tos his tó ri cos. As
ma ni fes ta ções de apo io e as re a ções con trá ri as à Lei
nº 10.217, san ci o na da em 11 de abril úl ti mo, in cu -
tem-me essa con vic ção.

Sob o pon to de vis ta da re pres são po li ci al ao cri -
me or ga ni za do, as mo di fi ca ções in tro du zi das em nos -
so ar ca bou ço ju rí di co a par tir de 1995 fo ram po si ti vas. 
No dia 3 de maio des se ano, ti ve mos a san ção da Lei
nº 9.034, que dis põe so bre a uti li za ção de me i os ope -
ra ci o na is para a pre ven ção e re pres são de ações pra -
ti ca das por or ga ni za ções cri mi no sas. Pode ser en ten -
di da como o mar co ini ci al da que la mo der ni za ção.

Tive a hon ra de re la tar, pos te ri or men te, nes te
Se na do, o pro je to trans for ma do em lei em abril úl ti mo, 
sob o nº 10.217, para al te rar dis po si ti vos do di plo ma

an te ri or que de i xa vam a de se jar. Meu Pa re cer re ce -
beu apro va ção unâ ni me na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Aca bou sen do aco lhi do
tam bém pelo egré gio Ple ná rio. Des sa for ma, mo di fi -
ca mos qua se todo o Ca pí tu lo I da Lei nº 9.034 para
dar mais abran gên cia e per ti nên cia a ins tru men tos
im pres cin dí ve is à in ves ti ga ção po li ci al mo der na e à
ins tru ção ju di ci al cri mi nal.

Foi as sim que, emen da da pela Lei 10.217, a de
nº 9.034 pas sou a al can çar ”or ga ni za ções ou as so ci -
a ções cri mi no sas de qual quer tipo“, onde an tes
abran gia ape nas ”qua dri lha ou ban do“, com isso de bi -
li tan do-se di an te das in ter pre ta ções de cor ren tes de
tais ter mos. Há cer te za in so fis má vel ago ra de que os
”me i os de pro va e pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os“, de -
fi ni dos e re gu la dos pela Lei nº 9.034, atin gem to dos
os de li tos pra ti ca dos por qual quer tipo de ban do, qua -
dri lha, or ga ni za ção ou as so ci a ção de na tu re za cri mi -
no sa.

Des ta co ain da que, nes se ar ti go 1.E, hou ve a
subs ti tu i ção da pa la vra ”cri me“ por ”ilí ci tos“, pro vi dên -
cia ne ces sá ria para me lho rar a abran gên cia da lei.
Ga ran tiu-se as sim a per se cu ção cri mi nal nos ca sos
em que cri mi no sos pro cu rem es ca pu lir dos no vos me -
i os de pro va e in ves ti ga ção com tor tu o sas ale ga ções
so bre a na tu re za de seus atos. Como se sabe, cri me
sig ni fi ca, se gun do o con ce i to for mal, vi o la ção cul pá -
vel da lei pe nal; se gun do o con ce i to subs tan ci al, ofen -
sa de um bem ju rí di co tu te la do pela lei pe nal; e, se -
gun do o con ce i to ana lí ti co, fato tí pi co, an ti ju rí di co e
cul pá vel. Por sua vez, ilí ci to quer di zer não lí ci to, aqui -
lo que é pro i bi do pela lei, in ju rí di co, ile gí ti mo, con trá rio 
à mo ral e/ou ao di re i to.

Com a re da ção de ter mi na da pela Lei 10.217, foi 
su pri mi da do ar ti go 2.E do di plo ma an te ri or a ex pres -
são ”que ver se so bre ação pra ti ca da por or ga ni za -
ções cri mi no sas“. Des sa for ma, o tex to da Lei 9.034
diz ago ra que ”em qual quer fase da per se cu ção cri mi -
nal são per mi ti dos, sem pre ju í zo dos já pre vis tos em
lei,“ os pro ce di men tos de in ves ti ga ção e for ma ção de
pro vas nela ar ro la dos. Há quem veja nes sa re da ção
uma car ta-bran ca para es ten der os pro ce di men tos a
toda e qual quer per se cu ção cri mi nal. Ati tu de te me rá -
ria por que essa in ter pre ta ção fe ne ce ao se ob ser var o 
ver da de i ro es co po le gal, ex pli ci to no Arti go 1.E, isto é: 
tais me i os de pro va e pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os
es tão de vo ta dos ao com ba te da qui lo que se con ven -
ci o nou cha mar de cri me or ga ni za do. Mas, qua is são
es ses pro ce di men tos tão im por tan tes para o des -
man te la men to de or ga ni za ções e as so ci a ções cri mi -
no sas, como as que se de di cam ao trá fi co de dro gas
ou de ar mas e ao ter ro ris mo?



Fo ram man ti das a ”ação con tro la da“, pela qual
se pode re tar dar in ten ci o nal men te o des fe cho da re -
pres são po li ci al até o mo men to mais ade qua do à in -
cri mi na ção dos en vol vi dos, e a pos si bi li da de de que -
bra dos si gi los fis cal, ban cá rio, fi nan ce i ro e ele i to ral.
Entre tan to, dois no vos in ci sos e um pa rá gra fo cri a dos
pela Lei 10.217 con sa gra ram pro ce di men tos de há
mu i to re cla ma dos e que, na re a li da de, in te gra vam in -
for mal men te o ar se nal das po lí ci as. Pode-se ago ra,
com au to ri za ção da Jus ti ça, re a li zar ofi ci al men te e
uti li zar como pro va ”a cap ta ção e a in ter cep ta ção am -
bi en tal de si na is ele tro mag né ti cos, óti cos ou acús ti -
cos, e o seu re gis tro e aná li se“. Ou seja, são le gí ti mos
os ele men tos de pro va co lhi dos me di an te o em pre go
dos mo der nos re cur sos de vi gi lân cia ele trô ni ca, des -
de que sua co le ta seja pre vi a men te au to ri za da pela
Jus ti ça. Além dis so, ain da com pré via au to ri za ção ju -
di ci al, po de mos do ra van te in fil trar as or ga ni za ções
cri mi no sas com nos sos agen tes, pro ce di men to an ti -
ga men te qua se res tri to ao em pre go de in for man tes
pro fis si o na is, com con se qüên ci as às ve zes pi o res do
que aque las dos cri mes que se que ria com ba ter. Pelo
pa rá gra fo úni co do novo in ci so, está ga ran ti do o si gi lo
que deve cer car esse tipo de ope ra ção. O juiz que au -
to ri zar a in fil tra ção é res pon sá vel pelo se gre do du ran -
te todo o tem po das ope ra ções.

Nos de ma is dis po si ti vos, a Lei 9.034 per ma ne -
ceu inal te ra da.

Con tu do, mal ha via en tra do em vi gor em abril úl -
ti mo, a Lei 10.217 des per tou a ira de al guns se to res
so be ja men te co nhe ci dos. Entre as prin ci pa is acu sa -
ções, dis se ram:

1. o di plo ma ”alas trou o al can ce da nor ma
que re gu la men ta a in ter cep ta ção te le fô ni ca (Lei nº
9.296, de 24 de ju lho de 1996), sem pre vi são ex -
pres sa, para tan to, na Car ta Mag na“; e

2. a in fil tra ção de agen tes em or ga ni za ções ou 
as so ci a ções cri mi no sas pode re pre sen tar um ”sal -
vo-con du to“ para maus po li ci a is co me te rem cri mes
”sob o man to da lei“.

Até a Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça do Esta do
de São Pa u lo viu-se às vol tas com es ses que i xu -
mes. Por isso, em maio úl ti mo, re sol veu di vul gar um
pa re cer ela bo ra do por seu Cen tro de Apo io Ope ra ci -
o nal das Pro mo to ri as de Jus ti ça Cri mi na is
(CAOCrim), atra vés dos ilus tres Drs. Edu ar do Ara ú jo 
da Sil va e José Osval do Mo li ne i ro, que qua se es go -
ta ram o as sun to. Pas so a gui ar-me pe los prin ci pa is
pon tos des se Pa re cer so bre a Lei 10.217.

Em 1996, a Lei nº 9.296 re gu la men tou ape nas
as in ter cep ta ções das co mu ni ca ções te le fô ni cas ou

em sis te mas de in for má ti ca e te le má ti ca. De i xou de
con tem plar tan to a cap ta ção (apre en são), como a in -
ter cep ta ção (re ten ção) de si na is ele tro mag né ti cos,
óti cos ou acús ti cos, pra ti ca das por ter ce i ros em am bi -
en tes fe cha dos ou aber tos, sem co nhe ci men to dos
in ter lo cu to res ou com ciên cia de ape nas um de les.
Gra ças à Lei 10.217, os agen tes po li ci a is já po dem
ins ta lar apa re lhos para a gra va ção de sons e ima gens
em am bi en tes fe cha dos (re si dên ci as, lo ca is de tra ba -
lho, co mer ci a is etc.) ou aber tos (pra ças, ruas, jar dins
pú bli cos etc.) ”de modo a re gis trar si na is óti cos (per -
cep tí ve is ape nas atra vés da vi são), acús ti cos (per cep -
tí ve is ape nas atra vés de au di ção) e ele tro mag né ti cos
(per cep tí ve is ape nas atra vés de si na is elé tri cos ou
mag né ti cos), des de que pro du zi dos por pes so as in -
ves ti ga das ou acu sa das de in te gra rem or ga ni za ções
ou as so ci a ções cri mi no sas. Tal es tra té gia de co le ta de
pro vas, co mu men te em pre ga da em ou tros pa í ses, no -
ta da men te Itá lia e Esta dos Uni dos, foi trans plan ta da
dos ser vi ços se cre tos para o pro ces so pe nal.“

Tra ta-se de ini ci a ti va que li mi ta o di re i to à in ti mi -
da de, à vida pri va da e à ima gem, as se gu ra dos na
Cons ti tu i ção (art. 5º, inc. XII). Por tan to, a Lei im põe
pré via e mo ti va da de ci são ju di ci al, na qual o ma gis tra -
do de ve rá es tar aten to à pro por ci o na li da de da apli ca -
ção da me di da, pois di re i tos in di vi du a is se rão res trin -
gi dos. ”Tal res tri ção, con tu do, não ma cu la de ili ci tu de
a pro va ob ti da por meio de in ter cep ta ção am bi en tal:
pri me i ro por que há pre vi são per mis si va in fra cons ti tu -
ci o nal tu te lan do a ma té ria; de po is ex trai-se da es tru -
tu ra da pró pria Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, a ne ces si -
da de de ex cep ci o nal men te se res trin gir al gu mas ga -
ran ti as in di vi du a is, para pro por ci o nal men te pos si bi li -
tar a apu ra ção de cer tas con du tas de li tu o sas con si -
de ra das gra ves.“

Re al men te, dú vi das po dem sur gir quan to ”à ne -
ces si da de de ex pres sa pre vi são cons ti tu ci o nal para a
in ter cep ta ção am bi en tal, a exem plo do tra ta men to
dis pen sa do à in ter cep ta ção te le fô ni ca (art. 5º, inc.
XII).“ Entre tan to, ”o pró prio le gis la dor cons ti tu in te não 
ro tu lou de ab so lu tas cer tas ga ran ti as in di vi du a is, pre -
ven do ex ce ções no pró prio tex to cons ti tu ci o nal, como 
a pri são em fla gran te, a vi o la bi li da de do do mi cí lio, a
in ter cep ta ção te le fô ni ca, a ve da ção de as so ci a ção
pa ra mi li tar, a li mi ta ção à li ber da de de cren ça re li gi o sa 
que ex clua obri ga ção le gal, etc. Tra ta-se da ado ção
im plí ci ta do prin cí pio da pro por ci o na li da de ou da ra -
zo a bi li da de, des ti na do não ape nas ao le gis la dor or di -
ná rio, mas tam bém aos apli ca do res da lei.“

No en ten der da que les pro cu ra do res de Jus ti ça,
tais li mi ta ções ”tam bém es tão pre vis tas na le gis la ção
in fra cons ti tu ci o nal. Como exem plo mais elo qüen te,



bas ta lem brar que ape sar de a Cons ti tu i ção as se gu -
rar a in vi o la bi li da de do di re i to à vida (art. 5º, ‘ca put’), o 
Có di go Pe nal pre vê como lí ci ta a con du ta de al guém
aten tar con tra a vida alhe ia, des de que aja aco ber ta -
do por qual quer das ex clu den tes de ili ci tu de ou di an te
de um per mis si vo le gal, como nas hi pó te ses dos
abor tos ne ces sá rio e te ra pêu ti co. Sob a óti ca pro ces -
su al, vale re cor dar que a le gis la ção ins tru men tal pre -
vê a pos si bi li da de de o juiz re ti rar o acu sa do da au -
diên cia, quan do seu com por ta men to pu der in flu en ci -
ar ne ga ti va men te ví ti mas e tes te mu nhas, em fron tal
con tra di ção com sua au to de fe sa, in te gra do ra de sua
am pla de fe sa (art. 5º, inc. LV). São to das pre vi sões
ex cep ci o na is, am pa ra das no cri té rio de ra zo a bi li da -
de, que, ao que cons ta, não fo ram con tes ta das em
face das ga ran ti as cons ti tu ci o na is.“

E mais:
”Po der-se-ia ob je tar, ain da den tro des se ra ci o cí -

nio, de que nada va le ria o tex to cons ti tu ci o nal, se o le -
gis la dor or di ná rio pu des se dis ci pli nar vi o la ções às ga -
ran ti as as se gu ra das. À pri me i ra vis ta, ins tin ti va men te,
esse ra ci o cí nio pa re ce es tar mar ca do pela cor re ção.
Há de se con si de rar, en tre tan to, que o le gis la dor, seja
or di ná rio, seja cons ti tu in te, ja ma is con se gui rá pre ver
re gras para to das as si tu a ções pos sí ve is de re a li za -
ção, pois as nor mas ju rí di cas não são ela bo ra das ma -
te ma ti ca men te para os ca sos con cre tos, mas para a
ge ne ra li da de. O nor te, por tan to, é a ob ser vân cia es tri -
ta do prin cí pio da pro por ci o na li da de ou da ra zo a bi li da -
de, ca ben do ao Po der Ju di ciá rio, se en ten der que o le -
gis la dor or di ná rio, na dis ci pli na li mi ta do ra de de ter mi -
na da ga ran tia, não aten tou para esse prin cí pio, gra var
de in cons ti tu ci o na li da de sua ini ci a ti va.“ 

”Nes se rumo, cum pre res sal tar que o le gis la dor
bra si le i ro vem tri lhan do, em bo ra a pas sos len tos, o
mes mo ca mi nho con sa gra do no di re i to es tran ge i ro.
Nas úl ti mas dé ca das, leis de ou tros pa í ses vêm tu te -
lan do for mas ex cep ci o na is para a apu ra ção do cri me
or ga ni za do, ante a cons ta ta ção de que em ra zão de
suas ca rac te rís ti cas di fe ren ci a das, es pe ci al men te o
alto po der de cor rup ção e a im po si ção da lei do si lên -
cio, os tra di ci o na is me i os dis po ní ve is para a ob ten ção 
da pro va se mos tra ram in su fi ci en tes para a sua re -
pres são. Ou tros sim, per ce beu-se no ce ná rio in ter na -
ci o nal que o bra ço do cri me or ga ni za do avan ça va
com ta ma nha fa ci li da de em cer tos se to res es ta ta is,
que o pró prio Esta do De mo crá ti co de Di re i to pas sou
a su por tar ame a ça con cre ta na sua es ta bi li da de.“

”Den tre as ino va ções in tro du zi das na Itá lia para
a apu ra ção do cri me or ga ni za do, em con tras te com o
en ve lhe ci men to dos ins tru men tos in ves ti ga tó ri os e ju -
di ciá ri os à dis po si ção das au to ri da des ita li a na e o su -

ces so da que les ex pe ri men ta dos nos pa í ses da ‘com -
mon law’, está a ‘ação con tro la da’, a ‘in fil tra ção de
agen tes’ e a pro te ção dos ‘co la bo ra do res da jus ti ça’
(cf. Sil vio D’Amico, Il col la bo ra to re del la Gi us ti zia.
Roma: Edi zi o ni La u rus Ro buf fo, 1993, pp. 86/87).“

”Se gun do Eckhardt Wert he bach, ci ta do por
Jean Zi e gler, o pe ri go para o Esta do de Di re i to não re -
si de no cri me em si, mas na real pos si bi li da de que o
cri me or ga ni za do tem de in flu en ci ar os pro ces sos de
de ci sões de mo crá ti cas, pois atra vés do seu alto po -
der de cor rup ção in flu en cia se cre ta men te os va lo res
da po lí ti ca, a in de pen dên cia da Jus ti ça e, por fim, a
fun ção pro te to ra do Esta do de Di re i to (cf. Os se nho -
res do cri me: as no vas má fi as con tra a de mo cra cia.
Tra du ção Ma nu e la Tor res. Lis boa: Ter ra mar, 1999, pp. 
17 e 253).“ 

Lem bra o Pa re cer do CAOCrim que o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, em jul ga men to de ”ha be as cor pus“
ver san do so bre gra va ção de con ver sa por um dos in -
ter lo cu to res, de ci diu que ”a Cons ti tu i ção não tra ta a
pri va ci da de como di re i to ab so lu to (art. 5º, X, XI e XII).
Há mo men to em que o di re i to a pri va ci da de se con fli -
ta com ou tros di re i tos, quer de ter ce i ros, quer do Esta -
do (...) Deve-se bus car o cri té rio para a li mi ta ção. O
prin cí pio da pro por ci o na li da de é o ins tru men to de
con tro le. Deve-se ter em con ta a pro por ci o na li da de
em con cre to...“

Na mes ma li nha, ”o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, 
am pa ra do na li ção sem pre res pe i tá vel de José Car los 
Bar bo sa Mo re i ra, de ci diu que ‘pe lo prin cí pio da pro -
por ci o na li da de, as nor mas cons ti tu ci o na is se ar ti cu -
lam num sis te ma, cuja har mo nia im põe que, em cer ta
me di da, to le re-se o de tri men to de al guns di re i tos por
ela con fe ri dos, no caso, di re i to à in ti mi da de.“

Os au to res do Pa re cer di zem que as sim tam -
bém se de fi ne a ori en ta ção da dou tri na in ter na ci o nal,
há tem pos con vi ven do com a li mi ta ção de ga ran ti as
in di vi du a is em prol da apu ra ção de cer tas for mas de
cri mi na li da de. Obser va Je sús-Ma ria Sil va Sán chez,
que ”fren te ao fe nô me no da cri mi na li da de or ga ni za -
da, im põe-se que al gu mas ga ran ti as pro ces su a is se -
jam ‘re in ter pre ta das’, ra zão pela qual en ten de ine vi tá -
vel, nos dias atu a is, re for mas ‘an ti-ga ran tis tas’ para a
apu ra ção de cer tas for mas de cri me“. Na mes ma li -
nha Vi e i ra de Andra de, ci ta do por José Mi guel Sar di -
nha, ano ta que as sim como os di re i tos fun da men ta is
do ci da dão, o bem-es tar da co mu ni da de, a exis tên cia
do Esta do, a se gu ran ça na ci o nal, a pre ven ção e a re -
pres são da cri mi na li da de têm as sen tos cons ti tu ci o na -
is e não po dem ser sa cri fi ca dos por uma con cep ção



pu ra men te in di vi du a lis ta dos di re i tos fun da men ta is.
Ain da Vi cen te Gi me no Sen dra res sal ta em re la ção à
apu ra ção do cri me or ga ni za do que ”a res pos ta ao de -
sa fio de bus car um pon to de equi lí brio será exa ta -
men te o que re sul tar do ‘cri té rio de li mi ta ção mí ni ma
dos di re i tos fun da men ta is’, se gun do o ju í zo de es tri ta
ne ces si da de“.

A se gun da ino va ção pro por ci o na da pela Lei
10.217 dis ci pli na a fi gu ra do agen te in fil tra do ou,
como pre fe rem os es pa nhóis, ”agen te en cu bi er to“. O
so ció lo go su í ço Jean Zi e gler, em sua obra ”Os se nho -
res do cri me: as no vas má fi as con tra a de mo cra cia“,
de di ca-lhes um ca pí tu lo com o se guin te tí tu lo: ”Um
He rói do nos so Tem po: o Infil tra do“. Alu de, as sim, aos
”re le van tes ser vi ços pres ta dos por agen tes po li ci a is
in fil tra dos em in ves ti ga ções co or de na das pelo go ver -
no nor te-ame ri ca no (”un der co ver agent“) em ter ri tó ri -
os es ta du ni den se e eu ro peu, no des man te la men to
de gran des or ga ni za ções cri mi no sas de di ca das ao
trá fi co in ter na ci o nal de subs tân ci as en tor pe cen tes.“

Ain da quan to à in fil tra ção, os pro cu ra do res de
Jus ti ça ado tam pos tu ra crí ti ca re la ti va men te à ”re a -
ção re tar da da do go ver no bra si le i ro: pri me i ro por que
de i xou es ca par, há mais de meia dé ca da, por te mer
even tu a is abu sos nes se de li ca do cam po, a opor tu ni -
da de de dis ci pli nar a fi gu ra do agen te in fil tra do, ao ve -
tar o in ci so I da Lei n.º 9.034/95, que tu te la va a ma té -
ria, fa zen do-o ape nas ago ra; se gun do por que não
dis ci pli nou o ins ti tu to com a pro fun di da de exi gi da, de i -
xan do de dis por acer ca de ques tões im por tan tes,
como a pre vi são de par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú bli -
co, a im po si ção de even tu a is li mi tes à atu a ção do po li -
ci al, a du ra ção da in fil tra ção e a pos si bi li da de de sua
re no va ção, a dis ci pli na de uti li za ção de fal sa iden ti da -
de pelo agen te, an tes e de po is da in fil tra ção, as sim
como sua es pe ci al pro te ção em ju í zo.“ 

Pre vê em, po rém, que es sas omis sões re le van -
tes se rão su pri das pe las in ter pre ta ções dou tri ná ri as e 
ju ris pru den ci a is. Lou vam a ino va ção, ”do pon to de
vis ta da apu ra ção do cri me or ga ni za do, pois se tra ta
de mais um meio de ob ten ção da pro va, em pre ga do
lar ga men te pe las po lí ci as de ou tros pa í ses, na bus ca
de uma efi caz re pres são às as so ci a ções cri mi no sas,
que como sa li en ta do, são mar ca das es pe ci al men te
pela lei do si lên cio (”omer tà“ do di re i to ita li a no), di fi -
cul tan do a apu ra ção de suas ati vi da des atra vés da
pro va oral tra di ci o nal.“ E res sal tam: 

”De ou tro lado, em bo ra pos sa ca u sar es pé cie à
pri me i ra vis ta, a tu te la da in fil tra ção de agen tes não
de i xa de ser uma ga ran tia aos pró pri os in ves ti ga dos e 
acu sa dos, pois se an tes ha via a pos si bi li da de de o
ins ti tu to ser uti li za do in for mal men te, ago ra po de rá
con tar com a fis ca li za ção do Mi nis té rio Pú bli co e do
Po der Ju di ciá rio, que cer ta men te co i bi rão even tu a is
ex ces sos.“

”Cu i dan do-se de mais um meio de ob ten ção da
pro va que im pli ca em li mi ta ção do di re i to à in ti mi da de
e à vida pri va da da pes soa in ves ti ga da ou acu sa da, a
Lei exi ge pré via e mo ti va da au to ri za ção ju di ci al. A
pro pó si to, a tu te la des se novo ins ti tu to tam bém po de -
rá en se jar dis cus sões a res pe i to de sua cons ti tu ci o -
na li da de, im pon do-se re pe tir a mes ma jus ti fi ca ção
ex pos ta quan do do co men tá rio da in ter cep ta ção am -
bi en tal, sob pena da Car ta Mag na pas sar a fi gu rar
como re po si tó rio ili mi ta do de toda e qual quer ex ce ção 
ao sis te ma de ga ran ti as in di vi du a is do ci da dão.“

”Tam bém po de rá ca u sar po lê mi ca, a de ter mi na -
ção ex pres sa na Lei para que a au to ri za ção ju di ci al
seja es tri ta men te si gi lo sa (art. 2º, pa rá gra fo úni co, da
Lei n.º 9.034/95), ou seja, na prá ti ca os au tos nos
qua is for au to ri za da a in fil tra ção de ve rá tra mi tar em
si gi lo, ape nas a ele ten do aces so o re pre sen tan te do
Mi nis té rio Pú bli co, para o qual o ele men to de pro va é
pro du zi do, e o Ju di ciá rio. A jus ti fi ca ti va para tal pre vi -
são é a ne ces si da de de não ape nas as se gu rar o su -
ces so das in ves ti ga ções em cur so, mas so bre tu do a
vida do agen te in fil tra do, pois se sua con di ção for des -
co ber ta pe los in te gran tes da or ga ni za ção cri mi no sa,
sua vida es ta rá em ris co. Re cor de-se, ade ma is, que o
art. 20 do Có di go de Pro ces so Pe nal des de há mu i to
as se gu ra a pos si bi li da de da Au to ri da de Po li ci al de ter -
mi nar o ‘si gi lo ne ces sá rio à elu ci da ção do fato ou exi -
gi do pelo in te res se da so ci e da de“. 

O Pa re cer re co nhe ce a pos si bi li da de de ocor re -
rem even tu a is con du tas de li tu o sas dos agen tes po li -
ci a is in fil tra dos, mas fri sa que essa hi pó te se ”não
deve des na tu rar por com ple to o ob je ti vo bus ca do pelo 
ins ti tu to. Assim como a pri são em fla gran te po de rá
im pli car em even tu a is ex ces sos, a bus ca e apre en são 
na re si dên cia do in ves ti ga do po de rá re sul tar em
even tu a is abu sos, a in ter cep ta ção te le fô ni ca po de rá
cul mi nar com a des ne ces sá ria ex po si ção da pri va ci -
da de do acu sa do, tam bém a in fil tra ção de agen tes
po de rá ter even tu al men te sua fi na li da de des vir tu a da.
O ris co, por tan to, ine ren te a to dos os me i os de ob ten -



ção da pro va, não pode afas tar sua apli ca ção, sob
pena da ex ce ção pre va le cer so bre a re gra, em pre ju í -
zo de uma das prin ci pa is ati vi da des do Esta do mo -
der no, que é a re pres são da cri mi na li da de.“

Ao fi nal, a con clu são do Mi nis té rio Pú bli co é lím -
pi da: ”mal gra do a pre o cu pa ção do in te res sa do, o pa re -
cer des te Cen tro Ope ra ci o nal de Apo io das Pro mo to ri -
as de Jus ti ça Cri mi na is é no sen ti do de que não se vis -
lum bra ne nhum tra ço de in cons ti tu ci o na li da de na dis -
ci pli na da in ter cep ta ção am bi en tal e da in fil tra ção de
agen tes, in tro du zi das pela Lei n.º 10.217/01, eis que
com pa tí ve is com o prin cí pio da pro por ci o na li da de.“ 

Mas, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res,
cre io ser de bom al vi tre evi tar mos a aná li se iso la da do 
dis pos to na le gis la ção que aca ba mos de exa mi nar.
Tais di plo mas in te gram um con jun to de nor mas ju rí di -
cas em vi gor, ins pi ra das em tra ta dos, con ven ções e
acor dos fir ma dos pelo Bra sil no âm bi to da ONU e da
OEA nos úl ti mos tem pos. Tive a hon ra de re la tar, na
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, 
do Se na do, al guns des ses im por tan tes ins tru men tos
des ti na dos a am pa rar o com ba te às or ga ni za ções cri -
mi no sas trans na ci o na is. Em to dos os ca sos, o Le gis -
la ti vo fe de ral ra ti fi cou o au tó gra fo bra si le i ro. Além dis -
so e com os mes mos ob je ti vos, re so lu ções apro va das 
em di ver sas re u niões anu a is da Assem bléia Ge ral da
Inter pol – Orga ni za ção Inter na ci o nal de Po lí cia Cri mi -
nal – ins ta ram os pa í ses-mem bros, en tre os qua is o
Bra sil, a ado tar tais ti pos de le gis la ção. Pude par ti ci -
par des sas re u niões mun di a is como Vice-Pre si den te
da en ti da de in ter na ci o nal e, de po is, apre sen tar a este 
Ple ná rio aque las so li ci ta ções. Ser vi ram, fe liz men te,
para fir mar con vic ção en tre os no bres par la men ta res
e para ins pi rar pro vi dên ci as tam bém no âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo fe de ral.

Entre os tra ta dos e acor dos in ter na ci o na is an te -
ri o res, me re ce des ta que a Con ven ção Con tra o Trá fi -
co Ilí ci to de Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi -
cas, con clu í da em Vi e na a 20 de de zem bro de 1988 e
pro mul ga da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, atra vés do 
De cre to nº 154, de 26 de ju nho de 1991. Ou tros di plo -
mas, es pe ci al men te no âm bi to da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos (OEA), pre vê em a co o pe ra ção
re gi o nal ou bi la te ral no com ba te ao nar co trá fi co, in -
clu si ve me di an te ”en tre ga con tro la da“, além da ado -
ção de le gis la ções na ci o na is har mô ni cas para ex tir -
par a la va gem de di nhe i ro. Como exem plo, des ta co o
”Re gu la men to Mo de lo so bre De li tos de La va gem Re -

la ci o na dos com o Trá fi co Ilí ci to de Dro gas e ou tros
De li tos Gra ves“, apro va do pela Co mis são Inte ra me ri -
ca na para o Con tro le do Abu so de Dro gas (CICAD)
em 1998.

O fato é que, após tais tra ta dos, en ve re da mos
pela mo der ni za ção da le gis la ção cri mi nal, na qual se
in se rem, en tre ou tras, a Lei nº 9.296, de 24 de ju lho
de 1996, já men ci o na da e que ”re gu la men ta o in ci so
XII, par te fi nal, do art. 5.E da Cons ti tu i ção Fe de ral“, ou 
seja, ”a in ter cep ta ção de co mu ni ca ções te le fô ni cas,
de qual quer na tu re za, para pro va em in ves ti ga ção cri -
mi nal e em ins tru ção pro ces su al pe nal“.

Sur giu tam bém a Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de
1998, que ”dis põe so bre os cri mes de ‘la va gem’ ou
ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res; a pre ven ção da
uti li za ção do sis te ma fi nan ce i ro“ para os ilí ci tos que
pre vê; e ”cria o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des
Fi nan ce i ras – COAF, além de dar ou tras pro vi dên ci as.

Ga nha mos ain da a Lei nº 9.807, de 13 de ju lho
de 1999, que ”es ta be le ce nor mas para a or ga ni za ção
e a ma nu ten ção de pro gra mas es pe ci a is de pro te ção
a ví ti mas e a tes te mu nhas ame a ça das, in clui o Pro -
gra ma Fe de ral de Assis tên cia a Ví ti mas e a Tes te mu -
nhas Ame a ça das e dis põe so bre a pro te ção de acu -
sa dos ou con de na dos que te nham vo lun ta ri a men te
pres ta do efe ti va co la bo ra ção à in ves ti ga ção po li ci al e
ao pro ces so cri mi nal.“ Dela te nho-me va li do bas tan te
des de o ano pas sa do, ao lon go dos tra ba lhos da Co -
mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to so bre o Rou bo 
de Car gas, que pre si do no âm bi to do Con gres so Na -
ci o nal.

To das es sas leis são de in te res se di re to da in -
ves ti ga ção po li ci al. Ali nha das com as de nú me ros
9.034 e 10.217, for mam um con jun to har mô ni co nes -
se sen ti do. Res sal to ain da que a re pres são ao cri me
or ga ni za do es co ra-se igual men te em ou tros di plo mas 
le ga is, como, por exem plo, a Lei nº 7.560, de 19 de
de zem bro de 1986, que foi al te ra da até 1999 por su -
ces si vas me di das pro vi só ri as e leis para re gu lar o
Fun do Na ci o nal Anti dro gas e dis por ”so bre os bens
apre en di dos e ad qui ri dos com pro du tos de trá fi co ilí -
ci to de dro gas ou ati vi da des cor re la tas“.

Lem brei aos par ti ci pan tes do Con gres so Na ci o -
nal de De le ga dos de Po lí cia a im por tân cia de te rem
pre sen te o que pre ce i tu am es sas nor mas, as sim
como o De cre to nº 2.799, de 8 de ou tu bro de 1998,
que apro vou o es ta tu to do Con se lho de Con tro le de



Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF. Com ju ris di ção em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, o COAF ”tem por fi na li da de
dis ci pli nar, apli car pe nas ad mi nis tra ti vas, re ce ber,
exa mi nar e iden ti fi car as ocor rên ci as sus pe i tas de ati -
vi da des ilí ci tas pre vis tas em sua lei de cri a ção (9.613, 
de 3 de mar ço de 1998), sem pre ju í zo da com pe tên -
cia de ou tros ór gãos e en ti da des“. O Re gi men to Inter -
no do Con se lho, apro va do pela Por ta ria nº 330, ba i xa -
da a 18 de de zem bro de 1998 pelo Exmo. Sr. Mi nis tro
da Fa zen da, está dis po ní vel no ”site“ des se Mi nis té -
rio, na Inter net. Me re ce aten ção, as sim como as de ci -
sões já ado ta das pelo COAF e as pro vi dên ci as do
Ban co Cen tral de las de cor ren tes, con subs tan ci a das
na Cir cu lar nº 2852 e na Car ta-Cir cu lar nº 2826 do
BC. Enfa ti zei ain da que es sas de ci sões, vol ta das para 
a gran de fren te de com ba te ao cri me or ga ni za do, ou
seja, o ata que à ”la va gem de di nhe i ro“, afe tam não
ape nas ban cos e en ti da des fi nan ce i ras, pois se es -
ten dem até às tran sa ções com imó ve is e jói as.

 Dis po mos, as sim, de co pi o sa le gis la ção pre -
ven ti va e re pres si va para obs tar as or ga ni za ções e
as so ci a ções cri mi no sas de qual quer na tu re za. Fa lhas 
de vem exis tir por que tudo o que o ser hu ma no pro duz
é pas sí vel de apri mo ra men to. To da via, há ou tras pro -
po si ções tra mi tan do no Con gres so Na ci o nal e es tou
cer to de que, ”pari pas su“ com as nor mas já exis ten -
tes, nos le va rão a bom ter mo. Tais pro po si ções con di -
zem, prin ci pal men te, com as re for mas do Po der Ju di -
ciá rio e do Có di go de Pro ces so Pe nal, am bas em an -
da men to.

É na tu ral que, ago ra, os ma i o res pro ble mas es -
te jam con cen tra dos na exe cu ção da que las leis e que
no vas di fi cul da des pos sam emer gir nas ins ti tu i ções
po li ci a is des ti na das a sua apli ca ção. De ve mos, por
isso, ace le rar o sa ne a men to de nos sas po lí ci as para
tor ná-las ain da mais in fen sas à cor rup ção, às re la -
ções cri mi no sas, às li ga ções pro mís cu as com a po lí ti -
ca lo cal, à inép cia na in ves ti ga ção cri mi nal e as sim
por di an te. Fica evi den te, além dis so, a ne ces si da de
ur gen te de me lhor ca pa ci ta ção téc ni ca e de re tri bu i -
ção sa la ri al ade qua da para que al can cem se le ção
pro fis si o nal con di zen te com os no vos me i os de in ves -
ti ga ção e ob ten ção de pro va. Pre ci sa mos bus car tam -
bém a mo der ni za ção dos se to res de po lí cia ci en tí fi ca, 
a in for ma ti za ção e o de sen vol vi men to de ban cos de
da dos cri mi na is e ad mi nis tra ti vos, as sim como dos
sis te mas ope ra ci o na is. Nes te sen ti do, há ne ces si da -
de ur gen tís si ma da in te gra ção dos sis te mas de co mu -

ni ca ções e in for ma ções da Po lí cia Fe de ral e das po lí -
ci as es ta du a is. Pre ci sa mos ain da ter em men te a in te -
gra ção ope ra ci o nal da po lí cia os ten si va com a po lí cia
ju di ciá ria, sem des cu rar da in te gra ção Mi nis té rio Pú -
bli co/po lí cia ju di ciá ria em to das as fa ses da ati vi da de
de in ves ti ga ção, con for me pre vê a Car ta Mag na no
ar ti go 129.

Mas, os no vos me i os de in ves ti ga ção e co le ta
de pro vas tam bém cons ti tu em um inu si ta do de sa fio à
ca pa ci da de pro fis si o nal dos de le ga dos de Po lí cia e
seus agen tes. São me i os que fa ci li tam a in ves ti ga ção, 
é cla ro. Mas, tor nam mais agu do o pe ri go ine ren te ao
tra ba lho po li ci al e cri am con di ções de ris co pro ces su -
al in tro du zi do pela pos si bi li da de de no vas es tra té gi as
de de fe sa ob te rem êxi to em ju í zo, como tem acon te ci -
do em pa í ses que uti li zam aque les re cur sos há mais
tem po. Por exem plo, o di re i to an glo-sa xão está re ple -
to de ca sos em que o acu sa do ale gou ter sido in du zi -
do ou ins ti ga do por um agen te se cre to a co me ter o
cri me. Invo cam es ses réus as sim as cir cuns tân ci as ti -
pi fi ca do ras do cha ma do ”en trap ment“, isto é, ”a ins ti -
ga ção de um cri me com a in ten ção de ob ter ca u sa
para um pro ces so cri mi nal“.

A li te ra tu ra in gle sa nos ofe re ce inú me ras obras
de vo ta das ao tema, como, por exem plo, ”Com pel led
to Cri me“ (Com pe li do ao Cri me), de Beth E. Ri chie, e
”Entrap ment De fen se“ (De fe sa pela Insti ga ção), de
Paul Mar cus, que tra tam de ca sos re a is ou de fic ção.
O as sun to me re ce acu ra da aná li se das au to ri da des
que irão uti li zar agen tes in fil tra dos (”un der co ver
agents“ ou ”agen tes en co ber tos“) e o má xi mo cu i da -
do para se es qui va rem de si tu a ções nas qua is o acu -
sa do pos sa ale gar ter sido in du zi do a um cri me que,
em cir cuns tân ci as nor ma is, não te ria co me ti do.

Na Ingla ter ra e nos Esta dos Uni dos, para pro var
o ”en trap ment“, a de fe sa pre ci sa de mons trar que a
idéia de per pe tra ção par tiu de um agen te da lei; que
esse agen te per su a diu o au tor a co me ter o de li to; e
que ele – au tor – não es ta va pre dis pos to a co me tê-lo.
Obser van do es tes prin cí pi os e se a in fil tra ção for bem 
ori en ta da, pode-se evi tar o pro ble ma. 

 Algu mas con clu sões do tra ba lho ela bo ra do em
1995 pe los pes qui sa do res e pro fes so res de di re i to
Andrew L-T Choo e Man da Mel lors, da Uni ver si da de
de Le i ces ter, Ingla ter ra, cons ti tu em ver da de i ros
”man da men tos“ para re a li zar in fil tra ções ori en ta das
de ma ne i ra a evi tar o ”en trap ment“. São elas, numa
tra du ção li vre:



1. Ne nhum mem bro de uma for ça po li ci al ou
in for man te deve acon se lhar, in ci tar ou pro cu rar o co -
me ti men to de um cri me;

2. Qu an do um in for man te de la ta à po lí cia a in -
ten ção cri mi no sa de ou tras pes so as e re ve la en ten -
der que irá to mar par te do cri me pla ne ja do, pode-se
per mi tir que con ti nue na ação ape nas se: 

a. não ti ver que se en ga jar ati va men te no pla -
ne ja men to e na per pe tra ção do de li to;

b. foi so li ci ta do a de sem pe nhar um pa pel se -
cun dá rio; e

c. sua par ti ci pa ção é es sen ci al para per mi tir à
po lí cia sub ju gar os cri mi no sos prin ci pa is e pren -
dê-los, em bo ra por de li to me nor (for ma ção de qua dri -
lha e por te ile gal de arma de fogo, por exem plo), an tes 
que a vi o lên cia atin ja al gu ma pes soa ou haja sé ri os
da nos à pro pri e da de.

Qu an do se tra tar de in for man te, sem pre de ve rá
ser ins tru í do a nun ca agir como ”agen te pro vo ca dor“,
isto é, não po de rá su ge rir a ou tros que po dem co me -
ter de li tos ou os en co ra jar a fa zer isso.

Essas di re tri zes es tão en fo ca das no ris co de as
in fil tra ções (”un der co ver ope ra ti ons“ ou ope ra ções
se cre tas) re sul ta rem na ”fa bri ca ção“ de um cri me, ou
ain da de en co ra ja rem ou es ti mu la rem a prá ti ca de li tu -
o sa. Tra ta-se de um pe ri go real, como Gary T. Marx,
pro fes sor emé ri to do Mas sa chu setts Insti tu te of Tec -
no logy (MIT), des cre ve em sua vas ta obra so bre o as -
sun to. É dele uma pes qui sa que nos per mi te co nhe -
cer al gu mas das ma ne i ras pe las qua is ati vi da des po -
li ci a is se cre tas po dem ”am pli fi car“ o cri me. Ei-las,
numa tra du ção li vre: 

1. ”po dem pro du zir um mer ca do para com pra
e ven da de bens e ser vi ços ile ga is, as sim como cri ar
in di re ta men te ca pi tal para ou tros ti pos de ile ga li da de;

2. ”po dem ge rar a idéia e o mo ti vo para o cri -
me;

3. ”po dem acar re tar co er ção, in ti mi da ção, en -
ga no ou per su a são de uma pes soa não dis pos ta, de
ou tra for ma, a co me ter a ofen sa;

4. ”po dem ofe re cer uma se du to ra ten ta ção a
uma pes soa que, de ou tra for ma, não iria en con trá-la;

5. ”po dem pos si bi li tar o con tra ban do (trá fi co),
ou for ne cer um re cur so fal tan te, ou ain da pro ver in -
gre di en tes es sen ci a is à per pe tra ção do cri me;

6. ”po dem ori gi nar um con tex to de fal sos re -
gis tros e en qua dra men tos;

7. ”po dem ge rar uma es tru tu ra dis si mu la da
para aco ber tar ações ile ga is da par te do agen te se -
cre to ou in for man te;

8. ”po dem con du zir a uma re ta li a ção vi o len ta
con tra in for man tes; e

9. ”po dem es ti mu lar uma va ri e da de de cri mes
co me ti dos por aque les que não são os al vos da ope -
ra ção se cre ta.“

A esta al tu ra, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na -
do res, ha via ex pos to os ân gu los cru ci a is do tema que
me fora pro pos to, na con di ção de de ba te dor do XI
Con gres so Na ci o nal de De le ga dos de Po lí cia. Um
tema in di ca ti vo da nova era que se abre à in ves ti ga -
ção po li ci al e à pro du ção de pro vas.

Ha via en fa ti za do fa ci li da des e pe ri gos ope ra ci o -
na is que co me çam a exis tir e pe di ra aten ção para a
ex pe riên cia ad qui ri da por ou tros pa í ses de mo crá ti -
cos, já acos tu ma dos à vi gi lân cia ele trô ni ca e à in fil tra -
ção. Os re sul ta dos por ob ti dos nes sas na ções de -
mons tram que, ape sar dos ris cos, va leu a pena le gi ti -
mar tais me i os de tra ba lho po li ci al di an te da ma i or
ame a ça que pesa hoje so bre a hu ma ni da de, isto é, o
cri me or ga ni za do.

No meio po li ci al, o su ces so des se di fí cil, mas
gra ti fi can te com ba te não de pen de ape nas das ações
ins pi ra das na nova le gis la ção. Vi ve mos um pe río do
de cri se mo ral e, às ve zes, até de in ver são de va lo res.
Des gas ta-se de li be ra da men te o prin cí pio de au to ri -
da de e a se gu ran ça pú bli ca, num con tex to de ter ro ris -
mo sem ter ro ris ta. Bus ca-se a subs ti tu i ção do or gu lho 
por ver go nha pelo exer cí cio de au to ri da de, como se,
exer cê-la le gi ti ma men te num Esta do de mo crá ti co de
di re i to, fos se o mes mo que o fa zer sob al gum re gi me
dis cri ci o ná rio. Rogo a Deus que essa nova le gis la ção
nos pro por ci o ne re tum ban tes vi tó ri as do bem so bre o
mal, ga ran ta a vida em li ber da de ape sar das ten ta ti -
vas de opres são do cri me or ga ni za do e per mi ta re cu -
pe rar a dig ni da de do pro fis si o nal de Po lí cia aos olhos
da po pu la ção.

Oxa lá es sas leis de mo crá ti cas con tri bu am de ci -
si va men te para que acon te ça o que nos so povo an se -
ia, isto é: a res ti tu i ção, de fato, do po der de po lí cia à
Po lí cia.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, após uma sé rie de 
ape los da so ci e da de, que mu i to jus ta men te re cla ma -
va con tra os au men tos de me di ca men tos, apro va mos



uma lei res trin gin do es ses abu sos. A Lei nº 10.213, de 
27 de mar ço de 2001, de fi ne nor mas de re gu la ção
para o se tor de me di ca men tos e ins ti tui uma fór mu la
pa ra mé tri ca de re a jus te de pre ços de me di ca men tos.
Além dis so, cria a Câ ma ra de Me di ca men tos e dá ou -
tras pro vi dên ci as. 

A idéia bá si ca da lei foi a de fi xar nor mas para o
se tor, pelo es tí mu lo à ofer ta de me di ca men tos, pelo
au men to da com pe ti ti vi da de e, prin ci pal men te, pela
es ta bi li da de de pre ços. 

Pelo art. 3º da lei, qual quer even tu al re a jus te de
me di ca men to, en tre 19 de de zem bro de 2000 e 31 de
de zem bro de 2001, de ve ria ser fe i to com a es tri ta ob -
ser vân cia a cri té ri os rí gi dos. Mas a lei vai mais adi an -
te: for mal men te, veda ele va ções de pre ços de me di -
ca men tos du ran te o ci ta do pe río do.

A Fór mu la Pa ra mé tri ca de Re a jus te de Pre ços
de Me di ca men tos (FPR), es ta be le ci da na lei, de ter -
mi na os cri té ri os para o va lor má xi mo do Re a jus te
Mé dio de Pre ços para to das as em pre sas pro du to ras
de me di ca men tos, a ser apli ca do em ja ne i ro de 2001. 

Cum pri das as exi gên ci as for ma is, em ja ne i ro de
2001, as em pre sas fo ram au to ri za das a pro ce der re a -
jus tes de pre ços de me di ca men tos. Fe i to isso, os pre -
ços má xi mos fi xa dos pe las em pre sas, para cada
apre sen ta ção de me di ca men to, em ja ne i ro de 2001,
não po de ri am ser ele va dos até 31 de de zem bro de
2001. Excep ci o nal men te, po de ri am ser au to ri za dos
re a jus tes ex tra or di ná ri os pela Câ ma ra de Me di ca -
men tos.

Para pre ve nir pos sí ve is ten ta ti vas de bur la, a lei
de ter mi na ex pres sa men te (art. 8º) o se guin te: quan do 
da in clu são de no vas apre sen ta ções de me di ca men -
tos à lis ta de pro du tos ven di dos pela em pre sa, os pre -
ços uni tá ri os ini ci a is não po de ri am ex ce der à mé dia
dos pre ços uni tá ri os das apre sen ta ções já exis ten tes; 
tam pou co os pre ços des ses pro du tos po de ri am ser
ele va dos até 31 de de zem bro de 2001. Do mes mo
modo, o pre ço ini ci al de qual quer pro du to novo in clu í -
do na lis ta de pro du tos ven di dos, não po de ria ser ele -
va do até 31 de de zem bro de 2001. 

Entre tan to, Se nho ras e Se nho res, qual não é a
nos sa sur pre sa, ao ter mos no tí ci as de que al gu mas
em pre sas es ta ri am uti li zan do ex pe di en tes pou co éti -
cos para bur lar a lei. 

Se gun do de nún cia ofe re ci da pelo Con se lho Re -
gi o nal de Far má cia do Dis tri to Fe de ral e pelo Insti tu to
Bra si le i ro de De fe sa dos Usuá ri os de Me di ca men tos,

está ocor ren do um fe nô me no que a im pren sa já ba ti -
zou como ma qui a gem dos pre ços.

Se gun do pes qui sa fe i ta pe los dois ór gãos, os la -
bo ra tó ri os es ta ri am re ti ran do do mer ca do de ter mi na -
das apre sen ta ções do me di ca men tos; em se gui da, o
mes mo me di ca men to re tor na, com um nú me ro di fe -
ren te de uni da des (com pri mi dos, drá ge as, cáp su las)
ou de vo lu me (mi li li tros, gra mas), mas com pre ço uni -
tá rio su pe ri or ao an te ri or men te pra ti ca do.

Ou tra de nún cia dá con ta de que es ta ria ha ven -
do re du ção na con cen tra ção do me di ca men to, sem a
cor res pon den te di mi nu i ção do pre ço. 

O le van ta men to to mou como base um uni ver so
de seis mil me di ca men tos, no pe río do de ju nho de
2000 a ju nho de 2001. A pes qui sa cons ta tou al te ra -
ções de em ba la gens em 500 dos me di ca men tos pes -
qui sa dos. Des tes com al te ra ção de em ba la gem, pelo
me nos 30 apre sen ta vam au men to de pre ços. Algu -
mas des sas al te ra ções de em ba la gem es con dem au -
men tos de mais de 40% no pre ço. Um de ter mi na do
an ti bac te ri a no, ven di do em em ba la gem de 500 ml, ti -
nha o pre ço de R$0,17 (de zes se te cen ta vos de real)
para cada mi li li tro; na nova em ba la gem, de 100 ml, o
pre ço por mi li li tro su biu para R$0,27 (vin te e sete cen -
ta vos de real).

As de nún ci as fo ram en ca mi nha das ao Mi nis té -
rio Pú bli co Fe de ral, à Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi -
co e à Câ ma ra de Me di ca men tos. Mas há um agra -
van te: es ses au men tos de pre ços te ri am sido au to ri -
za dos pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
(Anvi sa). 

Ora, Se nho ras e Se nho res, qual quer au men to
de pre ço re pre sen ta uma afron ta aos tra ba lha do res
as sa la ri a dos, que têm seus ga nhos con ge la dos. Mas
au men tar pre ços de ma ne i ra ocul ta fere as re gras de
co mér cio que re gem as re la ções en tre pro du tor e
con su mi dor. Ago ra, au men tar pre ços de me di ca men -
tos, cu jos au men tos es tão pro i bi dos por lei, é uma
afron ta ao Po der Pú bli co.

Iro ni ca men te, Se nho ras e Se nho res, no úl ti mo
dia 6 de se tem bro, por me di da pro vi só ria (nº 2.230), a
Lei 10.213/2001 foi al te ra da para pror ro gar a pro i bi -
ção dos au men tos de pre ços até ja ne i ro de 2002.
Obvi a men te, tal ini ci a ti va terá sido do Mi nis tro da Sa -
ú de. Então, o que te mos? Por um lado, o Go ver no Fe -
de ral anun cia pu bli ca men te a pro i bi ção de au men tos;
pelo ou tro, por omis são ou au to ri za ção pela Anvi sa,
per mi te au men tos de pre ços? Será isso mes mo que
está acon te cen do? É ina cre di tá vel.



Ten do em vis ta o alto grau de in jus ti ça de que
esse fato se re ves te, so li ci to ao Sr. Mi nis tro da Sa ú de,
José Ser ra, que tome pro vi dên ci as para evi tar esse
abu so. Pois ele pe diu e ob te ve essa lei, ele pe diu e ob -
te ve uma agên cia, a Anvi sa, para fis ca li zar. Pois que
se cum pra a lei e que se exe cu te a vi gi lân cia.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cada
novo es tu do que se pro ce de nes te País, Sr. Pre si den -
te, des co brem-se no vas po ten ci a li da des e no vas al -
ter na ti vas para a so lu ção de seus pro ble mas e su pe -
ra ção de suas di fi cul da des.

Mais de uma vez te nho de fen di do, des ta tri bu na, 
a ne ces si da de de in ves ti men tos ma ci ços na pes qui sa 
e no de sen vol vi men to de tec no lo gi as ade qua das a
es sas po ten ci a li da des como for ma de o Bra sil en con -
trar seus pró pri os ca mi nhos e ocu par seus es pa ços
no mun do glo ba li za do.

Os re cen tes acon te ci men tos re fe ren tes à tra gé -
dia que se aba teu so bre os Esta dos Uni dos, e que
afe tou – e ame a ça afe tar mais pro fun da men te ain da – 
o mun do, mos tra o equí vo co des te sis te ma con cen -
tra do, que tor na o mun do, e o Bra sil como con se qüên -
cia, vul ne rá vel a qual quer aba lo – gran de ou pe que no
– que acon te ça em qual quer lu gar do Pla ne ta.

”Isto é ine vi tá vel – é uma con se qüên cia da glo -
ba li za ção“ – jus ti fi cam os de fen so res do mo de lo.

Não! Sr. Pre si den te. Não é ine vi tá vel, se o mo -
de lo da glo ba li za ção em vez de ser ape nas con cen -
tra dor, se ca rac te ri zas se pelo cres ci men to glo bal e
múl ti plo do pla ne ta, in te gran do no pro ces so um nú -
me ro cada vez ma i or de pa í ses e de pes so as, pro mo -
ven do au to no mi as e ini ci a ti vas lo ca is cada vez mais
di ver si fi ca das e in ter li ga das, ou mes mo in ter de pen -
den tes, di fe ren te men te do que ocor re hoje.

Mas, para que este tipo de glo ba li za ção plu ra lis -
ta e in ter de pen den te ocor ra, como ha ve rá de ocor rer
por im pe ra ti vo da evo lu ção da so ci e da de hu ma na, é
ne ces sá rio que as po ten ci a li da des de cada povo,
como de cada in di ví duo, te nham a opor tu ni da de de
se de sen vol ver ao má xi mo.

E é nes te novo mo de lo, Sr. Pre si den te, que o Bra -
sil tem a chan ce his tó ri ca de de sen vol ver-se e ocu par
seus es pa ços no mun do glo ba li za do nes ta nova e ne -
ces sá ria pers pec ti va da glo ba li za ção. Esta chan ce de -
cor re das imen sas po ten ci a li da des ain da não ex plo ra -

das des te País, que se en con tram em to das as suas
re giões, mas es pe ci al men te na Ama zô nia.

Re tor no ao iní cio des te pro nun ci a men to e à ra -
zão de ocu par, nes te mo men to, esta tri bu na.

Di zia no co me ço que a cada novo es tu do que se 
pro ce de nes te País so bre suas po ten ci a li da des des -
co brem-se no vas al ter na ti vas para su pe ra ção de
seus pro ble mas.

Assim é que es tu dos re cen tes re a li za dos por
pro fes so res pes qui sa do res da UNICAMP e da Uni -
ver si da de da Ter ra, de Bra sí lia, re ve lam que a re gião
do Ja la pão, no To can tins, em fun ção de seu re gi me
de ven tos in flu en ci a do pe las ca rac te rís ti cas da re -
gião, se cons ti tui em área ide al para a im plan ta ção de
um gran de pro je to de usi nas eó li cas, ca pa zes de
abas te cer cer ca de três mi lhões de pes so as, isto é,
qua se três ve zes a po pu la ção do Esta do do To can -
tins, e bem mais que a po pu la ção da ma i o ria dos
Esta dos do Nor te ou do Nor des te. Uma ener gia lim pa, 
eco ló gi ca e ba ra ta, que de man da re cur sos me nos
sig ni fi ca ti vos para im plan ta ção do que os que de man -
dam as usi nas tra di ci o na is.

Empre sas e or ga ni za ções pri va das que aju dam
no de sen vol vi men to des ses es tu dos já ma ni fes ta ram
in te res se na im plan ta ção do pro je to, po den do ci tar-se 
a em pre sa Ka gu ci a ma – Ener gia Alter na ti va para a
Ama zô nia, or ga ni za ções não go ver na men ta is como
a Asso ci a ção de Pre ser va ção dos Bo tos da Ama zô -
nia e a So ci e da de Ame ri ca na de Ener gia Eó li ca.

De ou tra par te, Sr. Pre si den te, de se jo re al çar
que a re gião do Ja la pão, por ser área de imen sos des -
cam pa dos, per mi te, como pou cas áre as, a cir cu la ção
de cor ren tes eó li cas, que, na épo ca das se cas, che -
gam a al can çar uma mé dia de 60 km/hora.

No en tan to, por es sas ra zões tam bém o Ja la pão 
apre sen ta ca rac te rís ti cas úni cas de be le zas cê ni cas
in com pa rá ve is, que mes clam áre as de du nas de sér ti -
cas, com abun dan tes flu xos de água, ve ge ta ção de
cer ra do, pla ní ci es e ele va ções de tipo ser ras de
mesa, que cons ti tu em no tá ve is ce ná ri os de atra ção
tu rís ti ca.

A des co ber ta do Bra sil, des te Bra sil de po ten ci -
a li da des imen sas e não ima gi na das pelo Bra sil ur ba -
no e tra di ci o nal há de abrir no vos ca mi nhos para o
nos so de sen vol vi men to – um de sen vol vi men to in te -
gra do no mun do, po rém au tô no mo, em fa vor do povo
bra si le i ro e da cons tru ção de um país so ci e da de jus to 
e viá vel.



Mas para isto é ne ces sá rio co nhe cer o Bra sil e,
co nhe cen do-o, acre di tar nele e vi a bi li zar ins tru men -
tos e me i os, in clu si ve fi nan ce i ros, para tor ná-los re a li -
da de.

Cre io que este re gis tro pode, igual men te, ser vir
de con tri bu i ção à aná li se da pro pos ta or ça men tá ria
ora em trâ mi te nes ta Casa, para que o or ça men to da
União se trans for me, efe ti va men te, num ins tru men to
de de sen vol vi men to na ci o nal e não cons ti tua ape nas
um ins tru men to de equi lí brio de re ce i tas e des pe sas,
ins tru men to ne ces sá rio, mas não su fi ci en te para
cons tru ir o gran de País que os bra si le i ros me re cem.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia con vo ca ses são ex tra or di ná ria a re a li zar-se
ama nhã, quin ta-fe i ra, dia 20, às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, des ti na da ex clu si va men te à ele i ção do Pre si den -
te do Se na do Fe de ral e, por esta ra zão, fica can ce la -
da a ses são de li be ra ti va or di ná ria das 10 ho ras.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 5
mi nu tos.)

                                 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR MAGUITO VILELA,
PUBLICADO NO DSF Nº 113, PÁGINA
18371, DE 25-8-2001, QUE SE REPUBLICA
PARA SANAR INCORREÇÕES.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras Se na do ras, Se -
nho res Se na do res,

O Bra sil co me mo ra na data de 25 de agos to o
Dia Sol da do, re ve ren ci an do com mu i ta jus ti ça aque -
les que ser vem à Pá tria e per pe tu am o ide al do Pa tro -
no do Exér ci to Bra si le i ro, o len dá rio Luís Alves de
Lima e Sil va, Du que de Ca xi as.

Tra ta-se de uma data mu i to cara e sig ni fi ca ti va a
toda a so ci e da de bra si le i ra, que re co nhe ce o gran de
pa pel de sem pe nha do pe los ho mens e mu lhe res que
com põem as nos sas glo ri o sas For ças Arma das.

Nun ca será de ma is res sal tar a di men são do tra -
ba lho que as ins ti tu i ções mi li ta res pres ta ram, pres tam 
e, sem dú vi da, con ti nu a rão pres tan do ao Bra sil.

A con tri bu i ção ao país é no tá vel em to dos os
mo men tos da cons tru ção da Na ção bra si le i ra, a par tir 
do Gri to da Inde pen dên cia, pas san do pelo pe río do do 
Impé rio, pela Pro cla ma ção da Re pú bli ca, cul mi nan do 
com a con so li da ção do re gi me re pu bli ca no.

Em to das as fa ses da his tó ria bra si le i ra, as ins ti -
tu i ções mi li ta res fir ma ram um per fil de equi lí brio, no
pa pel de ins tân ci as mo de ra do ras, sem pre bus can do
a uni da de na ci o nal e im pe din do a frag men ta ção ter ri -
to ri al e so ci al do país.

As ações fo ram mu i tas e, no ba lan ço ge ral,
apre sen tam-se como al ta men te en ri que ce do ras para
o con jun to da so ci e da de bra si le i ra.

Mais do que de fen der o país, as se gu rar os po -
de res cons ti tu ci o na is e ga ran tir a lei e a or dem, as
For ças Arma das e, em es pe ci al, o Exér ci to Bra si le i ro,
com por tam-se hoje de for ma pro fis si o nal, não se vin -
cu lan do a ques tões po lí ti cas e atu an do den tro do seu
uni ver so ins ti tu ci o nal.

A ex pe riên cia do Mo vi men to de 64, que que brou 
a or dem de mo crá ti ca e re sul tou na im plan ta ção de
um re gi me di ta to ri al no Bra sil, ser viu para uma au to -
crí ti ca da ins ti tu i ção. Mo der na men te, o Exér ci to não
tem mais ve le i da des po lí ti cas e re ser va-se ao seu pa -
pel de guar dião da pá tria.

A re fe rên cia que hoje aqui faço ao Dia do Sol da -
do, des ta can do o pa pel dos ho mens e mu lhe res que
en gros sam as fi le i ras do nos so glo ri o so Exér ci to Bra -
si le i ro, tem para mim tam bém um pro fun do ca rá ter
sen ti men tal.

Ain da tra go vivo na me mó ria a mi nha pas sa gem 
como sol da do no Ba ta lhão da Gu ar da Pre si den ci al, o
tra di ci o nal BGP, em Bra sí lia, onde usei com mu i to or -
gu lho as di vi sas da Pri me i ra Com pa nhia, a Van guar -
de i ra.

Bons e ines que cí ve is tem pos aque les, quan do
pude con vi ver com ho mens da gran de za do Ge ne ral
Adhe mar da Cos ta Ma cha do, o Te nen te-Co ro nel Ma -
no el de Je sus e Sil va, hoje Ge ne ral da Re ser va, o Ca -
pi tão Antô nio Lo ren zo Fi lho, hoje Co ro nel da Re ser -
va, o Sar gen to José Mu la to de Sou za e tan tos ou tros
dig nos e hon ra dos ofi ci a is e pra ças, meus ami gos e
ir mãos bra si le i ros da me lhor qua li da de.

Emo ci o na-me a lem bran ça des ta me mo rá vel
eta pa da mi nha vida pas sa da nas fi le i ras do Ba ta lhão
da Gu ar da Pre si den ci al. Lá pu de mos re ce ber en si na -
men tos va li o sos, li ções de dis ci pli na e amor ao Bra sil,



no ções fun da men ta is de hu ma nis mo e res pe i to ao
bem co mum.

Fui um sol da do de di ca do e ci o so das mis sões a
mim con fi a das. Apren di mu i to no dia-a-dia dos tre i na -
men tos e no tra ba lho na ca ser na. Tra go co mi go,
como pa tri mô nio ad qui ri do na que le tem po, os con ce i -
tos es sen ci a is da hu mil da de, da se re ni da de, da fir me -
za de ati tu des, da le al da de e, so bre tu do, da ho nes ti -
da de.

Como in te gran te do Exér ci to, sen ti uma das ma i -
o res emo ções da mi nha vida ao re ce ber o Di plo ma e
a Bar re ta de Pra ça Mais Dis tin ta, hon ra ri as que pre -
mi am aque les sol da dos que mais se em pe nham e
mais se des ta cam na ins tru ção, pela dis ci pli na e pelo
mé ri to in te lec tu al nos me ses de ser vi ço mi li tar em
cada ba ta lhão do Exér ci to Bra si le i ro.

Lem bro-me da mi nha ale gria na ce ri mô nia de
en tre ga das dis tin ções, pre si di da pelo en tão co man -
dan te do BGP, o ge ne ral Ma no el de Je sus e Sil va. Foi
um mo men to que me to cou o fun do da alma e que se
tor nou numa das pas sa gens de ma i or or gu lho de mi -
nha tra je tó ria de vida.

Con clui o ser vi ço mi li tar em 1970, mas essa ex -
pe riên cia, re pi to, para sem pre fi ca rá mar ca da na me -
mó ria.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras Se na do ras, Se -
nho res Se na do res,

Ao ho me na ge ar na tri bu na do Se na do da Re pú -
bli ca os sol da dos do Exér ci to bra si le i ro, de i xo aqui o
meu re co nhe ci men to e o meu apla u so às For ças
Arma das.

Des de a Ba ta lha de Gu a ra ra pes, em 1648, que
mar cou a for ma ção da pri me i ra for ça de de fe sa do
ter ri tó rio na ci o nal, cuja or ga ni za ção re sul tou na ex -
pul são dos ho lan de ses do li to ral per nam bu ca no.

No Dia do Sol da do e ao re lem brar a fi gu ra do
Du que de Ca xi as, hon ra-me tam bém re gis trar tam -
bém a par ti ci pa ção de Go iás, o meu Esta do, nos
even tos mi li ta res do Bra sil.

Enfa ti zo, nes ta opor tu ni da de, a pes soa do Ma -
re chal Xa vi er Cu ra do, go i a no de gran de en ver ga du ra
mo ral, cu jos atos à fren te do co man do de tro pas fiéis
ao Impé rio, sou be im por a sua au to ri da de e pro var o
seu amor ao país. Um sol da do que su biu aos mais al -
tos es ca lões da tro pa.

Qu an do a For ça Expe di ci o ná ria Bra si le i ra foi lu tar
nos cam pos da Itá lia con tra o nazi-fas cis mo, jo vens go i -
a nos tam bém a ela fo ram in cor po ra dos. Mu i tos de les
de ram a sua vida em de fe sa dos ide a is da de mo cra cia,
me re cen do eter na men te a nos sa gra ti dão.

Con cluo as mi nhas pa la vras ma ni fes tan do mais
uma vez o meu res pe i to e a mi nha ad mi ra ção aos va -
lo ro sos ho mens e mu lhe res que in te gram as nos sas
for ças ar ma das. 

Pa ra béns Sol da dos do Exér ci to Bra si le i ro.



Ata da 117ª Ses são Extra or di ná ria
em 20 de se tem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res e Ra mez Te bet

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo Par -
ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa -
tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son
Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su -
plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer -
nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto
– Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – 
Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na –
Hugo Na po leão – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res
– João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor -
nha u sen – José Agri pi no – José Alen car – José Co e -
lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Sar -
ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ri na
Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney
Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa -
u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si -
mon – Pe dro Ubi ra ja ra – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber -
to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal -
do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do 
– Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 76 Srs.
Se na do res.

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

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Co mu ni co-lhe que nes ta data es tou re as su min -
do mi nha ca de i ra nes te Se na do Fe de ral, em vir tu de
da mi nha exo ne ra ção do car go de Mi nis tro de Esta do
da Inte gra ção Na ci o nal. 

Sala das Ses sões, 20 de se tem bro de 2001. –
Ra mez Te bet, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a pre -
sen te ses são des ti na-se a dar cum pri men to ao dis -
pos to no § 1º do art. 59 do Re gi men to Inter no, ou seja, 
a ele i ção e pos se do Pre si den te do Se na do Fe de ral,
que di ri gi rá os tra ba lhos da Casa no pe río do re ma -
nes cen te do biê nio 2001/2002.

De acor do com o dis pos to no in ci so I do § 1º do
art. 60 do Re gi men to Inter no, a ele i ção para a Pre si -
dên cia do Se na do Fe de ral far-se-á por es cru tí nio se -
cre to e ma i o ria de vo tos, pre sen te a ma i o ria da com -
po si ção do Se na do Fe de ral.

So li ci to às Li de ran ças que for ma li zem, jun to à
Mesa, os no mes de seus can di da tos, para que se
pos sa con fec ci o nar a cha pa.

Com a pa la vra o Lí der Re nan Ca lhe i ros, do
PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
o PMDB, de acor do com de ci são de mo crá ti ca e so be -
ra na de sua Ban ca da, in di ca o Se na dor Ra mez Te bet
para a dis pu ta da Pre si dên cia des ta Casa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o PSDB en -
cam pa e apóia a in di ca ção do PMDB e o nome do Se -
na dor Ra mez Te bet para a Pre si dên cia des ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia es cla re ce a esta Casa que ado ta rá na pre sen -
te ses são as mes mas re gras fi xa das pe las Li de ran -
ças da Casa para o pro ce di men to ele i to ral da Mesa
para o biê nio 2001/2002, ocor ri da em 14 de fe ve re i ro
do cor ren te ano.

Nes ses ter mos, com a con cor dân cia das Li de -
ran ças par ti dá ri as, se rão as se guin tes as re gras ob -
ser va das no pro ce di men to ele i to ral:

1 – Cé du la de vo ta ção:
1.1) .Cé du la úni ca con ten do os no mes

dos can di da tos em or dem al fa bé ti ca – no
caso, ape nas 1(um) can di da to se apre sen -
tou – e o res pec ti vo es pa ço para apor a es -
co lha do vo tan te, que de ve rá ser as si na la do 
com um ”X“;



1.2) – Os en ve lo pes se rão ru bri ca dos
pre vi a men te pelo Pre si den te e pelo 1º Se -
cre tá rio, com ca ne ta es fe ro grá fi ca azul, na
pre sen ça de fis ca is dos Par ti dos, e se rão
co lo ca dos en ve lo pes e cé du las de vo ta ção
na ex tre mi da de da mesa, onde se rão apa -
nha dos pe los Srs Se na do res. Uma vez de
pos se da cé du la e do en ve lo pe, o Se na dor
di ri gir-se-á para vo tar na ca bi ne te le fô ni ca,
trans for ma da em ca bi ne in de vas sá vel, e re -
tor na rá para de po si tar o seu voto na urna
que se en con tra so bre a mesa.

1.3) – No ato de as si na lar o voto, os
Se na do res usa rão ca ne ta es fe ro grá fi ca
azul, que está à dis po si ção na ca bi ne in de -
vas sá vel de vo ta ção.

2 – Apu ra ção:
2.1) – Os vo tos se rão apu ra dos por es -

cru ti na do res de sig na dos pe los Par ti dos
(PMDB, PFL , Blo co PSDB/PPB, Blo co de
Opo si ção. PSB e PTB) e acom pa nha dos por 
fis ca is que o de se jem.

2.2) – Após a vo ta ção, os es cru ti na do -
res re ti ra rão os en ve lo pes das ur nas, des -
car tá-los-ão e em pi lha rão as cé du las para
con ta gem e con fron ta ção do nú me ro de cé -
du las com o nú me ro de vo tan tes. 

2.3) – Se hou ver qual quer tipo de mar -
ca na cé du la de vo ta ção que iden ti fi que o
voto, este será in va li da do.

2.4) – Ime di a ta men te após a pro cla -
ma ção do re sul ta do da vo ta ção, as cé du las
de vo ta ção e os en ve lo pes se rão des tru í dos.

A Pre si dên cia es cla re ce ain da que, uma vez
que a de li be ra ção é se cre ta, não ha ve rá de cla ra ção
de voto, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 316
do Re gi men to Inter no. Não há en ca mi nha men to,
por tan to, de vo ta ção.

A Pre si dên cia sus pen de rá a ses são por al guns
mo men tos para a con fec ção das cé du las, sal vo se os
Srs. Lí de res de se ja rem se ma ni fes tar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão que a ha via
so li ci ta do an te ri or men te.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
eu re al men te ha via so li ci ta do a pa la vra a V. Exª para – 
apro ve i tan do a oca sião em que V. Exª de ter mi na a
con fec ção das cé du las re la ti vas à ele i ção do novo
Pre si den te do Se na do Fe de ral – ma ni fes tar a V. Exª,
por par te da mi nha Ban ca da, o re co nhe ci men to pelo

tra ba lho que de sem pe nhou du ran te todo esse pe río -
do à fren te da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral na con -
di ção de Pre si den te in te ri no.

Tan to em Ple ná rio como na Pre si dên cia, V. Exª
hou ve por bem ado tar as ati tu des que jul gou as mais
pru den tes, as mais con ve ni en tes, as mais ne ces sá -
ri as à va lo ri za ção da nos sa Insti tu i ção. Eu acres cen -
ta ria que, sob o pon to de vis ta pes so al, em ne nhum
mo men to, pre va le ceu-se V. Exª de qua is quer da que -
les bô nus – di ga mos as sim – que en vol vem na tu ral -
men te os car gos pú bli cos. Não ocu pou o Ga bi ne te da
Pre si dên cia se não para o efe i to e o ob je ti vo de ofi ci al -
men te re ce ber de le ga ções na ci o na is ou es tran ge i ras
como com pe te ao Pre si den te da Casa. Não uti li zou,
por tan to, as de pen dên ci as da Pre si dên cia, não usou
o ve í cu lo ofi ci al da Pre si dên cia, man te ve-se no seu
Ga bi ne te Par la men tar de ma ne i ra dis cre ta, em bo ra
atu an te.

Sob o pon to de visa ad mi nis tra ti vo deu con ta de
to das as ati tu des e atos nor ma ti vos que im põem ao
Pre si den te da Casa um exer cí cio co ti di a no de la bor
in ten so. Nada hou ve que pro vo cas se so lu ção de con -
ti nu i da de.

Sob o pon to de vis ta po lí ti co – e a esse que ro fa -
zer re fe rên cia es pe ci al – V. Exª de sin cum biu-se com
im par ci a li da de, com gran de za, com se ri e da de e com
equi lí brio. Ontem mes mo – sou tes te mu nha dis so –,
ao de ter mi nar a re a li za ção da ses são que ora está
sen do efe ti va da, con tra ri ou de ci são to ma da pela
Ban ca da do seu Par ti do que, em bo ra não de se jas se
ir por esse ca mi nho, aca tou a de ci são. Ain da que con -
tra ri an do Par ti dos, V. Exª hou ve por bem to mar de li be -
ra ções do pri me i ro ao úl ti mo dia em que ocu pou a
Pre si dên cia.

Con gra tu lo-me com a Casa pela ges tão e pela
pos tu ra de V. Exª, lem bran do ain da que, sob o pon to
de vis ta le gis la ti vo, as ques tões de or dem fo ram pon -
tu al men te res pon di das e ofí ci os e re que ri men tos fo -
ram im pe ca vel men te e ime di a ta men te de fe ri dos às
Co mis sões ou a quem de di re i to.

De sor te que, sob o pon to de vis ta ad mi nis tra ti -
vo, sob o pon to de vis ta po lí ti co, sob o pon to de vis ta
le gis la ti vo, trans mi to, em nome da Ban ca da do PFL,
os cum pri men tos a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Lí der do PMDB, Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
da mes ma for ma como o fez o Se na dor Hugo Na po -
leão, de pú bli co e com to das as le tras, eu gos ta ria de



exal tar o pa pel de sem pe nha do por V. Exª à fren te do
Se na do Fe de ral como Pre si den te in te ri no. 

Sr. Pre si den te, dou o meu tes te mu nho sin ce ro
de que V. Exª pro cu rou con du zir o Se na do com a me -
lhor das in ten ções e, em to dos os mo men tos, bus cou
aqui lo que ver da de i ra men te esta Casa de se ja: sua
pa ci fi ca ção. Pa ra béns!

Mais uma vez, cum pri men to V. Exª, de pú bli co,
em nome de toda a Ban ca da do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Lí der do PSDB, Se na dor Ro me ro
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Sras e Srs. Se na do res, tam bém que ro, em nome da
Ban ca da do PSDB, so mar a mi nha voz às vo zes dos
Se na do res Re nan Ca lhe i ros e Hugo Na po leão quan -
do re gis tra ram, com in te i ra cor re ção, o tra ba lho sé rio,
pro fí cuo e gran de que V. Exª re a li zou du ran te essa in -
te ri ni da de.

Te nho cer te za de que o Se na do e o País de vem
mu i to a V. Exª pelo equi lí brio, pela hon ra dez e pelo ca -
mi nho tra ça do.

Por tan to, re gis tro, em nome dos Se na do res do
PSDB, a nos sa gra ti dão e o nos so re co nhe ci men to.
Cum pri men to V. Exª pelo im por tan te tra ba lho re a li -
za do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Agra de -
ço co mo vi do aos emi nen tes Lí de res do PFL, do
PMDB e do PSDB as ma ni fes ta ções de apo io pela
ação que tive à fren te do Se na do Fe de ral como Pre si -
den te in te ri no du ran te es ses 60 dias. Cum pri o meu
de ver do me lhor modo que pude.

Peço a Deus que o fu tu ro Pre si den te pos sa
pros se guir com uma li nha de con cór dia, har mo nia e
de res ta u ra ção e con so li da ção do pres tí gio das ins ti -
tu i ções de mo crá ti cas bra si le i ras.

A Mesa sus pen de a ses são por vin te mi nu tos,
para que a cé du la de vo ta ção seja con fec ci o na da.

Está sus pen sa a ses são.

(Sus pen sa às 15 ho ras e 10 mi nu tos. A
ses são é re a ber ta às 15 ho ras e 28 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está re a -
ber ta a ses são.

As Sras e os Srs. Se na do res se rão cha ma dos de
acor do com a lis ta ofi ci al de com pa re ci men to e se di ri -
gi rão à mesa, onde apa nha rão a cé du la de vo ta ção e
o en ve lo pe. Uma vez de pos se da cé du la e do en ve lo -
pe, o Se na dor se di ri gi rá à ca bi ne in de vas sá vel para

exer cer o seu voto e re tor na rá à mesa, onde de po si ta -
rá na urna este mes mo voto.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, so li ci to aos
Lí de res que in di quem es cru ti na do res e fis ca is de
seus Par ti dos à Mesa. Po de rá ser ape nas um de cada 
Par ti do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, o PSDB in di ca o Se na -
dor Nilo Te i xe i ra Cam pos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, o PMDB in di ca o Se na -
dor Na bor Jú ni or.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, o PFL in di ca o Se na dor Fran ce -
li no Pe re i ra.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – O PPB in di ca o Se na dor Fer nan do Ma tu sa lém.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção in di ca a
Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
pode in di car tam bém. A ri gor, os Par ti dos que com -
põem o Blo co po dem in di car iso la da men te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
não faz par te do Blo co. 

O PSB in di ca o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O PTB,

Sr. Pre si den te, es ta rá re pre sen ta do pelo Se cre tá rio
Car los Wil son. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se na -
dor Car los Wil son, las ti ma vel men te, não pode re pre -
sen tar o PTB, pois ru bri ca rá, jun ta men te com o Pre si -
den te, os en ve lo pes de vo ta ção.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Então, o 
Par ti do será re pre sen ta do pelo Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O PTB
será re pre sen ta do pelo Lí der, Arlin do Por to. 

Os es cru ti na do res e fis ca is se rão os Se na do res
Nilo Te i xe i ra Cam pos, Na bor Jú ni or, Fran ce li no Pe re i -
ra, Fer nan do Ma tu sa lém, He lo í sa He le na, Anto nio
Car los Va la da res e Arlin do Por to.

O Sr. 1º Se cre tá rio pro ce de rá à cha ma da das
Srªs e dos Srs. Se na do res para que com pa re çam à
mesa e re ce bam a cé du la de vo ta ção e o en ve lo pe.

Aten ção! Peço a aten ção dos Srs. Lí de res e das
Srªs e dos Srs. Se na do res para uma in for ma ção mu i -
to im por tan te. Aqui está a cé du la com um ”x“ ao lado
do nome do Se na dor Ra mez Te bet. A Srª e o Sr. Se -
na dor que de se ja rem vo tar no Sr. Se na dor Ra mez Te -
bet te rão de as si na lar com um ”x“ com a ca ne ta es fe -



ro grá fi ca azul. Se a cé du la vier no en ve lo pe sem o ”x“, 
será con si de ra do voto em bran co; se vier o en ve lo pe
sem a cé du la, por igual, voto em bran co. O voto va le rá 
as si na la do com um ”x“.

Espe ro que to dos os Srs. Se na do res te nham
pres ta do aten ção à in for ma ção. Essas são as mes -
mas re gras que pre si di ram a ele i ção an te ri or; não se
está ino van do em nada. Peço a aten ção dos Srs. Se -
na do res para o fato de que o voto va le rá com um ”x“
mar ca do.

Se a cé du la for ra su ra da, o voto será con si de ra -
do nulo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem so -
bre a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão ) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR ROMEU TUMA (PFL – SP. Para uma
ques tão de or dem.) – Sr. Pre si den te, se o en ve lo pe
vier sem a cé du la, é con si de ra do voto em bran co ou
abs ten ção?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será
con si de ra do voto em bran co.

O SR ROMEU TUMA (PFL – SP) – Em bran co.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr. 1º

Se cre tá rio pro ce de rá à cha ma da dos Srs. Se na do res, 
co me çan do pe los re pre sen tan tes da Ba hia. 

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro ce de à 
cha ma da no mi nal.) – 

Ba hia
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.
Se na dor Wal deck Orne las.
Se na dor Pa u lo Sou to.

Rio de Ja ne i ro
Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos.
Se na dor Ge ral do Cân di do.
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Ma ra nhão
Se na dor Bel lo Par ga.
Se na dor João Alber to.
O Se na dor Edi son Lo bão vo ta rá no fim do pro -

ces so de vo ta ção.

Pará
Se na dor Ade mir Andra de.
Se na dor Ja der Bar ba lho.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Re i te ro a re co men da ção aos

Srs. Se na do res de que a ca ne ta a ser uti li za da na
vo ta ção terá de ser a es fe ro grá fi ca azul, como a que 
se en con tra na ca bi ne in de vas sá vel, e não ca ne ta
pre ta ou de ou tra cor.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro ce de à 
cha ma da no mi nal.) – Se na dor Luiz Otá vio, do Pará.

Per nam bu co
Se na dor Ro ber to Fre i re

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
por mo ti vo de for ça ma i or, eu não par ti ci pei de uma
re u nião da Ban ca da do Blo co de Opo si ção. E sou be
da re co men da ção de que o voto de ve ria ser em
bran co. 

Não ten do par ti ci pa do des sa re u nião, e como
gos to de fa zer tudo com mu i ta cla re za, es tou com tre -
men das di fi cul da des. Qu an do da ele i ção do Se na dor
Ja der Bar ba lho, por inú me ras opor tu ni da des, afir mei
que es tá va mos vi ven do uma mar cha da in sen sa tez.
Ima gi na va que ago ra co me çás se mos a ser sen sa tos.

O Se na dor Ra mez Te bet foi Pre si den te do Con -
se lho de Éti ca. Não há nada que de sa bo ne a sua pos -
tu ra, nem nin guém afir ma o con trá rio dis so. É par te de 
uma dis pu ta in ter na no PMDB, na base de sus ten ta -
ção do Go ver no, uma dis pu ta in sen sa ta que o Go ver -
no Fer nan do Hen ri que Car do so não teve ca pa ci da de
de de ter e da qual não vou fa zer par te. Pen so que o
po si ci o na men to que a Opo si ção ado tou con tri bui.
Não que ro con fun dir meu voto com ne nhu ma das par -
tes em dis pu ta. O voto se cre to traz isso.

Peço li cen ça ao Lí der do meu Par ti do e ao Lí der
do Blo co para vo tar com a mi nha cons ciên cia. Vou vo -
tar em Ra mez Te bet.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
re co lhe a de cla ra ção de V. Exª como uma de cla ra ção
pes so al. A Mesa está cum pri do o seu pa pel de re a li -
zar uma vo ta ção se cre ta, como man da a Cons ti tu i ção 
e o Re gi men to Inter no. (Pa u sa.)

Pros se gue a vo ta ção.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro ce de à 

cha ma da no mi nal.) – Se na dor Ro ber to Fre i re.

Se na dor José Coê lho

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na -
dor Ro ber to Fre i re, su gi ro a V. Exª que uti li ze ca ne ta 
es fe ro grá fi ca azul, e não pre ta.



O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro ce de à 
cha ma da no mi nal.) – 

São Pa u lo
Se na dor Pe dro Piva
Se na dor Ro meu Tuma
Se na dor Edu ar do Su plicy

Mi nas Ge ra is
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Por uma ques tão de na tu re za
prá ti ca, so li ci to às Srªs e aos Srs. Se na do res que
su bam à Mesa pela di re i ta e des çam pela es quer da, 
para que os vo tan tes não se atro pe lem e a vo ta ção
seja mais rá pi da.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro ce de à 
cha ma da no mi nal.) – 

Se na dor Arlin do Por to
Se na dor José Alen car

Go iás
Se na dor Ma u ro Mi ran da
Se na dor Ma gui to Vi le la

Mato Gros so
Se na dor Car los Be zer ra
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

Rio Gran de do Sul
Se na do ra Emi lia Fer nan des
Se na dor José Fo ga ça
Se na dor Pe dro Si mon

Ce a rá
Se na dor Ser gio Ma cha do
Se na do Luiz Pon tes

Pa ra í ba
Se na dor Wel ling ton Ro ber to
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima
Se na dor Ney Su as su na

Espí ri to San to
Se na dor Ger son Ca ma ta
Se na dor Ri car do San tos
Se na dor Pa u lo Har tung

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, du ran te
toda esta se ma na, o Blo co de Opo si ção – to dos são 

tes te mu nhas – se es for çou e tra ba lhou para cons -
tru ir uma so lu ção po lí ti ca que ti ras se o Se na do Fe -
de ral da cri se. Em nos sa opi nião, não fo mos
bem-su ce di dos. Por isso, o Blo co de Opo si ção ado -
tou a po si ção de vo tar em bran co. 

Sr. Pre si den te, é a po si ção que tam bém ado to.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro ce de à 

cha ma da no mi nal.) – 

Pi a uí
Se na dor Fre i tas Neto
Se na dor Hugo Na po leão
Se na dor Alber to Sil va

Rio Gran de do Nor te
Se na dor Ge ral do Melo
Se na dor José Agri pi no
Se na dor Fer nan do Be zer ra

San ta Ca ta ri na
Se na dor Ca sil do Mal da ner
Se na dor Ge ral do Althoff
Se na dor Jor ge Bor nha u sen

Ala go as
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho
Se na do ra He lo í sa He le na

Ser gi pe
Se na dor José Edu ar do Du tra

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de se jo 
fa zer ape nas uma bre ve de cla ra ção, que vai na
mes ma li nha do que dis se o Se na dor Pa u lo Har tung. 
Não bas ta di zer que ou tros são in sen sa tos para
pas sar a ima gem de ter o mo no pó lio da sen sa tez.
Tra ba lha mos, nes te pe río do todo, na ten ta ti va de en -
con trar um ca mi nho para o Se na do Fe de ral. Fi ze -
mos, in clu si ve, mo vi men tos que pro vo ca ram re a -
ções e re cla ma ções de com pa nhe i ros do nos so pró -
prio Par ti do, por que tra ba lhá va mos no sen ti do de vi -
a bi li zar um ca mi nho para sair da cri se. Não é a sim -
ples con ta gem dos vo tos ou a com pa ra ção fí si ca de
um voto com ou tro que, por si só, vai es ta be le cer
con fu são en tre as di ver sas vi sões e ações po lí ti cas.
A so ci e da de sabe mu i to bem dis tin guir o pro ces so e 
a for ma como se che gou às con clu sões e às po si -
ções que cada par ti do e cada blo co ti ra ram.

Nes se sen ti do, sigo a ori en ta ção ado ta da, con -
sen su al men te, na re u nião do Blo co de Opo si ção por
aque les que dela par ti ci pa ram.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, ad mi ti a pa la vra de V. Exª so bre
essa ma té ria por que eu já ha via ad mi ti do em re la ção
a ou tros. Mas peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que
não se ma ni fes tem mais, até por que, en tre as re gras
que aqui anun ci ei, es ta va a de não-per mis são do en -
ca mi nha men to do voto. Cada Se na dor vota de acor do 
com sua cons ciên cia.

Peço, por tan to, a co la bo ra ção das Srªs e dos
Srs. Se na do res para o cum pri men to das re gras re gi -
men ta is.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro ce de à 
cha ma da no mi nal.) – 

Ama zo nas
Se na dor Jef fer son Pé res

Pa ra ná
Se na dor Osmar Dias
Se na dor Ro ber to Re quião
Se na dor Álva ro Dias

Acre
Se na do ra Ma ri na Sil va
Se na dor Na bor Jú ni or
Se na dor Tião Vi a na

Mato Gros so do Sul
Se na dor Lú dio Co e lho
Se na dor Ra mez Te bet
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca 

Dis tri to Fe de ral
Se na dor Lind berg Cury
Se na dor La u ro Cam pos
Se na dor Val mir Ama ral

To can tins
Se na dor Car los Pa tro cí nio
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

Ama pá
Se na dor Gil vam Bor ges
Se na dor Se bas tião Ro cha
Se na dor José Sar ney

Ron dô nia
Se na dor Fer nan do Ma tu sa lém
Se na dor Mo re i ra Men des

Ro ra i ma
Se na do ra Mar lu ce Pin to

Se na dor Ro me ro Jucá
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
(Pa u sa)
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, exer ça o

seu di re i to de voto. 
Se na dor Edi son Lo bão, pre si den te in te ri no, do

Ma ra nhão. 

O Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te em
exer cí cio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la -
da res, 2º Vice-Pre si den te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro ce de à cha ma da no mi nal.) – Se na dor Car -
los Wil son, do Esta do de Per nam bu co.

Esta mos aguar dan do o pre si den te in te ri no para
o anún cio do re sul ta do. (Pa u sa.)

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, Pre si den te em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se to dos 
os Srs. Se na do res já vo ta ram, en cer ra rei a vo ta ção.
(Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.
Pro ce de-se, ago ra, à apu ra ção, do modo ini ci al -

men te anun ci a do.
Con vi do os es cru ti na do res e os fis ca is de sig na -

dos para a con ta gem das cé du las.

(Pro ce de-se à con ta gem das cé du las.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O nú me -
ro de cé du las co in ci de com o nú me ro de vo tan tes, 75.

Vai-se pro ce der à apu ra ção dos vo tos. 

(Pro ce de-se à con ta gem de vo tos)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – É o se -
guin te o re sul ta do da vo ta ção:

Vo ta ram 75 Srªs e Srs. Se na do res. O nú me ro de
vo tos con fe re com o de vo tan tes.

O Se na dor Ra mez Te bet ob te ve 41 vo tos.
Hou ve 31 vo tos em bran co e 3 vo tos nu los.
Pro cla mo ele i to Pre si den te do Se na do Fe de ral

o Se na dor Ra mez Te bet.
De ter mi no a tri tu ra ção das cé du las de vo ta ção

pela Se cre ta ria-Ge ral da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e

Srs. Se na do res, afas to-me hoje da Pre si dên cia des ta
Casa do Le gis la ti vo com a pos se, que ora pro cla mo,
do Se na dor Ra mez Te bet, ele i to pelo Ple ná rio.



No exer cí cio mais pro lon ga do des ta Pre si dên -
cia, tive sem pre a ple na cons ciên cia da mi nha in te ri ni -
da de. Con tu do, eu exer ci em sua ple ni tu de a hon ro sa
mis são cons ti tu ci o nal e re gi men tal que me cou be.

Com a im pres cin dí vel co la bo ra ção das Li de ran -
ças e de V. Exªs, pôde esta Mesa dar con ti nu i da de às
ta re fas que ao Se na do in cum be re a li zar. Gra ças ao
seu apo io e às suas pon de ra ções, de sem pe nha mos
com cor re ção o nos so pa pel para o bom en ca mi nha -
men to do pro ces so po lí ti co por que pas sa o País. 

O Se na do não es te ve iner te. Ao con trá rio, vo ta -
mos im por tan tes ma té ri as que aguar da vam a nos sa
apre ci a ção, en tre as qua is a Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, que dis ci pli nou o até en tão gra ve pro ble ma das
me di das pro vi só ri as, por nós já pro mul ga da, e o Pro -
je to de Re for ma da Lei das So ci e da des Anô ni mas,
que en ca mi nha mos à san ção pre si den ci al.

Du ran te todo esse tem po, tive a obs ti na da pre o -
cu pa ção de agir ri go ro sa men te den tro da lei e do Re -
gi men to que nos ori en tam. Abdi quei, mu i tas ve zes, da 
mi nha fa cul da de de ar bí trio para bus car o con sen so
das Li de ran ças. 

Cre io, por tan to, ter dado cum pri men to à mi nha
mis são com pru dên cia e dis cri ção, como su ge ria o
mo men to vi vi do pelo Se na do Fe de ral.

Ao fun ci o na lis mo des ta Casa, que se des ta ca
pela cor re ção e com pe tên cia, re gis tro o meu agra de -
ci men to pela im por tan te co la bo ra ção que me foi
dada. E aqui des ta co a pre sen ça cons tan te, ao meu
lado, do Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, Ra i mun do Car re i -
ro Sil va, e seus au xi li a res, as sim como do Di re tor-Ge -
ral, Aga ci el Maia. 

E a V. Exªs, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, 
o meu mu i to obri ga do pela co la bo ra ção! (Pal mas!)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con vi do
o Sr. Se na dor Ra mez Te bet a as su mir a Pre si dên cia do 
Se na do da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Pa u sa.)

(O Sr. Se na dor Ra mez Te bet di ri ge-se
à Mesa e as su me a Pre si dên cia.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, mi nhas se nho ras e
meus se nho res, te nho mais de 40 anos de ati vi da de
po lí ti ca. Sou, por tan to, tes te mu nha da his tó ria re cen -
te do Bra sil. Do tem po em que o en tão MDB, li de ra do
por Ulysses Gu i ma rães, en fren ta va os cães de um re -
gi me au to ri tá rio. Do tem po em que se lu ta va pela li -
ber da de de ex pres são e pe los di re i tos po lí ti cos.

Devo di zer aos se nho res e às se nho ras que
Deus me deu mu i to mais do que pedi na vida. Cer ta
vez, pedi ao povo de mi nha ci da de, Três La go as, no

Mato Gros so do Sul, que me fi zes se pre fe i to da ci da -
de. E Deus per mi tiu, com o be ne plá ci to da que le povo
bom e ge ne ro so, que eu pu des se ad mi nis trar o Mu ni -
cí pio que me ser viu de ber ço. De po is, pedi ao povo
que me fi zes se de pu ta do es ta du al e ob ti ve a ma i or
vo ta ção do Esta do. Quis pas sar pela Câ ma ra Fe de ral, 
por que so nhei ser Cons ti tu in te, mas os meus com pa -
nhe i ros me in di ca ram para Vice-Go ver na dor, e en tão
eu fui às pra ças pú bli cas nes sa qua li da de. Fui Go ver -
na dor por dez me ses, e en tão pedi ao povo que me fi -
zes se Se na dor, e, mais uma vez, esse povo, com a
aju da de Deus, me aten deu.

Re cen te men te, fui Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o -
nal, por pou co tem po, é ver da de, mas tem po su fi ci en -
te para ro bus te cer a re fle xão so bre a imen si dão do
nos so País, so bre as suas di fe ren ças e de si gual da -
des, so bre sua mul ti pli ci da de e di ver si da de e so bre o
imen so de sa fio que nós, po lí ti cos, te mos: o de di mi nu -
ir as dis tân ci as en tre os bra si le i ros. Dis tân ci as que
não se me dem ape nas em qui lô me tros, mas que só
se po dem men su rar olhan do fun do as fe ri das que se
abri ram em sé cu los de in jus ti ças so ci a is e eco nô mi -
cas, e que nós, a mu i to cus to, es ta mos en fren tan do.

Re ce bo ago ra a mis são de ser Pre si den te do
Se na do, que eu con si de ro uma ben ção, por que me
co lo ca cer ta men te di an te do ma i or de sa fio da mi nha
vida. 

Pos so afir mar com cer te za: os ho mens pas sam, 
seu tra ba lho per ma ne ce. Per ma ne cem, se nho ras e
se nho res, to das as mar cas que nós de i xa mos, atra -
vés do nos so tra ba lho, so bre a Ter ra. Qu an do nós tra -
ba lha mos em con jun to, nos li gan do ou nos unin do a
ou tras pes so as, nós cri a mos ins ti tu i ções. Qu an do
mais for te for a li ga ção en tre as pes so as, mais for tes
se rão as ins ti tu i ções. Os ho mens pas sam, as ins ti tu i -
ções fi cam.

De po is de cum prir di ver sas mis sões, como a de
re la tar a CPI do Si vam, de pre si dir a CPI do Ju di ciá rio, 
de ser o re la tor do Orça men to da União, de pre si dir o
Con se lho de Éti ca, re ce bo a hon ra e a ben ção de po -
der di ri gir esta Casa, cer ta men te a ma i or ins ti tu i ção
do povo bra si le i ro. Por que é aqui, nes ta Casa, que se
de fen de a li ber da de, a de mo cra cia, o di re i to e o cum -
pri men to das leis. E, como di zia Jo a quim Ma ria Ma -
cha do de Assis, o cum pri men to às leis é a pri me i ra
ex pres são da li ber da de!

Sras e Srs. Se na do res, é com pro fun da sa tis fa -
ção, mu i ta emo ção mes mo, que as su mo hoje a Pre si -
dên cia do Se na do Fe de ral. A his tó ria, os gran des de -
ba tes que se tra va ram aqui e a con tri bu i ção des ta
Casa à for mu la ção do pro ces so po lí ti co bra si le i ro fa -
zem do Se na do uma ins ti tu i ção sin gu lar. A sa tis fa ção



de pre si dir o Se na do vem, em par te, pela im por tân cia
da ins ti tu i ção. Mas tam bém é mo ti vo de imen sa hon ra
me re cer o voto da ma i o ria das se nho ras e dos se nho -
res Se na do res para pre si dir esta Casa no mo men to
em que ela pas sa por um ques ti o na men to de seus va -
lo res.

É ine gá vel que mu i tos ou tros co le gas re ú nem
qua li fi ca ções ex tra or di ná ri as e po de ri am es tar aqui
ocu pan do esta Pre si dên cia. Tam bém por isso, ocu par 
esta po si ção é uma imen sa hon ra. Ser lem bra do num
mo men to di fí cil como este pelo qual pas sa o Se na do
au men ta mi nha res pon sa bi li da de e, ao mes mo tem -
po, mul ti pli ca a mi nha dis po si ção para tra ba lhar de
for ma in can sá vel e dar a mi nha con tri bu i ção para que
o Se na do vol te a me re cer a apro va ção da so ci e da de
bra si le i ra.

Esta mos vi ven do um dos mo men tos mais ri cos
da his tó ria da po lí ti ca bra si le i ra. É sem pre di fí cil ava -
li ar os fa tos sem o dis tan ci a men to do tem po, mas o
que se as sis tiu na po lí ti ca bra si le i ra, no cur to pe río do
de 15 anos, re pre sen ta um im pres si o nan te pro ces so
de ama du re ci men to po lí ti co. Algu mas ve zes, se ria in -
cor re to de i xar de re co nhe cer que a so ci e da de an dou
à fren te de seus re pre sen tan tes, evo lu iu mais rá pi do
do que nós, ho mens pú bli cos.

A so ci e da de não to le ra mais cer tos com por ta -
men tos que, no pas sa do, eram de i xa dos de lado.
Essa mu dan ça de com por ta men to vai além da po lí ti -
ca e pode ser per ce bi da em di ver sos seg men tos so -
ci a is. Nas em pre sas, por exem plo, pas sou-se a exi gir
uma ma i or par ti ci pa ção na so lu ção de pro ble mas so -
ci a is, an tes de bi ta dos ape nas ao Esta do. As em pre sas
ad qui ri ram, por tan to, uma res pon sa bi li da de so ci al an -
tes des co nhe ci da. O cres ci men to do vo lun ta ri a do é
sen sí vel e emo ci o nan te. As pes so as têm as su mi do
com pro mis sos so ci a is, têm de mons tra do o de se jo de
par ti ci par, de for ma atu an te, da so lu ção de pro ble -
mas so ci a is, têm de mons tra do o de se jo de aju dar o
pró xi mo.

Indi vi du al ou co le ti va men te, os bra si le i ros mos -
tram ama du re ci men to e to mam cons ciên cia da im -
por tân cia de es tar par ti ci pan do ati va men te de cada
mo vi men to da vida na ci o nal.

O mun do po lí ti co acom pa nha essa evo lu ção e
essa exi gên cia de uma nova con du ta éti ca. No pro -
ces so de de pu ra ção po lí ti ca, cujo mar co foi a cas sa -
ção de um pre si den te da Re pú bli ca, se gui ram-se di -
ver sas ações nos Mu ni cí pi os bra si le i ros, e ou tro mar -
co des se pro ces so foi a apro va ção da Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal. 

O Con gres so Na ci o nal e os le gis la ti vos es ta du a is 
e mu ni ci pa is se mos tram sin to ni za dos com este novo

mo men to po lí ti co. Aten den do à von ta de da so ci e da -
de, tor na ram-se mais rí gi dos e me nos to le ran tes com
prá ti cas po lí ti cas in de se já ve is. 

Srªs e Srs. Se na do res, Srs. De pu ta dos e de ma is 
au to ri da des, se po de mos nos or gu lhar da im par ci a li -
da de com que te mos tra ta do nos sos Pa res, não po de -
mos di zer o mes mo quan to à for ma como te mos nos
com por ta do nos de ba tes po lí ti cos. E, mais do que por
qual quer ou tro mo ti vo, foi des sa in to le rân cia po lí ti ca
que re sul tou o des gas te da ima gem des ta Casa. O
Se na do é e ha ve rá de ser a Casa dos gran des de ba -
tes po lí ti cos, dos gran des ora do res, da dis cus são das
gran des idéi as com res pe i to ao con tra di tó rio, sem pre
pen san do em mi ni mi zar as de si gual da des so ci a is no
imen so e rico ter ri tó rio bra si le i ro.

É isto, Sras e Srs. Se na do res, que me pa re ce es -
sen ci al re to mar mos no Se na do: a ca pa ci da de de dis -
cu tir os gran des te mas na ci o na is, li vres das di fe ren -
ças po lí ti cas e pre o cu pa dos, pri mor di al men te, com os 
in te res ses na ci o na is e os dos nos sos Esta dos.

Há ques tões fun da men ta is ao País. A re for ma
po lí ti ca, por exem plo, es sen ci al para que es te ja mos
em sin to nia com as exi gên ci as da so ci e da de, anda
len ta men te. A re for ma tri bu tá ria, es sen ci al para de sa -
fo gar as em pre sas des sa pe no sa bu ro cra cia, sem fa -
lar na su fo can te car ga dos tri bu tos. E essa re for ma tri -
bu tá ria não tem sa í do do pa pel.

É mais do que hora de tro car mos a in to le rân cia
pela har mo nia. É mais do que hora de tro car mos as
inó cu as dis pu tas pes so a is pelo en ten di men to, pela
so li da ri e da de e pela fra ter ni da de. Isso não é es sen -
ci al ape nas para o Se na do da Re pú bli ca; é es sen ci al
para o Bra sil.

Em que pese o ama du re ci men to po lí ti co da so -
ci e da de bra si le i ra, o Bra sil vive pra ti ca men te uma
guer ra so ci al. O nú me ro de ho mi cí di os nas gran des
ci da des e dos ca sos de se qües tro, o cres ci men to do
trá fi co de dro gas, as ex plo sões de vi o lên cia nos pre -
sí di os são pro va in con tes te do qua dro que per me ia o
nos so País.

O mo de lo eco nô mi co ado ta do, que tem o mé ri to
da es ta bi li da de da mo e da e da ma i or efi ciên cia na
pres ta ção de ser vi ços à po pu la ção, ain da não se
mos trou efi caz no com ba te às de si gual da des so ci a is
que to dos de se ja mos. Por isso, na mi nha rá pi da pas -
sa gem pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, ado ta -
mos o con ce i to ”Igual da de para o de sen vol vi men to“.
Te nho a con vic ção de que o Bra sil só será um País
de sen vol vi do, quan do os bra si le i ros de to das as re -
giões ti ve rem igua is opor tu ni da des de cres ci men to
so ci al e eco nô mi co. Esse é o nos so de sa fio e é o de -
sa fio das pró xi mas ge ra ções.



O Se na do da Re pú bli ca não tem o di re i to de
man ter dis pu tas de ego, en quan to o País vive numa
si tu a ção des sas, en quan to a igual da de de opor tu ni -
da des ain da é ape nas um ob je ti vo e uma meta a ser
al can ça da.

É isso, mais do que qual quer ou tra co i sa, que se 
pede, pelo en ten di men to en tre os Par ti dos, en tre os
ho mens pú bli cos e en tre as di ver sas cor ren tes de
pen sa men to. Isso por que o Bra sil – re pi to – não ace i ta 
mais con vi ver com suas de si gual da des so ci a is. E é
essa a res pos ta que toda a so ci e da de bra si le i ra es pe -
ra da clas se po lí ti ca.

A in to le rân cia e a fal ta de en ten di men to es tão
pres tes a jo gar o mun do numa nova guer ra. O Bra sil
deve es tar pre pa ra do para en fren tar as con se qüên -
ci as dis so, mes mo sem es tar di re ta men te en vol vi do
no con fli to. A guer ra que in fe liz men te se anun cia terá
re fle xos na eco no mia bra si le i ra. E, com isso, exi -
gir-se-á ain da mais es for ços e cri a ti vi da de para en -
fren tar as nos sas de si gual da des. Tam bém por isso, o
diá lo go e o en ten di men to são fun da men ta is.

É mais do que hora de tro car mos a in to le rân cia
pela har mo nia. É mais do que hora de tro car mos as
inó cu as dis pu tas so ci a is pelo en ten di men to e pelo in -
te res se pú bli co.

O povo bra si le i ro es pe ra de nós uma res pos ta à
de si gual da de so ci al; es pe ra de nós a ma nu ten ção do
or de na men to po lí ti co e eco nô mi co, a pre do mi nân cia
da éti ca, o res pe i to às ins ti tu i ções. Esse é o nos so de -
sa fio. Todo o res to é va i da de, é ven to que pas sa.

Sras Se na do ras e Srs. Se na do res, es te jam cer -
tos de que não as su mo a Pre si dên cia do Se na do in -
du zi do. Assu mo con ven ci do das mi nhas res pon sa bi li -
da des, as su mo con ven ci do de que a hora é de paz,
as su mo con ven ci do de que a hora é de en ten di men to, 
as su mo con ven ci do de que a hora é de res pe i to ao di -
re i to das mi no ri as, as su mo num mo men to gra ve pelo
qual pas sam os des ti nos de toda a hu ma ni da de.

Qu e ro e ha ve rei de hon rar o Se na do da Re pú bli -
ca de uma só for ma, da for ma como sei fa zer: tra ba -
lhan do in can sa vel men te, lu tan do bra va men te para
atin gir es ses ob je ti vos, para fa zer des ta Casa ver da -
de i ra men te uma Casa da Fe de ra ção bra si le i ra, uma
Casa de re fle xão. Va mos fa zer des ta Casa uma Casa
onde pos sa mos con ci li ar os di ver sos in te res ses, des -
de que te nha mos uma meta, qual seja, a con se cu ção
do bem co mum, pelo qual to dos te mos de lu tar, em fa -
vor da gran de za e do pro gres so da nos sa Pá tria.

Srªs e Srs. Se na do res, sei que o tem po já vai
lon ge. Não sei fa zer ou tra co i sa em mi nha vida que
não tra ba lhar. Re ce bo, por tan to, esta mis são com a
mais pro fun da hu mil da de, es te jam cer tos. Vou hon rar
esta ca de i ra do Se na do da Re pú bli ca; vou lu tar em
de fe sa do Se na do da Re pú bli ca, in de pen den te men te
de co lo ra ção par ti dá ria. A ins ti tu i ção está aci ma de
qua is quer Par ti dos Po lí ti cos.

Vou pe dir li cen ça para con clu ir este bre ve pro -
nun ci a men to. Mas per mi tam-me ini ci ar esta Pre si -
dên cia como o Se nhor do Céu nos en si nou: em nome
do Pai, do Fi lho e do Espí ri to San to.

Peço a Deus que nos aben çoe; peço a Deus que 
nos dê for ça e união.

Mu i to obri ga do, Srªs e Srs. Se na do res.
Bra sil, aqui está um fi lho seu que não vai de cep -

ci o ná-lo. Bra sil, aqui está um fi lho seu que tem es pí ri -
to cí vi co, que tem es pí ri to de bra si li da de, que irá tra -
ba lhar com todo os nos sos ir mãos bra si le i ros. Bra sil,
aqui está um fi lho seu que está olhan do a tra gé dia lá
fora, ti ran do exem plos para di zer que, ape sar de tudo
isso que fa la mos, esta é uma Pá tria ma ra vi lho sa, que
não tem vul cões ou ter re mo tos; nes ta Pá tria nós te -
mos al gu mas di fe ren ças, mas es sas di fe ren ças não
são in su por tá ve is. Esta é uma ter ra da es pe ran ça.

Te nho fé no fu tu ro, con fio em Deus. Con fio em
cada Se na dor. Aque les que vo ta ram em bran co tal vez 
qui ses sem sim bo li zar que o mo men to é de paz. Re ce -
bo os vo tos em bran co como se dis ses sem que que -
re mos paz nes ta Casa.

Agra de ço tan to àque les que vo ta ram em mim
como aos que vo ta ram em bran co, por que esse tam -
bém de ram uma men sa gem. Não re ce bo es ses vo tos
com ou tro sen ti do se não com o de uma men sa gem
de paz, de har mo nia, por que é isso que o bran co sig -
ni fi ca.

A to dos nós que es ta mos jun tos, va mos para a
fren te, Srªs e Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do a to dos os que me hon ra ram e a
to dos os que con fi a ram em mim.

Mu i to obri ga do ao meu Par ti do.
Mu i to obri ga do àque les que so ma ram co mi go.
Estou aqui no Se na do da Re pú bli ca, onde cada

um de nós re pre sen ta o seu Esta do.
Per mi tam-me, eu quis en cer rar, mas Deus sabe

que eu falo do fun do do meu co ra ção e não pos so en -
cer rar sem ren der uma ho me na gem ao povo do Esta -
do de Mato Gros so do Sul, que, sei, está lá tor cen do
pelo seu fi lho, que, sei, está lá oran do pelo seu fi lho.
Qu e ro di ri gir umas pa la vras ao meu Mato Gros so.
Qu e ro di ri gir umas pa la vras à mi nha fa mí lia, aos
meus ami gos mais fra ter nos, àque les que acre di ta -
ram e me co nhe cem de per to. E que ro di zer àque les
ou tros que não me co nhe cem que esta Pre si dên cia
vai fa zer com que eu seja co nhe ci do pelo ca mi nho da
re ti dão, da ho nes ti da de e do ser vi ço à Pá tria bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
Cum pri da a fi na li da de da ses são, de cla ro-a en -

cer ra da.
Mu i to obri ga do.

(Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e 48 mi nu tos.)



Ata da 118ª Sessão Não De li be ra ti va
em 21 de setembro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Lú dio Co e lho e Ade mir Andra de

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade -
mir Andra de, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVI SOS

 DE MI NIS TROS DE ESTA DO

Nº 386/2001, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 414, 
de 2001, do Se na dor Car los Be zer ra. Ao Arqui vo.

Nº 925/2001, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro da
Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções em res pos ta
ao Re que ri men to nº 298, de 2001, de Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti.

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

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo. 

PARECERES

PARECER Nº 1.032, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia,ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 53, de 2001( nº 4.446/2001, na
Casa de ori gem), que al te ra a re da ção do
art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro
de 1997, que es ta be le ce nor mas para as
ele i ções, para mo di fi car o nú me ro de
can di da tos às ele i ções.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o pro je to de lei em epí gra -
fe para, nos ter mos do art. 101, I, do Re gi men to Inter -

no do Se na do Fe de ral (RISF), opi nar so bre a sua
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de e,
tam bém quan to ao mé ri to, nos ter mos do in ci so II, d,
do ci ta do dis po si ti vo re gi men tal.

O ob je ti vo do pro je to é al te rar o ca put e o § 1º
do art. 10 da Lei nº 9.504, de 1997 (Lei Ele i to ral)
para li mi tar, ao nú me ro de cem, a quan ti da de de
can di da tos para a Câ ma ra dos De pu ta dos que cada 
par ti do ou co li ga ção po de rá apre sen tar à es co lha
dos ele i to res.

O au tor, De pu ta do Mil ton Mon ti, ale ga na jus ti fi -
ca ção do pro je to que se o par ti do ou co li ga ção apre -
sen tar mais de cem can di da tos a De pu ta do Fe de ral
ha ve rá a ne ces si da de de uti li zar após o nú me ro do
par ti do três di gi tos, fa zen do com que o nú me ro fi que
se me lhan te aos dos De pu ta dos Esta du a is, po den do
ge rar dú vi das ao ele i tor.

Res sal ta o pro po nen te, ade ma is, que tal ocor -
rên cia só se ve ri fi ca no Esta do de São Pa u lo, cuja
ban ca da na Câ ma ra dos De pu ta dos é in te gra da por 
se ten ta De pu ta dos, o que per mi te, de acor do com o 
ci ta do art. 10 da Lei Ele i to ral, a apre sen ta ção de
cen to e cin co can di da tos por cada par ti do ou co li ga -
ção.

Não fo ram apre sen ta das emen das du ran te o
pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce, em seu
art. 22, I, a com pe tên cia pri va ti va da União para le gis -
lar so bre ma té ria ele i to ral, ca ben do, por tan to, a esta
Co mis são emi tir, tam bém, o pa re cer so bre o mé ri to
das ma té ri as em exa me (le tra d do Re gi men to Inter no 
do Se na do Fe de ral).

O pro je to tem o ob je ti vo de sa nar o pro ble ma
que de cor re da apli ca ção do dis pos to no in ci so II do
art. 15 da Lei nº 9.504, de 1997, que de ter mi na que os 
can di da tos à Câ ma ra dos De pu ta dos con cor re rão
com o nú me ro do par ti do ao qual es ti ve rem fi li a dos,
acres ci do de dois al ga ris mos à di re i ta.



O au tor do pro je to tem ra zão ao ob ser var que
quan do a ban ca da da uni da de da Fe de ra ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos for in te gra da por se ten ta
De pu ta dos Fe de ra is, que é o caso do Esta do de São
Pa u lo, im pli ca a pos si bi li da de de cada par ti do ou co li -
ga ção apre sen tar cen to e cin co can di da tos, em ra zão
do que dis põe o ca put, in fine, do art. 10 da Lei Ele i to -
ral, ou seja, po de rá re gis trar can di da tos para a Câ ma -
ra dos De pu ta dos ... até cen to e cin qüen ta por cen to
do nú me ro de lu ga res a pre en cher.

Fica evi den te, por tan to, a ina de qua ção do re fe -
ri do dis po si ti vo ao dis pos to no men ci o na do in ci so II
do art. 15, aci ma men ci o na do, que pre vê ape nas qua -
tro di gi tos para o nú me ro do can di da to à Câ ma ra dos
De pu ta dos: os dois pri me i ros cor res pon den tes à
iden ti fi ca ção do par ti do e os dois úl ti mos ao do can di -
da to.

De ma is, não há, a nos so ju í zo, qual quer re pro -
che quan to ao seu sin gu lar ob je ti vo de su prir a im pre -
vi são con ti da na Lei Ele i to ral, que acre di ta mos ter
sido in vo lun tá ria.

No en tan to, de ve mos lem brar que o Se na do Fe -
de ral apro vou e en ca mi nhou à re vi são da Câ ma ra dos 
De pu ta dos, em 21 de ou tu bro de 1999, o PLS nº 482,
de 1999, de au to ria do ilus tre Se na dor Sér gio Ma cha -
do, que “Alte ra o art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997, am pli an do o nú me ro má xi mo de can -
di da tu ras pas sí ve is de re gis tro pe los par ti dos po lí ti -
cos nas ele i ções le gis la ti vas em to dos os ní ve is da
Fe de ra ção”, dis pon do que cada par ti do pode re gis trar 
can di da tos até três ve zes o nú me ro de va gas a pre en -
cher.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o re fe ri do PLS nº 482,
de 1999, foi apen sa do ao PL nº 4.346, de 2001, que
deu ori gem ao pro je to em exa me (PLC nº 53, de
2001), cuja apro va ção na que la Casa, em 12 de ju nho
de 2001, pre ju di cou o men ci o na do pro je to de lei do
Se na do (PLS nº 482/99).

Enten de mos, as sim, que de ve mos re to mar a
pro pos ta con ti da no PLS nº 492, de 1999, com o ob je -
ti vo de fi xar o nú me ro de can di da tos de cada par ti do
ou co li ga ção, de uma vez e meia para três ve zes o nú -
me ro de va gas a pre en cher, de modo a tor nar o pro -
ces so ele i to ral me nos res tri ti vo ao re gis tro de can di -
da tu ras, o que im pli ca al te rar o cri té rio de nu me ra ção
dos con cor ren tes às ele i ções pre vis to no art. 15 da
Lei nº 9.504, de 1997.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 53, de 2001, com a se -
guin te emen da:

EMENDA Nº 1–CCJ (SUBSTITUTIVA)

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 1º do PLC nº
53, de 2001:

Art. 1º O art. 10 e os in ci sos II e III do art. 15 da
Lei nº 9.504, de 1997, pas sam a vi go rar com a se guin -
te re da ção:

“Art. 10. Cada par ti do ou co li ga ção po -
de rá re gis trar can di da tos para a Câ ma ra
dos De pu ta dos, Câ ma ra Dis tri tal, Assem -
bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci pa is,
até o tri plo do nú me ro de lu ga res a pre en -
cher.

§ 1º Do nú me ro de va gas re sul tan te
das re gras pre vis tas nes te ar ti go, cada par ti -
do ou co li ga ção de ve rá re ser var o mí ni mo
de trin ta por cen to e o má xi mo de se ten ta
por cen to para can di da tu ras de cada sexo.

§ 2º Em to dos os cál cu los, será sem -
pre des pre za da a fra ção, se in fe ri or a meio,
e igua la da a um, se igual ou su pe ri or.

§ 3º No caso de as con ven ções para a
es co lha de can di da tos não in di ca rem o nú -
me ro má xi mo de can di da tos pre vis to no ca -
put des te ar ti go, os ór gãos de di re ção dos
par ti dos res pec ti vos po de rão pre en cher as
va gas re ma nes cen tes até ses sen ta dias an -
tes do ple i to. (NR)

Art. 15. ..................................................
..............................................................
II – os can di da tos à Câ ma ra dos De pu -

ta dos con cor re rão com o nú me ro do par ti do
ao qual es ti ve rem fi li a dos, acres ci do de três
al ga ris mos à di re i ta;

III – os can di da tos às Assem bléi as Le -
gis la ti vas e à Câ ma ra Dis tri tal con cor re rão
com o nú me ro do par ti do ao qual es ti ve rem
fi li a dos acres ci do de qua tro al ga ris mos à di -
re i ta;

.....................................................(NR)"

É o voto.
Sala da Co mis são, 19 de se tem bro de 2001. –

Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Anto nio Car los Jú -
ni or, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Osmar Dias – Pe dro
Ubi ra ja ra – Ma gui to Vi le la – José Edu ar do Du tra –
Se bas tião Ro cha – Ger son Ca ma ta – Mo re i ra Men -



des – José Agri pi no – Ro ber to Re quião – Ro meu
Tuma – Edu ar do Su plicy – Jef fer son Pé res – Ade -
mir Andra de.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -

i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

....................................................................................
Art. 15. A iden ti fi ca ção nu mé ri ca dos can di da tos 

se dará me di an te a ob ser va ção dos se guin tes cri té ri -
os:

I – os can di da tos aos car gos ma jo ri tá ri os con -
cor re rão com o nú me ro iden ti fi ca dor do par ti do ao
qual es ti ve rem fi li a dos;

II – os can di da tos à Câ ma ra dos De pu ta dos
con cor re rão com o nú me ro do par ti do ao qual es ti ve -
rem fi li a dos, acres ci do de dois al ga ris mos à di re i ta;

III – os can di da tos às Assem bléi as Le gis la ti vas
e à Câ ma ra Dis tri tal con cor re rão com o nú me ro do
par ti do ao qual es ti ve rem fi li a dos acres ci do de três al -
ga ris mos à di re i ta;

IV – o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ba i xa rá re so lu -
ção so bre a nu me ra ção dos can di da tos con cor ren tes
às ele i ções mu ni ci pa is.

§ 1º Aos par ti dos, fica as se gu ra do o di re i to de
man ter os nú me ros atri bu í dos à sua le gen da na ele i -
ção an te ri or, e aos can di da tos, nes ta hi pó te se, o di re i -
to de man ter os nú me ros que lhes fo ram atri bu í dos na 
ele i ção an te ri or para o mes mo car go.

§ 2º Aos can di da tos a que se re fe re o § 1º do art.
8º, é per mi ti do re que rer novo nú me ro ao ór gão de di -
re ção de seu par ti do, in de pen den te men te do sor te io
a que se re fe re o § 2º do art. 100 da Lei nº 4.737, de 15 
de ju lho de 1965 – Có di go Ele i to ral.

§ 3º Os can di da tos de co li ga ções, nas ele i ções
ma jo ri tá ri as, se rão re gis tra dos com o nú me ro de le -
gen da do res pec ti vo par ti do e, nas ele i ções pro por -
ci o na is, com o nú me ro de le gen da do res pec ti vo par ti -

do acres ci do do nú me ro que lhes cou ber ob ser va do o 
dis pos to no pa rá gra fo an te ri or.
....................................................................................

PARECER Nº 1.033, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 194, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Ro ber to Re quião, que “Alte ra a Lei 
nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que
es ta be le ce nor mas para as ele i ções para
am pli ar a se gu ran ça e a fis ca li za ção do
voto ele trô ni co”. (Em re e xa me, nos ter -
mos, do Re que ri men to nº 434, de 2000).

Relator: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o pro je to de lei em epi gra -
fe para re e xa me, nos ter mos do art. 279, II, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral (RISF), em vir tu de
da apro va ção do Re que ri men to nº 434, de 2000.

Tra ta-se de pro je to já apro va do nes ta Co mis são, 
com a Emen da nº 01-CCJ, em de ci são ter mi na ti va,
me di an te a apro va ção do Pa re cer nº 829, de
1999-CCJ, ori gi na do do re la tó rio do ven ci do e que me 
cou be re la tar em ra zão de ter sido re je i ta do o re la tó rio 
apre sen ta do pelo re la tor de sig na do, o qual ha via opi -
na do pela re je i ção da ma té ria.

Em face da in ter po si ção do Re cur so nº 23, de
1999, o pro je to foi en ca mi nha do à apre ci a ção do ple -
ná rio da Casa. To da via, a Pre si dên cia pro pôs a re ti ra -
da da ma té ria, sem ob je ção do ple ná rio, afim de que
ve nham pres tar es cla re ci men tos em au diên cia pú bli -
ca da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
a ser re a li za da no dia 1º de ju nho de 2000. Das 9h30
às 11 ho ras, no ple ná rio do Se na do Fe de ral, o Pre si -
den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Mi nis tro José
Néri da Sil ve i ra, e o Sr. Pa u lo Bhe ring Ca ma rão, Se -
cre tá rio de Infor má ti ca do Tri bu nal.

A au diên cia ex tra or di ná ria da CCJ vi san do à
ori en ta ção da ma té ria ocor reu na data de sig na da,
com a pre sen ça de Mi nis tros e ser vi do res do TSE e
de es pe ci a lis tas em se gu ran ça de da dos e soft wa re
bá si co, cu jas no tas ta qui grá fi cas pas sa ram a cons tar
da re pu bli ca ção dos avul sos do re fe ri do Pa re cer nº 829,
de 1999-CCJ.

O au tor do pro je to e do ci ta do Re que ri men to
nº 434, de 2000, Se na dor Ro ber to Re quião, com a fi -
na li da de de pe dir o re e xa me da CCJ, en ca mi nhou,
para a mi nha aná li se, su ges tões de cor ren tes da ci ta -
da au diên cia pú bli ca, bem como de re u niões en tre



Se na do res mem bros da Sub co mis são do Voto Ele trô -
ni co, De pu ta dos Fe de ra is, este re la tor e o Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro Nel son Jo bim, Pre si den te do Tri -
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, re di gi das sob a for ma de
subs ti tu to, com o ob je ti vo de aper fe i ço ar o pro je to me -
di an te al guns ajus tes no tex to ori gi nal da pro po si ção,
que con ta ram, tam bém, com a con tri bu i ção dos De pu -
ta dos Fe de ra is Vi val do Vi e i ra Bar bo sa (PDT-RJ) e Jor -
ge Ri car do Bit tar (PT-RJ), além de in cor po rar su ges -
tões pro pos tas pelo pró prio Mi nis tro Nel son Jo bim.

Não fo ram apre sen ta das emen das du ran te o
pra zo re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Voto

As su ges tões apre sen ta das pelo au tor do pro je -
to, Se na dor Ro ber to Re quião, com ob je ti vo de aper fe -
i çoá-lo, re sul ta ram das dis cus sões tra va das du ran te a 
au diên cia pú bli ca pro mo vi da no âm bi to des ta Co mis -
são com a fi na li da de de ins tru ir a ma té ria em aná li se.
Con cor do que as mo di fi ca ções pro pos tas re mo vem
al guns en tra ves que po de ri am, a meu ver, di fi cul tar o
pro ces so de vo ta ção, não obs tan te o seu no bre ob je ti -
vo de ga ran tir a von ta de do ele i tor ao di gi tar o seu
voto na urna ele trô ni ca me di an te uma con tra pro va de
voto im pres so a ser de po si ta do em urna ma nu al. Por
essa ra zão, en ten do que devo aca tá-las.

As su ges tões cons ti tu em, a meu ju í zo e como in -
di ca o pró prio au tor, ajus tes no tex to ori gi nal da pro po si -
ção e tam bém uma cor re ção téc ni ca no dis po si ti vo que
tra ta da li ga ção en tre a urna ele trô ni ca e o dis po si ti vo de 
iden ti fi ca ção do ele i tor, com o ob je ti vo de ade quar a lin -
gua gem téc ni ca da pro po si ção e evi tar que o pro ces so
de vo ta ção em urna ele trô ni ca ve nha a ser di fi cul ta do
em ra zão da ne ces si da de de ga ran tir a in vi o la bi li da de
do voto, que cons ti tui o ob je ti vo prin ci pal do pro je to.

Face ao ex pos to e em vir tu de de o pro je to já ter
sido am pla men te dis cu ti do e apro va do por esta Co -
mis são, opi no pela apro va ção do pro je to com o aca ta -
men to das mo di fi ca ções pro pos tas pelo seu au tor nos 
ter mos da se guin te emen da subs ti tu ti va:

EMENDA Nº 2-CCJ (SUBS TI TU TI VO)

Alte ra a Lei nº 9.504, de 30 de se tem -
bro de 1997, que “Esta be le ce nor mas
para as ele i ções” para am pli ar a se gu ran -
ça e a fis ca li za ção do voto ele trô ni co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São acres cen ta dos qua tro pa rá gra fos ao

art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
com a se guin te re da ção:

“Art. 59. .................................................
..............................................................
§ 4º A urna ele trô ni ca dis po rá de me -

ca nis mo que per mi ta a im pres são do voto,
sua con fe rên cia vi su al e de pó si to au to má ti -
co, sem con ta to ma nu al, em lo cal pre vi a men -
te la cra do, após con fe rên cia pelo ele i tor.

§ 5º Se, ao con fe rir o seu voto im pres -
so, o ele i tor não con cor dar com os da dos
nele re gis tra dos, po de rá can ce lá-lo e re pe tir 
a vo ta ção pelo sis te ma ele trô ni co. Caso re i -
te re a dis cor dân cia en tre os da dos da tela
da urna ele trô ni ca e o voto im pres so, a urna 
será sub me ti da a tes te por, pelo me nos,
dois fis ca is de di fe ren tes par ti dos ou co li ga -
ções con cor ren tes, os qua is, se ve ri fi ca rem
a exis tên cia do pro ble ma, so li ci ta rão ao Pre -
si den te da Mesa que co mu ni que ime di a ta -
men te ao juiz ele i to ral da res pec ti va zona
para to mar as me di das ca bí ve is à con ti nu a -
ção da vo ta ção e pro vi den ci ar a aber tu ra de 
pos sí vel in qué ri to cri mi nal para apu rar o fato 
e pu nir os in fra to res.

§ 6º Após o fim da vo ta ção, o Juiz Ele i -
to ral, em au diên cia pú bli ca, sor te a rá três por 
cen to das ur nas de cada mu ni cí pio, res pe i -
ta do o li mi te mí ni mo de três ur nas por mu ni -
cí pio, que de ve rão ter seus vo tos im pres sos
con ta dos e con fe ri dos com os re sul ta dos
apre sen ta dos pelo res pec ti vo bo le tim de
urna.

§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do
apre sen ta do no bo le tim de urna e o da con -
ta gem dos vo tos im pres sos será re sol vi da
pelo Juiz Ele i to ral, que, para cada urna em
que for cons ta ta da dis cre pân cia, pro ce de rá
a con ta gem dos vo tos im pres sos de ou tras
dez ur nas, ob ser va do o mé to do de es co lha
das ur nas do pa rá gra fo an te ri or. Para cada
urna em que for cons ta ta da dis cre pân cia o
juiz ele i to ral de ci di rá qual dos re sul ta dos di -
ver gen tes, o ele trô ni co ou o ma nu al, de ve rá
ser con si de ra do vá li do e qual será des con si -
de ra do.

§ 8º 0 Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co lo -
ca rá à dis po si ção dos ele i to res, nos lo ca is
de vo ta ção, ur nas ele trô ni cas des ti na das a
tre i na men to".

Art. 2º É acres cen ta do um pa rá gra fo úni co ao
art. 61 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
com a se guin te re da ção:



Art. 61. ..................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A iden ti fi ca ção do ele -

i tor não po de rá ser fe i ta em equi pa men to
que te nha qual quer tipo de co mu ni ca ção de
da dos com a urna ele trô ni ca, nem que per -
mi ta a gra va ção da or dem de vo ta ção dos
ele i to res.

Art. 3º A Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“A Art. 61-A. Os tri bu na is ele i to ra is so -
men te po de rão de cre tar o re sul ta do das
ele i ções de po is de pro ce di da a con fe rên cia
a que se re fe re os § 6º e § 7º do art. 59".

Art. 4º São acres cen ta dos seis pa rá gra fos ao
art. 66 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
com a se guin te re da ção:

Art. 66. ..................................................
..............................................................
§ 3º To dos os pro gra mas de com pu ta -

dor usa dos nas Urnas Ele trô ni cas du ran te o
pro ces so de vo ta ção e apu ra ção de vem ser
obri ga to ri a men te pro gra mas aber tos, li vres
de res tri ção pro pri e tá ria quan to a sua ces -
são, al te ra ção e dis tri bu i ção e de ve rão ser
apre sen ta dos para aná li se dos par ti dos e
co li ga ções, na for ma de pro gra mas-fon te,
in clu si ve os pro gra mas do Sis te ma Bá si co,
Sis te ma Ope ra ci o nal, Sis te ma Apli ca ti vo, Bi -
bli o te cas Pa drão e Espe ci a is e Sis te ma de
Se gu ran ça, sen do que as cha ves ele trô ni -
cas pri va das e se nhas ele trô ni cas de aces -
so se man te rão no si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.

§ 4º A com pi la ção dos pro gra mas das
Urnas Ele trô ni cas re fe ri dos no pa rá gra fo an -
te ri or será fe i ta em ses são pú bli ca, com pré -
via con vo ca ção dos fis ca is dos par ti dos e
co li ga ções, após o que se rão la cra das có pi -
as dos pro gra mas-fon te e dos pro gra mas
com pi la dos.

§ 5º Ha ven do ne ces si da de de mod flca -
ção dos pro gra mas a ses são re fe ri da no pa -
rá gra fo an te ri or re a li zar-se-á no va men te,
para este efe i to.

§ 6º A car ga ou a pre pa ra ção das
Urnas Ele trô ni cas será fe i ta em ses são pú -
bli ca, com pré via con vo ca ção dos fis ca is
dos par ti dos po lí ti cos e co li ga ções para a
as sis ti rem e pro ce de rem aos atos de fis ca li -
za ção, in clu si ve para ve ri fi ca rem se os pro -

gra mas car re ga dos nas ur nas são idên ti cos
aos que fo ram la cra dos na ses são re fe ri da
no § 4º des te ar ti go, após o que as ur nas
car re ga das se rão la cra das.

§ 7º No dia da ele i ção, será re a li za da,
por amos fra gem, au di to ria de ve ri fi ca ção do 
fun ci o na men to das ur nas ele trô ni cas, atra -
vés de vo ta ção pa ra le la, na pre sen ça dos
fis ca is dos par ti dos e co li ga ções, nos mol -
des fi xa dos em Re so lu ção do Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral.

§ 8º O pra zo para in ter po si ção de re -
cur sos ao re sul ta do fi nal da ele i ção será de
dez dias con ta dos a par tir da en tre ga, pela
Jus ti ça Ele i to ral, dos re la tó ri os.

Art. 5º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de fi ni rá as
re gras de im plan ta ção pro gres si va do sis te ma de
im pres são do voto, in clu si ve para as ele i ções de
2002, obe de ci das suas pos si bi li da des or ça men tá ri as.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor após sua pu bli ca -
ção, ob ser va do o dis pos to no art. 16, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 4, de 1993.

Sala da Co mis são, 19 de se tem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la -
tor – Álva ro Dias – Mar lu ce Pin to – Edu ar do Su -
plicy – Mo re i ra Men des – Jef fer son Pé res – Pe dro
Ubi ra ja ra – Ger son Ca ma ta – Ma gui to Vi le la – Se -
bas tião Ro cha – José Edu ar do Du tra – Ro ber to
Re quião (au tor) – Ade mir Andra de.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

....................................................................................
(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 4, de 14-9-93:
“Art. 16. A lei que al te rar o pro ces so ele i to ral en -

tra rá em vi gor na data de sua pu bli ca ção, não se apli -
can do à ele i ção que ocor ra até um ano da data de sua 
vi gên cia.”
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

....................................................................................
Art. 66. Os par ti dos e co li ga ções po de rão fis ca li -

zar to das as fa ses do pro ces so de vo ta ção e apu ra -
ção das ele i ções, in clu si ve o pre en chi men to dos bo le -



tins de urna e o pro ces sa men to ele trô ni co da to ta li za -
ção dos re sul ta dos, sen do-lhes ga ran ti do o co nhe ci -
men to an te ci pa do dos pro gra mas de com pu ta dor a
se rem usa dos.

§ 1º No pra zo de cin co dias, a con tar do co nhe ci -
men to dos pro gra mas de com pu ta dor a que se re fe re
este ar ti go, o par ti do ou co li ga ção po de rá apre sen tar
im pug na ção fun da men ta da à Jus ti ça Ele i to ral.

§ 2º Os par ti dos con cor ren tes ao ple i to po de rão
cons ti tu ir sis te ma pró prio de fis ca li za ção, apu ra ção e
to ta li za ção dos re sul ta dos, con tra tan do, in clu si ve,
em pre sas de au di to ria de sis te mas, que, cre den ci a -
das jun to à Jus ti ça Ele i to ral, re ce be rão pre vi a men te,
os pro gra mas de com pu ta dor e, si mul ta ne a men te, os
mes mos da dos ali men ta do res do sis te ma ofi ci al de
apu ra ção e to ta li za ção.
....................................................................................

PARECER Nº 1.034, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 160, de
2001 (nº 646/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Olin da-Per nam bu co
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Olin da, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Co e lho.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 160, de 2001 (nº 646, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Olin da-Per nam bu -
co Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Olin da, Esta do de
Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.068,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 22 de
se tem bro de 1997, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Olin da-Per nam bu co Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta                    Co tas de Par ti ci pa ção

Ange lo Sô ne go 25

Ange lo Ca ra vi na 25

João Gu i do Hen ri que dos San tos 25

Abra mo Flo rên cio Par meg gi a ni 25

Zul mi ro Caon 25

José Car los Fruc tu o so 25

To tal de Co tas 150

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ges si val do Isa ías.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 160, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Olin da-Per nam -
bu co Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de se tem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – José Co e lho, Re la tor
– Emi lia Fer nan des – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ca -
sil do Mal da ner – Pe dro Ubi ra ja ra – Luiz Pon tes –
Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Na bor Jú ni or –
Car los Pa tro cí nio – Ma ri na Sil va (absten ção) –



Edu ar do Su plicy (absten ção) – Ju vên cio da Fon se -
ca – Lú cio Alcân ta ra – Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 20 e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.035, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 220, de
2001 (nº 832/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que “Apro va o ato que ou tor ga
per mis são à CB Empre en di men tos Ltda,

para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de San ta Cruz do Ca pi ba ri be, Esta do de
Per nam bu co”.

Re la tor: Se na dor José Co e lho

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 220, de 2001 (nº 832, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à CB Empre en di men tos Lida,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de San ta Cruz do Ca pi -
ba ri be, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.681,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 653,
de 19 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis são
para a ex plo ra ção do ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta dc que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to CB Empre en di men tos Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta                    Co tas de Par ti ci pa ção

He noch Cou ti nho de Meio Fi lho 500

Pa u lo Ro gé rio Bar re to Cos ta Bouw man 500

To tal de Co tas 1.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ney Lo pes.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de



1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 220, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de CB Empre en di men tos
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to 
le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de se tem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – José Co e lho, Re la tor
– Emí lia Fer nan des – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ca -
sil do Mal da ner – Pe dro Ubi ra ja ra – Luiz Pon tes –
Ge ral do Cân di do (absten ção) – Na bor Jú ni or –
Car los Pa tro cí nio – Ma ri na Sil va (absten ção) –
Edu ar do Su plicy (absten ção) – Fran ce li no Pe re i ra
– Ju vên cio da Fon se ca – Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi -
nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.036, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 215, de
2001 (nº 735/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va con -
ces são ou tor ga da à TV Ba u ru Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens (te le vi são) na ci da de de Ba u ru,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 215, de 2001 (nº 735, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va con ces são ou tor ga da à TV Ba u ru Ltda.
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são) na ci da de de Ba u ru, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.491, de 
1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 24 de no -
vem bro de 1998, que re no va con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens, nos 
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.



É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to TV Ba u ru Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta              Co tas de Par ti ci pa ção

Flá via Da udt Ma ri nho 1.872.807

Ro nal do Tos tes Mas ca re nhas 14

To tal de Co tas  1.872.821

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel 
de seu re la tor, De pu ta do Nár cio Ro dri gues.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va. 

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos
do Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa
nos au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do
pela en ti da de Ba u ru Rá dio Clu be S/A, ra zão por que 
se pro põe o re gis tro da mu dan ça de seu nome, por
meio de emen da de re da ção ao art. 10 do PDS em
aná li se.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 215, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de TV Ba u ru Ltda. aten deu
a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a
se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 215, de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do a que se re fe re o
De cre to de 24 de no vem bro de 1998, que
re no va por 15 anos, a par tir de 5 de ou tu bro 
de 1992, a con ces são ou tor ga da à TV Ba u -
ru Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a men te à Ba u ru
Rá dio Clu be S/A, para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são)
na ci da de de Ba u ru, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 11 de se tem bro de 2001. –
Pre si den te Ri car do San tos, Re la tor Ro meu Tuma –
Hugo Na po leão – Na bor Jú ni or – Pe dro Ubi ra ja ra – 
Car los Pa tro cí nio – Emí lia Fer nan des – Ge ral do
Cân di do (Absten ção) Álva ro Dias – Ger son Ca ma ta 
– Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Pon tes – Fran ce li no
Pe re i ra – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pin to – Nilo
Te i xe i ra Cam pos – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Wal deck Orne las.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.



§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra n.º 53, de 2001 (nº 4.346/2001, na Casa de
ori gem), que al te ra a re da ção do art. 10 da Lei nº 9.504,
de 30 de se tem bro de 1997, que es ta be le ce nor mas
para as ele i ções, para mo di fi car o nú me ro de can di -
da tos às ele i ções, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te,
fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is para
re ce bi men to de emen das, nos ter mos do art. 235, II,
d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – So bre a
mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que se -
rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ade mir Andra de. 

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 34, DE 2001

Alte ra o in ci so XXXIII do art. 7º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis por so bre o 
tra ba lho do me nor.

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

Art. 1º O in ci so XXXIII do art. 7º da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 7º. .................................................
 .............................................................
XXXIII – pro i bi ção de tra ba lho ao me -

nor de de zes se is anos, sal vo os ca sos pre -
vis tos em lei, e de qual quer tra ba lho no tur -
no, pe ri go so ou in sa lu bre a me no res de de -
zo i to anos.

....................................................."(NR)

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei Ma i or, com o in tu i to de pro por ci o nar pro te -
ção a cri an ças e ado les cen tes, pro í be o tra ba lho a
me no res de de zes se is, sal vo na con di ção de apren -
diz, a par tir dos qua tor ze anos. Não há dú vi da que a
gran de pre o cu pa ção do le gis la dor é a de afas tar, prin -
ci pal men te, a ex plo ra ção do tra ba lho do me nor por
em pre sá ri os ines cru pu lo sos.

A des pe i to da jus ta pre o cu pa ção em pre ser var a 
in te gri da de do me nor e ofe re cer-lhe con di ções para
que fre qüen te a es co la, a Cons ti tu i ção es que ce que
mi lhões de cri an ças e ado les cen tes são pro ve ni en tes 
de fa mí li as po bres ou, até mes mo, mi se rá ve is e que
seu tra ba lho re pre sen ta ria mu i to no sus ten to pró prio
e da fa mí lia.

Não se pode, pois, sim ples men te, pro i bir o tra -
ba lho do me nor. Enten de mos que o ide al se ria per mi -
tir-lhe, a exem plo de tan tos ou tros pa í ses, de sem pe -
nhar de ter mi na das mo da li da des de tra ba lho e, ao
mes mo tem po, es ta be le cer con di ções para que esse
me nor pos sa tra ba lhar sem pre ju di car sua in te gri da -
de e seus es tu dos.

Nes se con tex to, es ta mos pro pon do a pre sen te
emen da cons ti tu ci o nal que não mais pre vê uma ve da -
ção ge ral do tra ba lho aos me no res de de zes se is
anos, de i xan do à lei es ta be le cer qua is tra ba lhos lhes
se rão per mi ti dos. Enten de mos que nos sa ini ci a ti va
está mais pró xi ma da re a li da de bra si le i ra, a qual nos
mos tra di a ri a men te mi lha res de cri an ças pe ram bu -
lan do pe las ruas sem ter o que fa zer.

Sala das Ses sões, 21 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti – Arlin do Por to –
José Agri pi no – Bel lo Par ga – José Co e lho – Car -
los Pa tro cí nio – Fran ce li no Pe re i ra – Mo re i ra Men -
des – Hugo Na po leão – Gil van Bor ges – Ger son
Ca ma ta – Lú dio Co e lho – Lind berg Coury – Na bor
Jú ni or – Val mir Ama ral – Alber to Sil va – Car los
Wil son – Ge ral do Mel lo – Osmar Dias – Fre i tas
Neto – Pe dro Piva – Jor ge Bor nha u sen – Ge ral do
Althoff – Ber nar do Ca bral – Luiz Otá vio – Wel ling -
ton Ro ber to – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

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



PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 35, DE 2001

Alte ra o ca put do art. 77 da Cons ti tu i -
ção, a fim de ade quar a sua re da ção ao
efe ti vo ca len dá rio das ele i ções pre si den -
ci a is.

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

Art. 1º O ca put do art. 77 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 77. A ele i ção do Pre si den te e do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca re a li zar-se-á,
si mul ta ne a men te, no pri me i ro do min go de
ou tu bro, em pri me i ro tur no, e no úl ti mo do -
min go de ou tu bro, em se gun do tur no, se
hou ver, do ano an te ri or ao do iní cio do novo
man da to pre si den ci al.”

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

Jus ti fi ca ção

Con so an te es ta be le ce o art. 82 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, na re da ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16,
de 1997, “O man da to do Pre si den te da Re pú bli ca é
de qua tro anos e terá iní cio em pri me i ro de ja ne i ro do
ano se guin te ao da sua ele i ção.”

Des sa for ma, como a ele i ção pre si den ci al, se -
gun do pra xe já con sa gra da, deve ocor rer em ou tu bro
do ano ime di a ta men te an te ri or ao do iní cio do novo
man da to, ha ve ria en tre a ele i ção e a pos se um lap so
má xi mo de tem po não su pe ri or a no ven ta dias, ne -
ces sá rio e su fi ci en te à trans fe rên cia de ta re fas ao
novo Go ver no.

Esse en ten di men to, aliás, cla ra men te se har mo -
ni za com a re da ção ori gi nal do art. 77 da Lei Ma i or, a
qual de ter mi na va que “a ele i ção do Pre si den te e do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca re a li zar-se-á, si mul ta -
ne a men te, no ven ta dias an tes do tér mi no do man da to 
pre si den ci al vi gen te”.

Ocor re, en tre tan to, que, ao adap tar o tex to do ci -
ta do art. 77 às suas de ma is pres cri ções, a já re fe ri da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 1997, ter mi nou, tal -
vez inad ver ti da men te, por im pri mir ino va ção subs tan -
ci al nes sa ma té ria, ina u gu ran do, como se verá, si tu a -
ção que, in frin gin do a ló gi ca sub ja cen te à re da ção ori -
gi nal do dis po si ti vo em tela, po de rá acar re tar gra ves
in con ve ni en tes ao bom e re gu lar fun ci o na men to do
Go ver no Fe de ral.

Com efe i to, es ta be le ce o re fe ren ci a do art. 77, na 
nova re da ção de cor ren te da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 16, de 1997:

“Art. 77. A ele i ção do Pre si den te e do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca re a li zar-se-á,
si mul ta ne a men te, no pri me i ro do min go de
ou tu bro, em pri me i ro tur no, e no úl ti mo do -
min go de ou tu bro, em se gun do tur no, se
hou ver, do ano an te ri or ao do tér mi no do
man da to pre si den ci al vi gen te.”

Ora, como o ano “do tér mi no do man da to pre si -
den ci al vi gen te”, se gun do de flui da nova re da ção con -
fe ri da ao art. 82 da Lei Fun da men tal, é o mes mo ano
ime di a ta men te an te ri or ao do iní cio do novo man da to, 
daí cla ra men te de cor re, a nos so ver, que, pelo novo
ca len dá rio, a ele i ção pre si den ci al de ve rá ser re a li za -
da até um ano e três me ses an tes da pos se do novo
pre si den te ele i to.

Para me lhor com pre en são do pro ble ma, to me -
mos como exem plo a pró xi ma ele i ção pre si den ci al.
De ven do o ele i to to mar pos se em pri me i ro de ja ne i ro
de 2003, é ób vio que o ano “do tér mi no do man da to
pre si den ci al vi gen te” será 2002. E como o tex to ora
em vi gor re me te a ele i ção para ou tu bro “do ano an te -
ri or ao do tér mi no do man da to pre si den ci al vi gen te”, a 
con clu são ine lu tá vel é que a pró xi ma ele i ção pre si -
den ci al de ve rá ocor rer em ou tu bro de 2001, ve ri fi can -
do-se, por tan to, o lon go in ter reg no a que an tes nos
re fe ri mos.

Os in con ve ni en tes da apon ta da si tu a ção são
por de ma is co nhe ci dos dos emi nen tes Pa res, em face 
do que nos pa re ce per fe i ta men te dis pen sá vel o es for -
ço de aqui re pro du zi-los.

Fi na li zan do, en ten de mos opor tu no, ape nas ain -
da con sig nar que a pre sen te pro pos ta, como já se
pode in fe rir, des ti na-se a cor ri gir esse evi den te lap so
da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 1997, de modo a
ade quar-se o tex to do pre ce i to fun da men tal em ques -
tão ao ca len dá rio que, se gun do con sen so ge ne ra li za -
do no âm bi to do Po der Le gis la ti vo, tem-se mos tra do o
mais con ve ni en te à re a li za ção dos ple i tos pre si den ci a is.

Sala das Ses sões, 21 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, (PFL/RR) – Ro meu
Tuma – Fer nan do Ma tu sa lém – Arlin do Por to –
José Agri pi no – José Co e lho – Mo re i ra Men des –
Gil vam Bor ges – Lú dio Co e lho – Ger son Ca ma ta –
Lind berg Coury – Na bor Jú ni or – Val mir Ama ral –
Alber to Sil va – Pa u lo Har tung – Car los Wil son –
Car los Pa tro cí nio – Ge ral do Melo – Osmar Dias –
Pe dro Piva – Fre i tas Neto – Jor ge Bor nha u sen –



Val deck Orne las – Ge ral do Althoff – Ber nar do Ca -
bral – Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO II 
Do Po der Exe cu ti vo

SEÇÃO I
Do Pre si den te e do

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca

....................................................................................
Art. 77. (*) A ele i ção do Pre si den te e do

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca re a li zar-se-á, si mul ta -
ne a men te, no pri me i ro do min go de ou tu bro, em pri -
me i ro tur no, e no úl ti mo do min go de ou tu bro, em se -
gun do tur no, se hou ver, do ano an te ri or ao do tér mi no
do man da to pre si den ci al vi gen te.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 1997
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – As pro -
pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de ser
li das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi cas cons -
tan tes dos art. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no. 

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – So bre a 
mesa, pro je to de lei do Se na do, que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir
Andra de.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 178, DE 2001

Alte ra o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24
de fe ve re i ro de 1995, cuja vi gên cia foi
res ta u ra da pela Lei nº 10.182, de 12 de fe -
ve re i ro de 2001, e que dis põe so bre a
isen ção do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de au -
to mó ve is des ti na dos ao trans por te au tô -
no mo de pas sa ge i ros.

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

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i -
ro de 1995, al te ra do pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5
de de zem bro de 1996, e pelo art. 2º da Lei nº 10.182,
de 12 de fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se -
guin te al te ra ção:

“Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) os au to -
mó ve is de pas sa ge i ros de fa bri ca ção na ci o -
nal de até 127 HP de po tên cia bru ta (SAE),
de no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a de
aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a qual quer
com bus tí vel, quan do ad qui ri dos por:

....................................................."(NR)

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

Jus ti fi ca ção

Os ta xis tas são be ne fi ci a dos por isen ções tri bu -
tá ri as, pelo me nos des de 1982, ano em que o De cre -
to-Lei nº 1.944, ba i xa do no auge do Pro gra ma Na ci o -
nal do Álco ol (Proál co ol), isen tou do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas -
sa ge i ros com mo tor a ál co ol até 100 HP de po tên cia
bru ta (SAE), quan do ad qui ri dos para uso no ser vi ço
de táxi. Tra ta-se de isen ção ple na, uma vez que foi
as se gu ra da a ma nu ten ção do cré di to do IPI re la ti vo
aos in su mos efe ti va men te uti li za dos na fa bri ca ção
de ve í cu los. Os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral, por seu 
tur no, ce le bra ram su ces si vos con vê ni os, em que
ou tor ga ram isen ção do Impos to de Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e de Pres ta ção de Ser vi ços (ICMS)
nas sa í das de ve í cu los des ti na dos aos ta xis tas.

Di an te da con so li da ção do Proál co ol e da
cons ta ta ção dos be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos
ad vin dos da de so ne ra ção fis cal, a le gis la ção foi re -
for ma da para con fir mar o be ne fí cio tri bu tá rio, in de -
pen den te men te do com bus tí vel em pre ga do. A per -
mis são para o uso de ou tros com bus tí ve is foi, ain -
da, re for ça da pelo sur gi men to de di fi cul da des no
abas te ci men to de ál co ol, es pe ci al men te em re -
giões mais re mo tas, e pelo lan ça men to, no mer ca -
do, de um novo com bus tí vel, me nos po lu en te e
mais eco nô mi co – o gás na tu ral ve i cu lar –, uti li za do
cres cen te men te em ca pi ta is, como Rio de Ja ne i ro,
São Pa u lo, Vi tó ria, Sal va dor, Ara ca ju, Re ci fe, Na tal, 
For ta le za e Belo Ho ri zon te.



A Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, que
“Dis põe so bre isen ção do IPI na aqui si ção de au to -
mó ve is para uti li za ção no trans por te au tô no mo de
pas sa ge i ros, bem como por pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao trans por te es -
co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as”, teve sua vi gên cia su -
ces si va men te pror ro ga da por me di das pro vi só ri as e
leis, e res ta u ra da, até 31 de de zem bro de 2003.

Entre tan to, a Lei nº 9.660, de 16 de ju nho de
1998 (“Dis põe so bre a subs ti tu i ção gra du al da fro ta
ofi ci al de ve í cu los, e dá ou tras pro vi dên ci as”), ob je ti -
van do dar novo fô le go ao Proál co ol, de ter mi nou, em
seu art. 1º, que qual quer aqui si ção ou subs ti tu i ção de
ve í cu los le ves para com por a fro ta ofi ci al, ou lo ca ção
de ve í cu los de pro pri e da de de ter ce i ros para uso ofi -
ci al, so men te po de rá ser re a li za da por uni da des mo -
vi das a com bus tí ve is re no vá ve is. Des ne ces sa ri a men -
te, a nos so ver, in clu iu-se um ar ti go 2º, pelo qual to -
dos os ve í cu los le ves com ca pa ci da de de mo to ri za -
ção su pe ri or a um mil cen tí me tros cú bi cos ad qui ri dos
por pes so as fí si cas com in cen ti vos fis ca is ou qual -
quer ou tro tipo de sub ven ção eco nô mi ca de ve rão ser
mo vi dos a com bus tí ve is re no vá ve is.

A par tir daí, me di da pro vi só ria, con va li da da pela 
Lei nº 10.182, de 2001, cris ta li zou a exi gên cia de com -
bus tí vel de ori gem re no vá vel para mo ver os ve í cu los
ob je to de isen ção de fe ri da aos trans por ta do res au tô -
no mos.

Tal res tri ção é des ca bi da, por vá ri os mo ti vos:

1º) a in dús tria au to mo bi lís ti ca na ci o nal não pro -
duz, com re gu la ri da de e quan ti da de su fi ci en te, os
ve í cu los mais uti li za dos para o trans por te au tô no mo,
tor nan do-se di fí cil e de mo ra da a aqui si ção dos mes -
mos;

2º) a ins ta bi li da de dos pre ços e do for ne ci men to
do com bus tí vel re no vá vel, em al gu mas re giões do
País, ca u sa sé ri os pro ble mas e pre ju í zos ao de sem -
pe nho das fun ções;

3º) as pró pri as Leis nºs 9.660, de 1998, e
10.182, de 2001, já ex clu í ram da re fe ri da obri ga to ri e -
da de:

a) os ve í cu los com po nen tes da fro ta das For ças
Arma das, os de re pre sen ta ção dos ti tu la res dos Po -
de res da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, e aque les des ti na dos à pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos em fa i xas de fron te i ra e lo ca li da des
des pro vi das de abas te ci men to com com bus tí ve is re -
no vá ve is;

b) os ve í cu los des ti na dos aos por ta do res de de -
fi ciên cia fí si ca;

c) os ve í cu los des ti na dos aos in te gran tes de
mis sões di plo má ti cas, de re par ti ções con su la res de
car re i ra e de de le ga ções es pe ci a is acre di ta das jun to
ao Go ver no Bra si le i ro, bem as sim aos fun ci o ná ri os,
pe ri tos, téc ni cos ou con sul to res de re pre sen ta ções
de or ga nis mos in ter na ci o na is ou re gi o na is de ca rá ter
per ma nen te, dos qua is o Bra sil seja mem bro, ou am -
pa ra dos, por acor dos in ter na ci o na is, ce le bra dos pelo
Bra sil.

As di fi cul da des en fren ta das pe los ta xis tas, para
exer cer sua pro fis são, são cres cen tes en tre as qua is
ci ta mos:

1º) a con cor rên cia des le al im pos ta pelo sis te ma
de trans por te al ter na ti vo pra ti ca do, o mais das ve zes,
de for ma ir re gu lar e com ris co para o usuá rio, por
meio de vans, mo to tá xis etc;

2º) as fre qüen tes ele va ções dos pre ços dos
com bus tí ve is, pne us, lu bri fi can tes, se gu ros e ou tros
que, nor mal men te, não são com pen sa das pe los re a -
jus tes das ta ri fas;

3º) a onda de vi o lên cia que as so la o País e re -
cai, de for ma mais cru el, so bre os ta xis tas, que, não
po den do es co lher seus cli en tes, trans for mam-se em
ví ti mas fá ce is dos de lin qüen tes.

Por ou tro lado, os con du to res de ve í cu los de
alu guel pres tam, aci ma de tudo, um ver da de i ro ser vi -
ço so ci al du ran te as vin te e qua tro ho ras do dia. E,
pois, de ver de jus ti ça per mi tir-se-lhes o gozo da isen -
ção fis cal para o seu ve í cu lo, in de pen den te men te do
com bus tí vel uti li za do.

Sala das Ses sões, 21 de se tem bro de 2001. – 
Ante ro Paes de Bar ros.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na
aqui si ção de au to mó ve is para uti li za ção
no trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros,
bem como por pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao
trans por te es co lar, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 856, de 1995, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, José Sar ney, Pre si -
den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos to



no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos 
Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge i ros
de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên cia
bru ta (SAE), de no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a
de aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí ve is de
ori gem re no vá vel, quan do ad qui ri dos por: (Re da ção
dada pela Lei nº 10.182, de 12-2-2001) *Não há res tri -
ção quan to ao tipo de com bus tí vel, para aqui si ção de
ve í cu los por de fi ci en tes fí si cos.(vide § 2º da Lei nº
10.182, de 12-2-01)

I – mo to ris tas pro fis si o na is que, na data da pu -
bli ca ção des ta lei exer çam com pro va da men te em ve í -
cu lo de sua pro pri e da de ati vi da de de con du tor au tô -
no mo de pas sa ge i ros, na con di ção de ti tu lar de au to -
ri za ção, per mis são ou con ces são do po der con ce -
den te e que des ti nem o au to mó vel à uti li za ção na ca -
te go ria de alu guel (táxi);

II – mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos ti tu la -
res de au to ri za ção, per mis são ou con ces são para
ex plo ra ção do ser vi ço de trans por te in di vi du al de
pas sa ge i ros (táxi), im pe di dos de con ti nu ar exer cen -
do essa ati vi da de em vir tu de de des tru i ção com ple -
ta, fur to ou rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o
ve í cu lo ad qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de alu -
guel (táxi);

III – co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam per mis -
si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de trans por te pú bli co de 
pas sa ge i ros, na ca te go ria de alu guel (táxi), des de
que tais ve í cu los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi -
da de;

IV – pes so as que, em ra zão de se rem por ta do -
ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos sam di ri gir au to mó -
ve is co muns.

Pa rá gra fo úni co. A exi gên cia para aqui si ção de
au to mó vel de qua tro por tas e de até 127 HP de po tên -
cia bru ta (SAE) não se apli ca aos de fi ci en tes fí si cos
de que tra ta o in ci so IV do ca put des te ar ti go. (Pa rá -
gra fo úni co Inclu í do Pela Lei nº 10.182 de 12-2-2001)

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra -
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri -
bu i ções das Mi cro em pre sas e das Empre -
sas de Pe que no Por te – SIMPLES e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 29. O in ci so I do art. 1º e o art 2º da Lei nº
8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 1º.  ................................................
I – mo to ris tas pro fis si o na is que exer -

çam, com pro va da men te, em ve í cu lo de sua
pro pri e da de ati vi da de de con du tor au tô no -
mo de pas sa ge i ros, na con di ção de ti tu lar
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são do 
Po der Pú bli co e que des ti nam o au to mó vel
à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

..............................................................
Art. 2º O be ne fí cio de tra ta o art. 1º so -

men te po de rá ser uti li za do uma vez, sal vo
se o ve í cu lo ti ver sido ad qui ri do há mais de
três anos, caso em que o be ne fí cio po de rá
ser uti li za do uma se gun da vez."

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

LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Res ta u ra a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe
so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du -
tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de
au to mó ve is des ti na dos ao trans por te au -
tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de por -
ta do res de de fi ciên cia fí si ca, re duz o im -
pos to de im por ta ção para os pro du tos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 2.068-38, de 2001, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º É res ta u ra da a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que, com as al te ra ções
de ter mi na das pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de de -
zem bro de 1996, pas sa a vi go rar até 31 de de zem bro
de 2003.

§ 1º No pe río do de 1º de ou tu bro a 31 de de zem -
bro de 1999, a vi gên cia da Lei nº 8.989, de 1995, ob -
ser va rá as pres cri ções con ti das no art. 2º da Lei nº
9.660, de 16 de ju nho de 1998.



§ 2º É man ti da a isen ção fis cal aos por ta do res
de de fi ciên cia fí si ca na for ma do art. 1º, in ci so IV, da
Lei nº 8.989, de 1995, para aqui si ção de ve í cu los mo -
vi dos a qual quer com bus tí vel.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, al te ra do 
pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de
1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) os au to -
mó ve is de pas sa ge i ros de fa bri ca ção na ci o -
nal de até 127 HP de po tên cia bru ta (SAE),
de no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a de
aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí -
ve is de ori gem re no vá vel, quan do ad qui ri -
dos por:

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A exi gên cia para aqui -

si ção de au to mó vel de qua tro por tas e de
até 127 HP de po tên cia bru ta (SAE) não se
apli ca aos de fi ci en tes fí si cos de que tra ta o
in ci so IV do ca put des te ar ti go." (NR)

LEI Nº 9.660, DE 16 DE JUNHO DE 1998

Dis põe so bre a subs ti tu i ção gra du al 
da fro ta ofi ci al de ve í cu los e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º Qu al quer aqui si ção ou subs ti tu i ção de

ve í cu los le ves para com por a fro ta ofi ci al, ou lo ca ção
de ve í cu los de pro pri e da de de ter ce i ros para uso ofi -
ci al so men te po de rá ser re a li za da por uni da des mo vi -
das a com bus tí ve is re no vá ve is.

§ 1º O pra zo para a subs ti tu i ção in te gral da fro ta
ofi ci al de ve í cu los le ves por ve í cu los mo vi dos a com -
bus tí ve is re no vá ve is é de cin co anos.

§ 2º Exclu em-se da obri ga to ri e da de pre vis ta
nes te ar ti go os ve í cu los com po nen tes da fro ta das
For ças Arma das, os de re pre sen ta ção dos ti tu la res
dos Po de res da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os e, con for me dis pu ser re gu la -
men to, aque les des ti na dos à pres ta ção de ser vi ços
pú bli cos em fa i xas de fron te i ra e lo ca li da des des -
pro vi das de abas te ci men to com com bus tí ve is re no -
vá ve is. (Re da ção dada nela Lei nº 10.182, de
12-2-2001).

Art. 2º To dos os ve í cu los le ves com ca pa ci da -
de de mo to ri za ção su pe ri or a um mil cen tí me tros
cú bi cos ad qui ri dos por pes so as fí si cas com in cen ti -

vos fis ca is ou qual quer ou tro tipo de sub ven ção eco -
nô mi ca de ve rão ser mo vi dos a com bus tí ve is re no vá -
ve is.

§ 1º A aqui si ção de ve í cu los mo vi dos a com bus -
tí ve is re no vá ve is por meio de fi nan ci a men to ou con -
sór cio terá pra zo su pe ri or em, no mí ni mo, cin qüen ta
por cen to dos pra zos es ta be le ci dos para a aqui si ção
de seus equi va len tes mo vi dos a com bus tí ve is lí qui -
dos não-re no vá ve is.

§ 2º Exclu em-se da obri ga to ri e da de pre vis ta no
ca put des te ar ti go os ve í cu los des ti na dos a por ta do -
res de de fi ciên ci as fí si cas.

§ 3º Fica ex clu í do da obri ga to ri e da de pre vis ta
no ca put des te ar ti go o ve í cu lo na ci o nal des ti na do ao
in te gran te de mis sões di plo má ti cas, de re par ti ções
con su la res de car re i ra e de de le ga ções es pe ci a is
acre di ta das jun to ao Go ver no bra si le i ro, bem as sim
ao fun ci o ná rio, pe ri to, téc ni co ou con sul tor de re pre -
sen ta ções de or ga nis mos in ter na ci o na is ou re gi o na is
de ca rá ter per ma nen te, dos qua is o Bra sil seja mem -
bro, ou am pa ra do por acor dos in ter na ci o na is ce le bra -
dos pelo Bra sil, ob ser va do o prin cí pio da re ci pro ci da -
de quan do ca bí vel, des de que de na ci o na li da de es -
tran ge i ra e não pos sua re si dên cia per ma nen te no
Bra sil. (Re da ção dada pela Lei nº 10.182, de
12-2-2001)

Art. 3º (VETADO)
Art. 4º (VETADO)
Art. 5º (VETADO)
Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -

rio.
Bra sí lia, 16 de ju nho de 1998; 177º da Inde pen -

dên cia e 110º da Re pú bli ca. – Fernando Henrique
Cardoso.
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(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, em de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do à co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir
Andra de.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 524 DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, se jam so li ci -
ta das ao Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio as se -
guin tes in for ma ções so bre o per fil da dis tri bu i ção fun -
diá ria e so bre a uti li za ção dos imó ve is ru ra is no Bra sil
na po si ção de 1992, e na po si ção mais atu a li za da dis -
po ní vel pelo go ver no, con so li dan do-se os da dos nos
seus to ta is na ci o na is, e por uni da de fe de ra da:

1. Qual o nú me ro e área to tal dos imó ve is ru ra is
ca das tra dos?

2. Qual o nú me ro e área dos imó ve is ru ra is pas -
sí ve is de ex plo ra ção agro pe cuá ria?

3. Qual o nú me ro de imó ve is com as res pec ti vas 
área to tal, área ex plo rá vel, área ex plo rá vel não uti li za -
da, e área não uti li za da, de acor do com as se guin tes
clas ses de áre as:

• até 10 hec ta res
• aci ma de 10 até 50 hec ta res
• aci ma de 50 hec ta res até 100 hec ta res
• aci ma de 100 hec ta res até 500 hec ta res
• aci ma de 500 hec ta res até 1.000 hec ta res
• aci ma de 1.000 hec ta res até 5.000 hec ta res
• aci ma de 5.000 hec ta res até 10.000 hec ta res
• aci ma de 10.000 hec ta res até 50.000 hec ta res
• aci ma de 50.000 hec ta res.

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do as di ver gên ci as ob ser va das nas
con clu sões de es tu dos e pes qui sas re cen tes so bre a
es tru tu ra de pos se e uso da ter ra no Bra sil e, su bli -
nhan do o im pe ra ti vo do Se na do con tar com in for ma -
ções fi de dig nas acer ca do qua dro real da con cen tra -
ção da ter ra com vis tas a sub si di ar a ado ção de po lí ti -
cas dis tri bu ti vas com pa tí ve is com os re qui si tos da de -
mo cra ti za ção do aces so a esse meio de pro du ção as
in for ma ções aqui so li ci ta das re ves tem-se de fun da -
men tal im por tân cia.



Sala das ses sões, 21 de se tem bro de 2001. – 
Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 525, DE 2001
(Nº 35/2001-CFC, na ori gem)

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos dos arts. 216 e 217, do
Re gi men to Inter no des ta Casa, se jam so li ci ta das ao
Se nhor Mi nis tro das Mi nas e Ener gia in for ma ções ob -
je ti van do de mons trar a for ma de cap ta ção, apli ca ção
e re gis tro dos re cur sos ori un dos do em prés ti mo com -
pul só rio ins ti tu í do pelo De cre to-lei nº 1.512/776, con -
for me a se guir:

1º Apli ca ções dos re cur sos cap ta dos com o em -
prés ti mos com pul só rio, de que tra ta o de cre to-lei re fe -
ren da do;

2º Os cri té ri os ado ta dos para o re gis tro e cor re -
ção dos cré di tos de cada con tri bu in te, como pre vis to
na lei, bem como os va lo res que cada con tri bu in te
tem em ha ver, re la ti va men te as UP’s, ju ros, ações, di -
vi den dos e ou tros qua is quer di re i tos ori un dos do em -
prés ti mo com pul só rio, que re pre sen tam obri ga ções
para com as Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S/A. –
ELETROBRAS;

3º Có pia dos ba lan ços pa tri mo ni a is das Cen tra -
is Elé tri cas Bra si le i ras S/A. – ELETROBRAS, de to -
dos os exer cí ci os, des de a ins ti tu i ção do re fe ri do em -
prés ti mo com pul só rio;

4º Có pia dos ter mos de acor do pac tu a dos en tre
a Eletrobras e os con su mi do res/con tri bu in tes, re la ti -
vos a pro ces sos ju di ci a is le va dos a cabo até esta
data; e

5º Re la ção de to dos os con su mi do res/con tri bu -
in tes que re co lhe ram o em prés ti mo com pul só rio du -
ran te todo o pe río do de in ci dên cia da obri ga ção.

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do ser do âm bi to da com pe tên cia da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le ve ri fi car a cor -
re ta apli ca ção dos re cur sos fe de ra is;

Con si de ran do que há fal ta de in for ma ções es -
cla re ce do res so bre a apli ca ção de re cur sos ori gi ná ri -
os do em prés ti mo com pul só rio re fe ri do; e

Espe ci al men te, di an te do gra ve pro ble ma ener -
gé ti co en fren ta do pelo país, fica evi den te que o as -
sun to em ques tão deve me re cer aten ção es pe ci al por 
par te des sa Co mis são.

Sala da Ses sões, de de 2001 – Se na dor Wel -
ling ton Ro ber to.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 526, DE 2001

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Co mis são
Fe de ral, e no art. 216, Inci so I, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, so li ci to à Vos sa Exce lên cia seja
en ca mi nha do ao Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá -
rio (MDA), se nhor Raul Jung mann, pe di do de in for -
ma ções so bre a ava li a ção do pro gra ma Cé du la da
Ter ra.

De acor do com in for ma ções do site do Nú cleo
de Estu dos Agrá ri os e De sen vol vi men to Ru ral
(NEAD) – ór gão li ga do ao MDA – o pro gra ma Cé du la
da Ter ra vem sen do mo ni to ra do atra vés de vá ri os es -
tu dos e pes qui sa de cam po. Esse mes mo site afir ma
que “Em 2000 deve ter iní cio uma nova pes qui sa que
per mi ti rá a ava li a ção dos im pac tos e da efi ciên cia do
Pro gra ma em par ti cu lar le van do em con ta in di ca do -
res de im pac to so cio eco nô mi co, en tre eles: ren da,
pro du ção, con di ções de vida após o in gres so no pro -
gra ma etc”.

Ain da de acor do com in for ma ções ob ti das em
Estu dos como, por exem plo, Ma ra nhão e Ce a rá
(Esta dos be ne fi ci a dos com re cur sos para im plan tar o
Cé du la da Ter ra), essa pes qui sa já foi con clu í da e os
re la tó ri os es ta du a is en vi a dos para a equi pe na ci o nal
de pes qui sa do res e pes qui sa do ras.

Como essa ava li a ção es ta va pre vis ta para o ano 
de 2000 e di an te das in for ma ções ob ti das nos Esta -
dos, so li ci to in for ma ções ao se nhor Mi nis tro do De -
sen vol vi men to Agrá rio so bre os re sul ta dos des sas
pes qui sas. Re que i ro, por tan to, có pia dos cin co(5), re -
la tó ri os es ta du a is (mes mo em que em ver são pre li mi -
nar) e do re la tó rio na ci o nal des sa ava li a ção.

Sala das ses sões, 21 de se tem bro de 2001. – 
He lo í sa He le na.

(À Mesa para de ci são.)



O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi -
men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir
Andra de.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 527, DE 2001
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no, a tra mi ta ção em con jun to dos Pro je tos de Re -
so lu ção nºs 27, de 2000, e 42, de 2001, por re gu la rem 
a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 21 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Osmar Dias.

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

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir Andra de.

São li dos os se guin tes:

OF. PSDB/I/Nº 724/2001

Bra sí lia, 19 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za

de de ter mi nar a subs ti tu i ção da De pu ta da Lí dia Qu i -
nan pelo De pu ta do Ri car do Ri que, como mem bro ti tu -
lar, na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li sar
a Me di da Pro vi só ria nº 2.218/01, que “dis põe so bre a
re mu ne ra ção dos Mi li ta res do Dis tri to Fe de ral e dá
ou tras pro vi dên ci as.”

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Jú ni or, Lí -
der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, 
in di co, em Subs ti tu i ção à De sig na ção des ta

Pre si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a 
Co mis são Espe ci al Mis ta Des ti na da a Apre ci ar a Se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 2.222

Pu bli ca ção DOU: 5-9-01

Assun to: Dis põe so bre a tri bu ta ção, pelo im -
pos to de ren da, dos pla nos de be ne fí ci os de ca rá ter
pre vi den ciá rio.

Ti tu lar: 
Se na dor Ro me ro Jucá.

Su plen te: 
Se na dor Pe dro Piva.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001. – Se na dor
Ro me ro Jucá, Vice-Lí der do PSDB.

OF. 101/2001 – GLPSB

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer Me di da Pro -
vi só ria nº 2.218, de 5 de se tem bro de 2001, que “dis -
põe so bre a re mu ne ra ção dos mi li ta res do Dis tri to Fe -
de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as -
sim cons ti tu í da:

Ti tu lar:
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga.

Su plen te: 
Se na dor Ade mir Andra de.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB.

OF. 104/2001 – GLPSB

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.222, de 5 de se tem bro de 2001, que
“Dis põe so bre a tri bu ta ção, pelo im pos to de ren da,
dos pla nos de be ne fí ci os de ca rá ter pre vi den cíá rio, fi -
can do a mes ma as sim cons ti tu í da:.

Ti tu lar: 
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Su plen te: 
Se na dor Ade mir Andra de.
Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,

Lí der do PSB.

OF. 106/2001-GLPSB

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -



mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.224, de 5 de se tem bro de 2001, que
“Esta be le ce mul ta re la ti va a in for ma ções so bre ca pi -
ta is bra si le i ros no ex te ri or e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Titular:
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga

Suplente:
Se na dor Ade mir Andra de

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSDB.

OF. 108/2001-GLPSB

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.226, de 5 de se tem bro de 2001, que
“Acres ce dis po si ti vo à Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho, apro va do pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e à Lei nº 9.469, de 10 de ju lho de
1997", fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Titular:
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga

Suplente:
Se na dor Ade mir Andra de
Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,

Lí der do PSDB.

OF. 109/2001-GLPSB

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.227, de 5 de se tem bro de 2001, que
“Esta be le ce ex ce ção ao al can ce do art. 2º da Lei nº
10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001", fi can do a mes ma 
as sim cons ti tu í da:

Titular:
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga

Suplente:
Se na dor Ade mir Andra de
Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,

Lí der do PSDB.

OF. 110/2001-GLPSB

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Antô nio Car los Va la da res para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro -
vi só ria nº 2.230, de 6 de se tem bro de 2001, que “Alte ra
a Lei nº 10.213, de 27 de mar ço de 2001, que de fi ne
nor mas de re gu la ção para o se tor de me di ca men tos,
ins ti tui a Fór mu la Pa ra mé di ca de Re a jus te de Pre ços
de Me di ca men tos – FPR e cria a Câ ma ra de Me di ca -
men tos”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:.

Titular:
Se na dor Antô nio Car los Va la da res

Suplente:
Se na dor Ade mir Andra de

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Se rão fe -
i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir Andra de.

É lido o se guin te:

OF. 116/2001-GLPSB

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001.

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to ao Of.SF/1151/2001, in di co a

Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se na do res do PSB
que de ve rão com por a Co mis são Espe ci al de Acom -
pa nha men to e Ava li a ção do Pro je to de Con ser va ção
e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São
Fran cis co, cri a da pelo Re que ri men to nº 392, de 2001.

Titular:
 Se na dor Antô nio Car los Va la da res

Suplente
 – Se na dor Ade mir Andra de
Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,

Lí der do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – A Pre si -

dên cia de sig na os Se na do res in di ca dos pela Li de ran -
ça do PSB para in te gra rem a Co mis são Espe ci al a
que se re fe re o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir Andra de.

É lida a se guin te:



Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que nos dias 18 e 

19 do cor ren te mês não re gis trei a mi nha pre sen ça no 
ple ná rio des ta Casa.

No dia 18, ter ça-fe i ra, re u ni-me com di ver sas li -
de ran ças do Se na do Fe de ral, em meu ga bi ne te e no
dia 19, quar ta-fe i ra, par ti ci pei da re u nião para a es co -
lha do Pre si den te da Casa, na Li de ran ça do PMDB.

Sala das Ses sões, 21 de se tem bro de 2001. –
Se na dor José Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o
pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi -
men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis -
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 56, de 1999, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para re du zir para
qua tro anos o man da to de Se na dor e es ta be le cer a
ida de mí ni ma de vin te e oito anos como con di ção de
ele gi bi li da de para os car gos de Pre si den te, Vice-Pre -
si den te e Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o pra zo re gi men tal
da Co mis são Tem po rá ria cri a da atra vés do Re que ri -
men to nº 294, de 2001, do Se na dor Ney Su as su na e
ou tros Se nho res Se na do res, des ti na da acom pa nhar
as ações de mi no ra ção dos efe i tos a seca, é até 15 de 
de zem bro do cor ren te ano, nos ter mos do art. 76, III,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o pra zo re gi men tal
da Co mis são Tem po rá ria cri a da atra vés do Re que ri -
men to nº 392, de 2001, do Se na dor Wal deck Orne las, 
des ti na da a acom pa nhar e ava li ar o Pro je to de Con -
ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do
Rio São Fran cis co, é até 15 de de zem bro de 2002,
nos ter mos do art. 76, II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Esgo -
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin -
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 289, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, que al te ra a re da -
ção do ar ti go 75 e seu § 1º, e do art. 159 e seus §§ 1º,
2º e 3º, do De cre to-Lei nº 2.848/40 (Có di go Pe nal
Bra si le i ro), e su pri me o pa rá gra fo úni co do art. 8º da
Lei nº 7.210/84 (Lei de Exe cu ção Pe nal), para au men -

tar a pena para os cri mes de ex tor são me di an te se -
qües tro e res trin gir o abran da men to na apli ca ção da
pena;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 47, de 2000, de
au to ria do Se na dor Na bor Jú ni or, que al te ra a Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, que ”re gu la men ta o
art. 37, in ci so XXI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui
nor mas para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis tra ção
Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as“, para o fim de dis ci -
pli nar a afi xa ção de pla ca in di ca ti va da re a li za ção de
obras ou de ser vi ços nas con di ções e for mas que
men ci o na; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 219, de 2000, de
au to ria do Se na dor Pa u lo Sou to, que de fi ne a Uni da -
de de Fi an ça Pe nal – UFP, al te ra ar ti gos do De cre -
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de
Pro ces so Pe nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

As ma té ri as fo ram apre ci a das ter mi na ti va men te 
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 47 e 219, de
2000, ten do sido apro va dos, vão à Câ ma ra dos De pu -
ta dos e o de nº 289, de 1999, re je i ta do, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de ter mi nou o ar -
qui va men to da Indi ca ção nº 2, de 2001, por ha ver
per di do a opor tu ni da de, em vir tu de da re nún cia do
man da to de Pre si den te do Se na do Fe de ral do Se -
na dor Ja der Bar ba lho, ocor ri do no dia 18 de se tem -
bro úl ti mo.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 19 de se -
tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 20 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 1, que ”Abre cré di to ex -
tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal, no va lor de R$154.000.000,00, para os fins
que es pe ci fi ca“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

Se na do res

Ti tu la res Su plen tes
PMDB

Re nan Ca lhe i ros José Alen car
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL
Hugo Na po leão Edu ar do Si que i ra Cam pos
Ro meu Tuma Fran ce li no Pe re i ra



Blo co (PSDB/PPB)
Ro me ro Jucá Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)
José Edu ar do Du tra Pa u lo Har tung

PSB
Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

*PTB
Arlin do Por to

De pu ta dos

Ti tu la res Su plen tes
PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

Blo co (PFL/PST)
Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on Co ra u ci So bri nho

PMDB
Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT
Wal ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB
Odel mo Leão Ger son Pe res

*Blo co (PDT/PPS)
Miro Te i xe i ra Pe dro Eu gê nio

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 21-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 24-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 25-9-2001 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 4-10-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Dia 4-10-2001 – Re mes sa à Câ ma ra dos De pu ta dos
Até  18-11-2001 – pra zo fi nal no Con gres so Na -

ci o nal (**)

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Será fe i ta 
a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -

de, por per mu ta com o Se na dor Ma u ro Mi ran da.

*De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.
(**)§7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001: “Pror -
roga-se uma úni ca vez por igual pe río do a vig}ên cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nes ta ma nhã, fa -
rei al gu mas re fle xões so bre a si tu a ção do nos so País, 
que, na tu ral men te, so fre as con se qüên ci as dos acon -
te ci men tos mun di a is.

Obser vo que, na ver da de, quem do mi na o mun -
do não são os po lí ti cos. Quem do mi na o mun do são
os seg men tos eco nô mi cos. Tal vez isso só não acon -
te ça de ma ne i ra tão for te nos pa í ses so ci a lis tas. Mas,
nos pa í ses ca pi ta lis tas, nos pa í ses so ci al de mo cra tas, 
quem do mi na o mun do, de fato, é o seg men to em pre -
sa ri al, é o mun do eco nô mi co.

Du ran te sé cu los, os gran des em pre sá ri os que
do mi na vam o mun do, de qual quer for ma, tra ba lha -
vam ou con tro la vam a pro du ção. Hoje, per ce be mos
que aque les que do mi nam o mun do, man dam e fi nan -
ci am os po lí ti cos nada pro du zem. São aque les que se 
es pe ci a li za ram, que es tu da ram e, hoje, fa zem par te dos 
que do mi nam a po lí ti ca fi nan ce i ra do pla ne ta. Hoje,
quem mais ga nha di nhe i ro no mun do são aque les que
es pe cu lam. Não são os do nos das in dús tri as, não são
os que plan tam, não são os que pro du zem, não são os
que pres tam ser vi ços. São aque les que se uti li zam do
co nhe ci men to, da sa be do ria e das re gras do sis te ma
ca pi ta lis ta para en ri que ce rem cada vez mais, para ga -
nha rem di nhe i ro com fa ci li da de, sem ja ma is te rem pro -
du zi do co i sa al gu ma. Bas ta ser in te li gen te, bas ta ter co -
nhe ci men to de mer ca do, bas ta co nhe cer o mo vi men to
do ca pi tal fi nan ce i ro, bas ta ter essa sa be do ria para
cres cer, en ri que cer e do mi nar o pla ne ta.

Cre io que as na ções não con se guem re sol ver
os seus pro ble mas, não con se guem ter paz e não
con se guem fa zer jus ti ça por que se li mi tam aos in te -
res ses dos seus pró pri os ter ri tó ri os. As li de ran ças
mun di a is se pre o cu pam mu i to pou co hoje com a si tu -
a ção do pla ne ta, com a si tu a ção dos pa í ses po bres,
dos pa í ses sub de sen vol vi dos, dos pa í ses que não con -
se guem cres cer, jus ta men te por que a po lí ti ca não está
na mão do povo, não é de ci di da pela po pu la ção. Na ma -
i or par te do mun do, o povo não tem aces so à in for ma -
ção, não tem aces so ao co nhe ci men to e se tor na mas -
sa de ma no bra dos po lí ti cos, que, por sua vez, são tam -
bém mas sa de ma no bra dos ca pi ta lis tas, dos do nos do
ca pi tal, dos do nos das em pre sas e, prin ci pal men te hoje, 
dos do nos dos ban cos na ci o na is e in ter na ci o na is.

Em fun ção dis so, os pro ble mas não se re sol -
vem; em fun ção dis so, não há ne nhu ma co la bo ra ção,
ne nhu ma con tri bu i ção, ne nhu ma ação no sen ti do de
se so cor rer um país em di fi cul da de. Mu i to pelo con trá -
rio. Há uma ver da de i ra pres são, há uma ver da de i ra



opres são so bre es ses pa í ses, há um sen ti men to ili mi -
ta do de ga nân cia des se sis te ma es pe cu la ti vo in ter na -
ci o nal, que quer ti rar tudo a qual quer cus to, a qual -
quer pre ço e não tem li mi te para o seu en ri que ci men -
to, para o seu cres ci men to eco nô mi co, para a sua
vida che ia de re ga li as. E a clas se po lí ti ca, não ape nas 
do Bra sil, mas do mun do in te i ro, sem se in co mo dar,
se gue as pres sões des se seg men to ga nan ci o so, que
é o da es pe cu la ção in ter na ci o nal. Nem a clas se po lí ti -
ca se as so cia àqui lo que o povo quer, mas, como eu já 
dis se, as so cia-se es pe ci fi ca men te àqui lo que os po -
de ro sos que rem; e obe de cem às suas or dens, por -
que, na ver da de, são fi nan ci a dos por eles para exer -
ce rem o po der nos seus pa í ses. O mun do, por tan to,
vive nes sa si tu a ção de ex tre ma di fi cul da de. 

O nos so que ri do Bra sil tam bém vive essa si tu a -
ção de di fi cul da de de vi do à ga nân cia sem li mi te dos
pa í ses de sen vol vi dos e, de cer ta for ma, de vi do à sub -
mis são do nos so Go ver no – e de gran de par te dos go -
ver nos do Pla ne ta – a essa pres são in ter na ci o nal.

Ontem, o Pre si den te do Ban co Cen tral, Sr.
Armí nio Fra ga, de cla rou aqui, no Se na do da Re pú bli -
ca, que era di fí cil sen tar-se na ca de i ra de Pre si den te
do Ban co Cen tral para re sol ver as enor mes di fi cul da -
des por que pas sa a eco no mia bra si le i ra. Mas dis se
que tem es pe ran ça, que vai ten tan do, que vai lu tan do
e que está con fi an te. Acon te ce, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que a con fi an ça do Sr. Armí nio Fra -
ga, a con fi an ça do Mi nis tro Ma lan e, de cer ta for ma, o
as sen ti men to do Pre si den te da Re pú bli ca ante as
suas po lí ti cas está le van do o Bra sil a uma si tu a ção de 
ver da de i ra ca la mi da de.

Hoje, tal vez, vi ve mos a pior de to das as si tu a -
ções por que já pas sa mos, em ter mos de eco no mia. O
Go ver no, ao per sis tir na sua po lí ti ca, ao não cha mar à
uni da de os inú me ros pa í ses que vi vem a mes ma si tu a -
ção do Bra sil a fim de agi rem di an te des sa pres são in -
ter na ci o nal, di an te des sa san gria pro vo ca da em to dos
os pa í ses da Amé ri ca La ti na, da Áfri ca e em gran de
par te dos pa í ses asiá ti cos, ao não bus car uma po lí ti ca
de in te gra ção in ter na ci o nal dos pa í ses fra cos para agir 
con tra os pa í ses for tes, con ti nua obe de cen do às re -
gras e às de ter mi na ções da que las na ções. Com isso, o 
Go ver no está afun dan do o povo bra si le i ro.

É ver da de que o Bra sil tem uma si tu a ção pri vi le -
gi a da: é a quin ta Na ção do mun do em ex ten são ter ri -
to ri al; pos sui o ma i or po ten ci al ener gé ti co-hi dráu li co
do Pla ne ta; pos sui ter ras fér te is, de sul a nor te do seu
ter ri tó rio – mes mo o nos so seco Nor des te, com um
pou co de tra ba lho e de in ves ti men to, tor na-se uma
ter ra evi den te men te mu i to fér til –; pos sui uma po pu la -
ção tra ba lha do ra, es for ça da, lu ta do ra e pe que na –
169 mi lhões de bra si le i ros em um ter ri tó rio do ta ma -

nho do nos so é nada –, se com pa ra do pro por ci o nal -
men te às na ções eu ro péi as. O Bra sil tem essa si tu a -
ção pri vi le gi a da, e, di an te de todo o sa cri fí cio que se
im põe ao povo, ele ain da con se gue so bre vi ver, lu tar e
– pelo me nos a gran de ma i o ria – não mor rer de fome,
por que o Bra sil é um País aben ço a do, é um País que,
tal vez, te nha o ma i or po ten ci al en tre to dos os pa í ses
des te Pla ne ta.

Po rém, a ação do Go ver no e a sua sub mis são
nos leva a uma con di ção de sa cri fí cio. Se ti vés se mos
um Go ver no in te gra do com os in te res ses do nos so
povo e que bus cas se ali an ça com os pa í ses que se
en con tram na mes ma si tu a ção, para se an te por a
essa ga nân cia in ter na ci o nal e a essa usu ra ino mi ná -
vel, po de ría mos ter uma si tu a ção de vida in fi ni ta men -
te me lhor para o povo bra si le i ro.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (Sem Par ti do – TO) –
Se na dor Ade mir Andra de, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
o Se na dor Car los Pa tro cí nio. Po rém, ape lo ao meu
que ri do Se na dor, que tem po si ções bri lhan tes nes ta
Casa, para que seja o mais bre ve pos sí vel, por que o
tem po é cur to e ain da te nho al gu mas con si de ra ções
im por tan tes a fa zer.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (Sem Par ti do — TO) –
Emi nen te Se na dor Ade mir Andra de, V. Exª faz uma
aná li se mu i to per cu ci en te da si tu a ção po lí ti ca do
mun do atu al. V. Exª está dan do uma ver da de i ra aula
de Ciên cia Po lí ti ca, e tem toda ra zão. O que está
acon te cen do no mun do atu al men te é uma ga nân cia
ne fas ta e mal di ta, que vem cada vez mais em po bre -
cen do um con tin gen te subs tan ci al de pes so as não
ape nas no Bra sil, mas no mun do todo. É a sus ten ta -
ção de guer ras es pa lha das pelo mun do por po tên ci as 
que têm que de so var as suas ar mas, que têm que
per ma ne cer fa bri can do ar mas po ten tes, e as sim por
di an te. Emi nen te Se na dor Ade mir Andra de, hoje, pa -
re ce-me que os va lo res que exis ti am há al guns anos
es tão sen do subs ti tu í dos por um úni co: o vil me tal, o
di nhe i ro, a eco no mia, o sis te ma fi nan ce i ro. Pa re -
ce-me que os va lo res éti cos, cul tu ra is e re li gi o sos es -
tão per den do es pa ço a cada dia que pas sa. Por isso,
es ta mos as sis tin do a um ho lo ca us to de po pu la ções.
Na Áfri ca, por exem plo, exis te um ge no cí dio há mu i -
tos anos. Essa bar bá rie que acon te ceu em Nova Ior -
que e em Was hing ton está unin do o mun do con tra o
ter ro ris mo. É pos sí vel e ne ces sá rio que haja uma
união de to das as na ções con tra o ter ro ris mo, mas
isso tem que ser mu i to bem ana li sa do, emi nen te Se -
na dor Ade mir Andra de. Não sa be mos se essa união
para di zi mar al gu mas cas tas re li gi o sas po de rá re sul -
tar em mais vi o lên cia e mais ter ro ris mo. Por tan to, V.
Exª faz uma aná li se mu i to pro fun da do sis te ma po lí ti -



co vi gen te em nos so Pla ne ta, in clu si ve par ti cu la ri zan do
as ques tões do Bra sil. Espe ra mos, Se na dor Ade mir
Andra de, que cada vez mais haja cons ciên cia no povo
para sa ber em quem vo tar. Te mos vis to que a eli te po lí ti -
ca é re tró gra da, atra sa da, e, em bo ra es te ja mos num re -
gi me de mo crá ti co, ela tem con se gui do se man ter no
topo das de ci sões, sem pre no po der. Alguém dis se, cer -
ta vez, que o pior re gi me é o de mo crá ti co, com ex ce ção
dos de ma is; ou seja, ele não é bom de je i to ne nhum,
mas não há ou tro que seja me lhor. Con cor do com isso,
mas é ne ces sá rio que as na ções do mun do, ago ra a
pre tex to de com ba te rem o ter ro ris mo, es ta be le çam
qua is são os con ce i tos de ter ro ris mo, por que a do mi na -
ção dos su per po de ro sos so bre aque les que mor rem de
fome tam bém é uma de suas for mas e deve ser com ba -
ti da, con for me apre goa V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Quem
agra de ce sou eu, Se na dor Car los Pa tro cí nio, e digo
que a de mo cra cia so men te será atin gi da quan do to -
das as pes so as par ti ci pa rem do pro ces so po lí ti co, ti -
ve rem cons ciên cia da im por tân cia da sua par ti ci pa -
ção e cri a rem ins tru men tos para fa zer va ler a sua
von ta de. De mo cra cia sig ni fi ca fa zer va ler a von ta de
da ma i o ria e é evi den te que isso não acon te ce no Bra -
sil e em mu i tas na ções do mun do.

Sr. Pre si den te, que ro ci tar al guns da dos da po lí ti -
ca eco nô mi ca bra si le i ra e co men tar as ma ni fes ta ções
do Sr. Armí nio Fra ga e do Sr. Mi nis tro Pe dro Ma lan. 

Não adi an ta o Sr. Armí nio Fra ga di zer que é di fí -
cil ocu par a ca de i ra do Ban co Cen tral e con ti nu ar
agin do como está agin do, por que os da dos são ir re fu -
tá ve is. Obser van do os da dos da eco no mia bra si le i ra
des de a épo ca em que o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so as su miu até hoje, não há a me nor pos si -
bi li da de de con si de rar o Go ver no mi ni ma men te com -
pe ten te. Ele é ab so lu ta men te in com pe ten te.

Em pri me i ro lu gar, va mos fa lar da ar re ca da ção.
O Go ver no so bre vi ve de quê? Da qui lo que ar re ca da
da so ci e da de, que, no Bra sil, só tem au men ta do. Em
1947, a ar re ca da ção do Go ver no bra si le i ro re pre sen -
ta va 13,8% do PIB; em 1995, quan do o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que as su miu o po der, re pre sen ta va
29,4% do PIB e, em 2000, 32,6%. Por tan to, o Go ver -
no não pode usar a des cul pa de que a ar re ca da ção
di mi nu iu, por que ela au men tou. O pro ble ma é que o
Go ver no não está usan do com sa be do ria aqui lo que
ar re ca da da so ci e da de bra si le i ra.

Va mos fa lar da pés si ma con du ção da po lí ti ca
eco nô mi ca e da in ca pa ci da de ad mi nis tra ti va da equi -
pe eco nô mi ca do Pre si den te Fer nan do Hen ri que: em
1994, quan do Sua Exce lên cia as su miu o Go ver no, a
dí vi da lí qui da do se tor pú bli co re pre sen ta va 29,2% do
PIB bra si le i ro. 

Nos anos de go ver no de Fer nan do Hen ri que,
ven deu-se gran de par te do pa tri mô nio na ci o nal. Ven -
deu-se todo o sis te ma de te le co mu ni ca ções – um in -
ves ti men to de dé ca das e dé ca das, em gran de par te
res pon sá vel pelo en di vi da men to ex ter no –; ven -
deu-se qua se todo o nos so sis te ma de dis tri bu i ção de 
ener gia; ven de ram-se as si de rúr gi cas e as gran de mi -
ne ra do ras, como a Vale do Rio Doce, gran de par te
das ter me lé tri cas, e, ago ra, de se ja ain da o Go ver no
ven der as hi dre lé tri cas. Só fal ta, para aca bar o pa tri -
mô nio da na ção bra si le i ra, ven der as ge ra do ras de
ener gia, as hi dre lé tri cas bra si le i ras – Fur nas, Chesf e
Ele tro nor te –, o Ban co do Bra sil, a Ca i xa Eco nô mi ca
e a Pe tro bras – da qual te mos ape nas 51% das
ações, a per cen ta gem li mi te. 

No en tan to, ape sar da ven da de todo esse pa tri -
mô nio na ci o nal, a dí vi da lí qui da do se tor pú bli co au -
men tou de 29,2%, em 1994, para 30,5%, em 1995;
para 33,3%, em 1996; para 34,5%, em 1997; para
42,6%, em 1998; para 49,4%, em 1999; para 49,3%,
em de zem bro de 2000 e, em se tem bro de 2001, para
pra ti ca men te 54%. Então, como se pode di zer que é
com pe ten te um Go ver no que pra ti ca men te au men tou 
em doze ve zes a dí vi da do Bra sil, num pe río do de seis 
anos e nove me ses, em que o IPC foi de ape nas
72,8%? Como se pode ex pli car a com pe tên cia de
uma equi pe eco nô mi ca des se tipo? Essa dí vi da já
deve es tar che gan do à casa dos R$660 bi lhões.

O cres ci men to da nos sa eco no mia, nos anos
Fer nan do Hen ri que, foi de 4,2%, em 1995, de po is de
2,7%, 3,3%, 0,2%, 0,8% e 4,5%. Para 2001, a pre vi são
era de 2,5% mas, com o aper to do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, de ve re mos ter um cres ci men to de 2%.

A dí vi da ex ter na é a úni ca na qual o Go ver no
con se guiu um cer to equi lí brio. Em 1997, ela era 199 bi -
lhões; em 1998, 241 bi lhões; em 1999, man te ve-se em
241 bi lhões; em 2000, 242 bi lhões e, em maio de 2001, 
US$239 bi lhões. Hoje, o com pro me ti men to da dí vi da
bra si le i ra com o pa ga men to de ju ros está na or dem de
R$120 bi lhões/ano, o que sig ni fi ca R$10 bi lhões/mês.
Isso obri ga o Go ver no sub ser vi en te, que não dis cu te,
que não se im põe, a ar ran car esse di nhe i ro da so ci e -
da de bra si le i ra. E como ele o faz? Ge ran do su pe rá vits
pri má ri os, ar re ca dan do mais do que gas ta.

Em 2001, es ta va pre vis to um su pe rá vit de 2,7%, 
que, no acer to com o FMI, pas sou para 3% do PIB.
Para o ano que vem, es ta va pre vis to tam bém um su -
pe rá vit de 2,7% do PIB, mas, ago ra, te re mos que dar
3,5% do PIB. O pior é que ar ran ca mos isso da so ci e -
da de bra si le i ra, de i xa mos de in ves tir no nos so de sen -
vol vi men to e não pa ga mos nem 40% do com pro me ti -



men to da dí vi da – 60% vão se so man do ao ca pi tal e
essa dí vi da vai se tor nan do mons tru o sa. 

Ago ra, está ain da pior, por que o Go ver no, Se na -
dor Lú dio Co e lho, para ar ran car di nhe i ro da so ci e da -
de e co brir os seus rom bos está ven den do tí tu los vin -
cu la dos ao dó lar, quer di zer, os es pe cu la do res, além
de ga nha rem os ju ros as tro nô mi cos de 19% ao ano,
em ní vel in ter na ci o nal, ain da ga nham toda a va ri a ção
do dó lar, que pas sa a ser um di re i to lí qui do e cer to. O
que sig ni fi ca que pes so as de ou tros pa í ses es tão in -
ves tin do no ca pi tal fi nan ce i ro in ter no por que se pou -
pas sem fora ga nha ri am ape nas 2,5% ao ano. Elas
tra zem o seu di nhe i ro para cá, en tre gam-no ao Go -
ver no bra si le i ro, trans for mam-no em re a is e o in ves -
tem no nos so sis te ma fi nan ce i ro. Com isso, ga nham
19% ao ano e a cor re ção da va ri a ção do dó lar. 

Essa foi uma for ma de man ter o ca pi tal ex ter no
apli ca do no Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal. E com que
ob je ti vo? Sim ples men te o de man ter ca i xa para pa gar 
os com pro mis sos da dí vi da ex ter na bra si le i ra, o que
está le van do a nos sa eco no mia ao caos. Arran car da
so ci e da de, Pre si den te Lú dio Co e lho, R$46 bi lhões ao 
ano é um sa cri fí cio que o povo bra si le i ro não pode
ace i tar! E com isso, não há au men to do fun ci o na lis mo 
pú bli co; não há au men to dos apo sen ta dos; não há
cor re ção des te sa lá rio mí ni mo ver go nho so para uma
Na ção como o Bra sil, de R$180; den tre as 53 uni ver -
si da des exis ten tes no País, 49 es tão em gre ve, ca u -
san do pre ju í zos aos es tu dan tes e pro fes so res, o co -
nhe ci men to des te País está sen do jo ga do no fun do
do poço e este Go ver no não se pres ta se quer a re ce -
ber e di a lo gar com os pro fes so res e fun ci o ná ri os para 
que se che gue a um en ten di men to.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Se na dor
Ade mir Andra de, o tem po de V. Exª já se es go tou.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Pois
não, Sr. Pre si den te. Mais dois mi nu tos e con clu i rei.

Sr. Pre si den te e meu caro Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, cre io que há uma ques tão que de ve ria ser
per gun ta da ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, por que, pa re ce-me, que Sua Exce lên cia é cego,
que não vê a re a li da de do povo bra si le i ro. 

Veja bem, Se na dor Car los Pa tro cí nio: tra go aqui 
uma ta be la com os au men tos de tec ta dos em vá ri os
se to res da nos sa eco no mia, au men tos es tes que o
con su mi dor, que o ope rá rio, que o fun ci o ná rio pú bli -
co, que o pro fes sor uni ver si tá rio ti ve ram e têm que pa -
gar em um pe río do onde pra ti ca men te não hou ve cor -
re ção sa la ri al, em que o IPC foi de 72,8%. 

Sr. Pre si den te, Se na dor Lú dio Co e lho, de i xa rei
re gis tra do es tes da dos nos Ana is da Casa. 

Ve jam V. Exªs: nes ses seis anos e nove me ses
do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so o pre ço da
li ga ção te le fô ni ca so freu um re a jus te de 445,06%; o
gás de bo ti jão, uti li za do pela po pu la ção me nos fa vo re -
ci da, 324,77%; a ga so li na, usa da pelo nos so povo,
210,47%; os com bus tí ve is, de ma ne i ra ge ral, 188,75%; 
a ener gia elé tri ca que con su mi mos em nos sa casa,
com toda a mo der ni da de e avan ço da tec no lo gia, com
o ba ra te a men to dos cus tos dos pro du tos fa bri ca dos
por em pre sas pri va das, au men tou 188,11%; o ôni bus,
meio de lo co mo ção do po bre, 174,2%; o me trô,
163,86%; a água, 141,32%; o ál co ol, 133,06%; o gás
en ca na do, 106,98%; a mé dia dos pre ços ad mi nis tra -
dos pelo Go ver no au men tou 180,7% e o IPC, que é a
in fla ção me di da pelo pró prio Go ver no, ape nas 72,8%;
e o sa lá rio dos fun ci o ná ri os pú bli cos, dos pro fes so res
uni ver si tá ri os não re ce beu ne nhum re a jus te.

Como é que o Pre si den te da Re pú bli ca não en -
xer ga, não vê es ses ab sur dos do seu Go ver no? E o
Pre si den te Armí nio Fra ga vem di zer que tem es pe -
ran ça, que é di fí cil, mas que está re sol ven do! S. Exª
está afun dan do este País e quer que a po pu la ção se
con for me com a si tu a ção.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Se na dor
Ade mir Andra de, eu agra de ce ria se V. Exª en cer ras -
se, pois o tem po já está ul tra pas sa do em seis mi nu -
tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Já en -
cer ra rei, Sr. Pre si den te.

Espe ro que o povo bra si le i ro tome cons ciên cia
des ta si tu a ção. E a úni ca con fi an ça que te nho é no
cres ci men to, no avan ço da cons ciên cia po lí ti ca do
povo bra si le i ro para fa zer va ler a sua von ta de e de i xar 
de ser ma ni pu la do pe los sa bi dos, por ho mens que
nun ca pro du zi ram nada. Não sei se o Sr. Armí nio Fra -
ga já foi pro pri e tá rio de al gu ma em pre sa pres ta do ra
de ser vi ço. Cer ta men te que não. S. Exª pode ter con -
sul to ria, que é a sa be do ria do sis te ma fi nan ce i ro,
como o Sr. Luís Car los Men don ça de Bar ros e tan tos
ou tros ri cos e mi li o ná ri os que cres ce ram com a sa be -
do ria, en quan to que os que pro du zem e tra ba lham vi -
vem hoje sub me ti dos às im po si ções dos que ga nham
com es pe cu la ção e com es per te za. É isto que que re -
mos ver aca bar no nos so País.

Digo tudo isso em nome do meu Par ti do, o Par ti -
do So ci a lis ta Bra si le i ro. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, é com mu i ta sa tis fa ção e mu i ta 
ale gria que vejo Mato Gros so do Sul sen ta do na Pre -
si dên cia do Se na do Fe de ral. V. Exª é um lí di mo re pre -
sen tan te da que le que ri do Esta do. E, de ofí cio, o nos -
so que ri do Se na dor Ra mez Te bet, que tão bem re pre -
sen ta o seu Esta do, on tem, em que pese uma dis pu ta
re nhi da, di fí cil, foi o ven ce dor, com ma i o ria ab so lu ta,
do ple i to para pre si dir esta Casa. Por tan to, es ta mos
or gu lho sos de ter S. Exª como Pre si den te do Se na do
e do Con gres so Na ci o nal. 

Sr. Pre si den te, es tá va mos ne ces si tan do de um
pou co de paz. 

Nes ta opor tu ni da de, que ro ho me na ge ar o nos -
so que ri do Pre si den te Ra mez Te bet e di zer que S. Exª 
foi mu i to fe liz em suas co lo ca ções, in ter pre tan do até
os vo tos em bran cos como sen do uma men sa gem de
paz, da qual re al men te pre ci sa mos – re pi to – no âm -
bi to do Se na do e do Con gres so Na ci o nal. Cre io que
do ra van te ha ve re mos de tra ba lhar com a tran qüi li da -
de que a nos sa mis são exi ge.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go
tam bém a mi nha sa tis fa ção por ter sido au to ri za da
para o dia 10 de ou tu bro a pu bli ca ção do Edi tal para
con tra ta ção da em pre sa que de sen vol ve rá os es tu -
dos de mo de la gem fi nan ce i ra, ou seja, o tipo de mo -
de la gem para a pri va ti za ção da Fer ro via Nor te-Sul. 

Sr. Pre si den te, eu tam bém gos ta ria de in for mar
à Casa que foi adi a do para o dia 10 de ou tu bro a ina u -
gu ra ção da pon te que liga a Fer ro via Nor te-Sul, si tu a -
da so bre o rio To can tins, na di vi sa dos Esta dos de To -
can tins e Ma ra nhão. Pon te que é o sím bo lo da in te -
gra ção Nor te-Sul. E mais, Sr. Pre si den te: este é o tipo
de pri va ti za ção que de fen de mos: a pri va ti za ção da
obra. Que cons trua a Fer ro via Nor te-Sul quem qui ser, 
e não como vem sen do fe i ta a pri va ti za ção em nos so
País em que se pri va ti za o que o Go ver no e o povo
bra si le i ro já fi ze ram. 

Ve jam, por exem plo, as gran des hi dre lé tri cas
sen do pri va ti za das, pa tri mô nio do nos so povo, e o
que é pior, sen do fi nan ci a da pelo BNDES, por tan to, o
nos so di nhe i ro fi nan ci an do o ca pi tal in ter na ci o nal.
Pen so que uma pri va ti za ção no Bra sil, en vol ven do
aqui lo que está pron to e que é do povo bra si le i ro, po -
de ria até acon te cer, mas com uma pul ve ri za ção das
ações que tor nas se pos sí vel ao ci da dão bra si le i ro ser 
só cio des se pa tri mô nio, cons tru í do com o sa cri fí cio
do nos so povo ao lon go dos tem pos.

Ve nho hoje a esta tri bu na para fa lar da im por -
tân cia de um dos ma i o res pro je tos de in te gra ção na ci -
o nal: a fer ro via Nor te-Sul – ve lho so nho dos go i a nos,
to can ti nen ses, ma ra nhen ses e pa ra en ses, uma ver -
da de i ra es pi nha dor sal que, quan do con clu í da, uni rá
o Bra sil de Nor te a Sul. 

Esse ve lho so nho acom pa nha até hoje a vida do 
emi nen te Se na dor José Sar ney, o ini ci a dor da gran de
obra. Não po de mos nos es que cer de que foi em seu
man da to pre si den ci al que se deu a co lo ca ção dos
dor men tes que re ce be ram o pri me i ro tri lho. Com uma
gran de vi são es tra té gi ca, o nos so ilus tre Co le ga sem -
pre sou be da enor me im por tân cia que a fer ro via re -
pre sen ta para o fu tu ro do To can tins. Assim, não é por
aca so que o povo to can ti nen se pas sou a cha má-la de 
”fer ro via da re den ção“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os pri me i -
ros es tu dos de vi a bi li da de da tam do fi nal da dé ca da
de 70. Com suas con clu sões, a es tra da de fer ro foi
pro je ta da para cru zar gran de ex ten são do País, en tre
Go iás e o por to de Ita qui, no Ma ra nhão, per fa zen do
2,2 mil qui lô me tros e in ter li gan do o res tan te do Bra sil
numa rede com ou tras fer ro vi as que atin gem o ex tre -
mo Sul do País.

A fer ro via Nor te-Sul é um pro je to de pri me i ra
gran de za no eixo Ara gua ia – To can tins, que abas te ce
par te con si de rá vel do mer ca do in ter no e pro pi cia a in -
te gra ção com di ver sas re giões do País. Além dis so,
em sua área de in fluên cia, exis tem con di ções ex ce -
len tes para a ex pan são da fron te i ra agrí co la. São cer -
ca de 1,8 mi lhão de qui lô me tros qua dra dos de ter ras
ri cas, dos qua is cer ca de 60% têm ca pa ci da de de pro -
du zir mi lhões de to ne la das de pro du tos agrí co las, de -
sen vol ven do-se, na área res tan te, sil vi cul tu ra, pas ta -
gens e ou tras ati vi da des afins.

Ao lado de con si de rá vel po ten ci al agro pe cuá rio, 
a re gião abri ga im por tan tes re ser vas mi ne ra is. O ami -
an to re pre sen ta cer ca de 46 mi lhões de to ne la das; o
cal cá rio se co lo ca com 508 mi lhões de to ne la das; o
es ta nho, com 20 mi lhões de to ne la das, e o ní quel,
com 166 mi lhões de to ne la das. 

Ape sar da enor me im por tân cia que o pro je to re -
pre sen ta para os Esta dos di re ta men te en vol vi dos e
para o Bra sil como um todo, des de o iní cio de sua
cons tru ção até hoje – por tan to, nes ses úl ti mos quin ze 
anos –, o seu avan ço foi mu i to pe que no. La men ta vel -
men te, ape nas o tre cho ma ra nhen se e 10% em To -
can tins es tão con clu í dos quan do, na ver da de, já de -
ve ría mos ter ter mi na do a obra em toda a sua ex ten -
são. 

A len ti dão dos tra ba lhos deve-se prin ci pal men te 
à es cas sez de re cur sos. Até hoje, fo ram in ves ti dos



ape nas R$600 mi lhões, o que é uma quan tia ir ri só ria,
le van do-se em con ta que a es tra da está or ça da em
cer ca de US$2 bi lhões – es ses re cur sos sig ni fi cam,
por tan to, mu i to pou co. Como po de mos per ce ber, da -
qui para fren te, pre ci sa re mos unir for ças em bus ca
dos re cur sos no va lor de US$1,4 bi lhão, para que a
obra pos sa ser ace le ra da e con clu í da nos pró xi mos
qua tro anos.

A fer ro via Nor te-Sul está sen do cons tru í da pela
Enge nha ria, Cons tru ções e Fer ro vi as S. A. (Va lec),
em pre sa pú bli ca per ten cen te ao Mi nis té rio dos Trans -
por tes, que é o res pon sá vel pela con ces são para sua
cons tru ção e ope ra ção. O tre cho já con clu í do, com
226 qui lô me tros de li nha fer ro viá ria, liga os mu ni cí pi -
os ma ra nhen ses de Estre i to e Aça i lân dia e se co nec -
ta com a Estra da de Fer ro Ca ra jás, atin gin do o Por to
de Ita qui e São Luiz do Ma ra nhão. Atu al men te está
sen do cons tru í do o tre cho Agui ar nó po lis-Co li nas do
To can tins, com 32 qui lô me tros de ex ten são, pre vis to
no pro gra ma ”Avan ça Bra sil“. Da mes ma ma ne i ra, es -
tão sen do ul ti ma dos os de ta lhes para a cons tru ção do 
tre cho Se na dor Ca ne do-Po ran ga tu, no Esta do de Go -
iás, bem pró xi mo de Bra sí lia.

É im por tan te res sal tar que os es tu dos téc ni -
co-eco nô mi cos, fi nan ce i ros, ins ti tu ci o na is e am bi en -
ta is, que fo ram acom pa nha dos cri te ri o sa men te pelo
Mi nis té rio dos Trans por tes e pelo Ban co Mun di al, já
es tão con clu í dos e apre sen tam re la tó ri os fran ca men -
te fa vo rá ve is à con ti nu i da de dos tra ba lhos. No tra ça do 
de fi ni ti vo, a fer ro via não ca u sa qual quer im pac to ne -
ga ti vo ao meio am bi en te. Não cor ta ter ras in dí ge nas,
par ques eco ló gi cos, ou ou tras áre as de pre ser va ção
am bi en tal.

Com a cons tru ção da fer ro via, além de Go iás,
To can tins, Ma ra nhão e Pará, se ri am igual men te be -
ne fi ci a dos os Esta dos do Mato Gros so, Mato Gros so
do Sul e Pi a uí. Como po de mos ve ri fi car, é uma imen -
sa área eco nô mi ca e ge o grá fi ca do Bra sil que co lhe -
ria gran des fru tos. Por tan to, a im plan ta ção de fi ni ti va
da fer ro via Nor te-Sul e da hi dro via Ara gua ia-To can -
tins be ne fi ci a rá, a cus tos in ques ti o na vel men te atra -
en tes, a pro du ção agro in dus tri al des se enor me cor re -
dor que cor ta o Cen tro-Oes te, o Nor te e o Nor des te
do País. Além dis so, como já fi ze mos re fe rên cia, a dis -
tri bu i ção dos pro du tos atin gi rá todo o mer ca do bra si -
le i ro e abri rá ain da no vas pos si bi li da des para o eco -
tu ris mo, nas re giões aten di das pela fer ro via. Por
fim, para con clu ir esse pro je to gran di o so, além do
Ban co Mun di al, de ve ría mos bus car mais apo i os
jun to a ou tros or ga nis mos in ter na ci o na is e jun to a
se to res da ini ci a ti va pri va da que já de mons tra ram
in te res se em par ti ci par do pro je to.

Di an te des sas pers pec ti vas, gos ta ria de fi na li -
zar este pro nun ci a men to pe din do aos emi nen tes Se -
na do res e Se na do ras uma união de es for ços em de -
fe sa da con clu são, no pra zo mais cur to pos sí vel, des -
sa gran de fer ro via de in te gra ção na ci o nal. Se agir mos 
con jun ta men te, olhan do uni ca men te para o fu tu ro
dos Esta dos di re ta men te en vol vi dos e de i xan do de
lado qual quer di ver gên cia de or dem po lí ti ca ou par ti -
dá ria, es ta re mos pres tan do um gran de ser vi ço à Na -
ção, pois o gran de be ne fi ciá rio será o povo bra si le i ro.

Fi na li zo, Sr. Pre si den te, di zen do que, por oca -
sião da apre ci a ção do pro je to de lei que ex tin guia vá -
ri os ór gãos, in clu si ve o DNER, a Va lec e ou tros ór -
gãos li ga dos à fer ro via, ti ve mos a fe li ci da de de apro -
var duas emen das. Fi ze mos com que o Mi nis tro Pa di -
lha vi es se à Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra
do Se na do Fe de ral para as su mir o com pro mis so de
que a Va lec só se ria ex tin ta após a con clu são da fer -
ro via Nor te-Sul, ou se fos se ex tin ta aqui, a em pre sa
que a su ce de ria te ria como obri ga ção pri o ri tá ria, prin -
ci pal, a con clu são des sa fer ro via.

Essa foi uma con quis ta que ti ve mos por oca sião 
da apre ci a ção da que la ma té ria ori un da do Po der Exe -
cu ti vo.

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

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR CARLOS
PATROCÍNIO EM SEU PRONUNCIAMENTO,
INSERIDOS NOS TERMOS DO ART. 210 DO 
REGIMENTO INTERNO:

Nor te-Sul lan ça rá tri lhos no dia 30 de se tem bro

Tre cho li ga rá Estre i to – MA a Dar ci nó po lis – TO; R$1,6 bi lhão
se rão in ves ti dos para che gar até Se na dor Ca ne do – GO.

Andréa Reys, Pal mas.

Os tri lhos da Fer ro via Nor te-Sul que vão li gar o Estre i to –
MA a Agui ar nó po lis – TO e daí a Dar ci nó po lis – TO, em uma ex -
ten são de 30 qui lô me tros, se rão lan ça dos em 30 de se tem bro
des te ano. As ope ra ções de im plan ta ção dos dois vãos cen tra is
da pon te so bre o rio To can tins, que li ga rá Estre i to – MA a Agui ar -
nó po lis – TO, co me ça ram no úl ti mo dia 30, se gun do in for mou,
on tem, a as ses so ria de co mu ni ca ção da Va lec, em pre sa res pon -
sá vel pe las obras do pro je to. As duas es tru tu ras me tá li cas que
com põem os vãos têm 154 me tros de ex ten são, em uma pon te
de 1,3 mil me tros.

O em pre en di men to da Fer ro via está or ça do em R$2,2 bi -
lhões, dos qua is R$600 mi lhões já fo ram apli ca dos na cons tru ção 
do tre cho Aça i lân dia/Impe ra triz (106 Km) e Impe ra triz/Estre i to
(120 Km), am bos no Ma ra nhão e nas obras da pon te fér rea so bre 
o rio To can tins. Esses 226 qui lô me tros de li nha fer ro viá ria, se co -
nec tam com a Estra da de Fer ro Ca ra jás, per mi tin do o aces so ao
Por to de Tta qui – MA. Fal tam ser in ves ti dos, ain da, R$1,6 bi lhão
na cons tru ção do tre cho Estre i to – MA a Se na dor Ce ne do – GO,



em uma ex ten são de 1.423,5 Km, in clu in do-se aí, os gas tos com
lo co mo ti vas, va gões, es ta ções e sis te mas de co mu ni ca ção.

Agrí co las

Com 1,8 mi lhão de qui lô me tros qua dra dos de cer ra do, a
Fer ro via Nor te-Sul trans por ta rá, quan do con clu í da, um to tal de 15 
mi lhões de to ne la das de pro du tos agrí co las, mi ne ra is e flo res ta is
por ano, com um cus to de trans por te, 50% mais ba ra to do que o
pra ti ca do atu al men te. A pre vi são é de que se jam ge ra dos cer ca
de 750 mil em pre gos di re tos e in di re tos, in clu in do sua cons tru ção 
e em um pe río do de 20 anos de ope ra ções nor ma is.

Tre cho da Nor te-Sul em GO sa i rá do pa pel

Ru bens San tos Go iâ nia (AJB)

Ela i ne Bor ges Pal mas

A Fer ro via Nor te-Sul, so nho do ex-Pre si den te José Sar ney, 
vi rou meta pri o ri tá ria para Fer nan do Hen ri que Car do so e co me ça 
a sair do pa pel. A Va lec Enge nha ria, Cons tru ções e Fer ro vi as
S/A, em pre sa vin cu la da ao Mi nis té rio dos Trans por tes pu bli ca,
esta se ma na, o edi tal de li ci ta ção nº 1/01 para a cons tru ção da
Nor te-Sul em ter ri tó rio go i a no.

A in for ma ção é do Se cre tá rio de Infra-Estru tu ra de Go iás,
Car los Ma ra nhão. Ele tam bém anun ci ou que o pri me i ro tre cho a
ser li ci ta do, que vai de Aná po lis a Pe tro li na de Go iás, tem a ex -
ten são de 40,74 qui lô me tros. As obras de vem co me çar em me -
nos de dois me ses e, para que isso acon te ça, o Go ver no Fe de ral
li be rou re cur sos no to tal de RS28 mi lhões. “O pro ces so li ci ta tó rio
da obra de ve rá du rar en tre 30 e 45 dias, a par tir do lan ça men to
do edi tal”, afir mou Car los Ma ra nhão. Ele ex pli cou que, em me a -
dos de ju nho, o con tra to da obra de ve rá ser as si na do e a or dem
de ser vi ço li be ra da e em ju lho, as obras es ta rão sen do ini ci a das.

To can tins

No To can tins, a con clu são da Pon te so bre o rio To can tins
está pre vis ta para se tem bro de 2001 e a do tre cho Agui ar nó po lis
a Dar ci nó po lis, com ex ten são de 37 km tem data mar ca da de fi -
na li za ção para ja ne i ro de 2002. Con for me o Pre si den te da Va lec,
Luiz Ra i mun do de Aze ve do, o em pe nho do Go ver na dor, Si que i ra
Cam pos, re cen te men te de mons tra do na his tó ri ca vi a gem pela
Fer ro via Nor te-Sul até São Luis, tem sido de re le van te va lia para
as obras da Fer ro via Nor te-Sul. “A cons tan te vi gi lân cia da clas se
po lí ti ca de To can tins, dos se na do res e da ini ci a ti va pri va da, acon -
se lha das pelo Go ver na dor do Esta do, vem ga ran tin do a con ti nu i -
da de da im plan ta ção da Nor te-Sul e o an da men to do seu pro ces -
so de pri va ti za çio”, re for çou Aze ve do.

Trans por te

O tre cho go i a no da Nor te-Sul co me ça no Por to Seco de
Aná po lis e ter mi na em Po ran ga tu, di vi sa com To can tins. Tem ex -
ten são to tal de 510 qui lô me tros, or ça da em US$458 mi lhões.
Toda a fer ro via tem 2,1 mil qui lô me tros de ex ten são, atra ves sa as 
re giões Cen tro-Nor te e Nor te, e o cus to fi nal de US$1,5 bi lhão.
Se gun do o pre si den te da Va lec, o or ça men to to tal apro va do pela
lei or ça men tá ria, para a Fer ro via, em 2001, é de R$40 mi lhões.
Os re cur sos po dem ser su ple men ta dos, caso o Go ver no Fe de ral
faça uma ava li a ção so bre a apli ca ção dos in ves ti men tos, em fun -
ção das obras de im plan ta ção da fer ro via es ta rem in clu í dos na

agen da 2001/2002 de go ver no como pri o ri tá ri as. “Qu an do es ti ver
em ple na ope ra ção, a Nor te-Sul de ve rá trans por tar 12,4 mi lhões
de to ne la das por ano, com um cus to mé dio, que é a me ta de do
fre te ro do viá rio”, cal cu la Car los Ma ra nhão. “Par tin do do Nor te
pera o Sul, a car ga trans por ta da será com pos ta de mi ne ra is e
pro du tos agrí co las, des ti na dos ao mer ca do ex ter no e do Sul, em
di re ção ao Nor te, terá com bus tí ve is e fer ti li zan tes para o mer ca do 
in ter no”.

Nor te-sul

To can tins

- Con clu são da Pon te so bre o rio To can tins - se tem bro de
2001.

- Con clu são do tre cho Agui ar nó po lis-Dar ci nó po lis com 37
Km - Ja ne i ro de 2002 Go iás.

- Aná po lis-Po ran ga tu: 510 Km.

- Tre cho em li ci ta ção: Aná po lis-Pe tro li na de Go iás com 40
Km.

Va lec e Vale de vem cons tru ir Pla ta for ma

Em Agui ar nó po lis, a obra que irá de man dar re cur sos de
R$10 mi lhões fará es co a men to de grãos e mi né ri os.

Con ce i ção So a res

Envi a da es pe ci al a São Luis – MA

A Pla ta for ma Agro-Ali men tar Mul ti mo dal de Agui ar nó po lis
será cons tru í da pela Va lec, em pre sa res pon sá vel pela im plan ta -
ção da Fer ro via Nor te-Sul, em par ce ria com a Com pa nhia Vale
do Rio Doce. O acer to foi fe i to en tre o Pre si den te da Va lec, Luiz
Ra i mun do de Aze ve do, e o Go ver na dor Si que i ra Cam pos, du ran -
te a vi a gem da co mi ti va to can ti nen se no trem da Nor te-Sul, no
do min go, dia 22. Aze ve do dis se que o pro je to bá si co ini ci al, pen -
sa do pelo Go ver no do Esta do, será se gui do e sa li en ta que a
cons tru ção da pla ta for ma dará ime di a ta ser ven tia aos 37 Km de
fer ro via den tro de To can tins. “Esse tre cho terá den si da de de car -
ga que jus ti fi ca pros se guir com as obras da Fer ro via”, dis se o
pre si den te da Va lec, res sal tan do que será fe i to em Agui ar nó po lis
a me lhor pla ta for ma da Nor te-Sul. A sua cons tru ção de man da rá
re cur sos na or dem de R$10 mi lhões.

Para o go ver na dor, a Fer ro via Nor te-Sul é im por tan te para
o To can tins, o Ma ra nhão e todo o País, uma vez que in ter li ga rá
to dos os mo da is de trans por tes do Bra sil e pos si bi li ta rá um avan -
ço mu i to gran de no co mér cio ex ter no, com o cres ci men to das ex -
por ta ções bra si le i ras e ar ran can do o Bra sil da cri se em que se
en con tra. Se gun do ele, o em pre en di men to po de rá ser con clu í do
ain da no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, bas tan do para
isso que se jam des ti na dos os re cur sos ne ces sá ri os. Pre ci sa mos
in te grar as di ver sas re giões bra si le i ras en tre si", res sal tou o Go -
ver na dor, des ta can do que, para isso, é ne ces sá rio uti li zar to das
as mo da li da de de trans por tes e sa li en tou que a Nor te-Sul é fun -
da men tal nes te pro ces so.

A pla ta for ma ga ran ti rá o es co a men to da pro du ção de
grãos e de mi né ri os do es ta do. De acor do com o Pre si den te da
Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do (Fi e to), Ro nal do Di mas, in -
ves ti do res já es tão in te res sa dos em in ves tir na im plan ta ção de
uma gu ze i ra, uma mis tu ra do ra de de fen si vos agrí co las e dis tri bu i -
do ra de com bus tí ve is. Ele não quis adi an tar, mas já exis tem em -
pre sá ri os in te res sa dos em se ins ta lar na área de in fluên cia da
pla ta for ma.



Pri va ti za ção

O pre si den te da Va lec fa lou so bre o pro ces so de li ci ta ção
da Fer ro via sa li en tan do que o Mi nis té rio dos Trans por tes é quem
fará a li ci ta ção para a con tra ta ção dos ser vi ços com ple men ta res,
para fa zer a sin to nia fina do pro ces so de mo de la gem e es ta be le -
cer o va lor da con ces são e to dos os do cu men tos téc ni cos e ju rí -
di cos que con du zam a uma apre ci são pelo Con se lho Na ci o nal de 
De ses ta ti za ção (CND) quan to à vi a bi li da de do em pre en di men to.
“Nós te mos um in ves ti men to pú bli co e pri va do na mão, o que
quer di zer que o Go ver no Fe de ral tem de par ti ci par”, des ta cou,
in for man do que é es ti ma da a par ti ci pa ção do Go ver no Fe de ral
com re cur sos da or dem de R$260 mi lhões. Se gun do ele, so men -
te após es tes es tu dos com ple men ta res é que a Va lec terá con di -
ções de en tre gar o pro ces so para de li be ra ção do CND.

Eco no mia

De acor do com o ge ren te co mer ci al de Lo jís ti ca da Vale,
Mar cé lio Uchoa, que acom pa nhou a vi a gem, de ve rá cir cu lar, em
2001, na Nor te-Sul, en tre o tre cho de Por to Fran co a Aça i lân cia,
um to tal de 680 mil to ne la das de grãos, 50 mil to ne la das de fer ti li -
zan tes e 320 mil to ne la das de ou tras car gas, como be bi das e ci -
men to, em um to tal de 1 mi lhão de to ne la das/ano. Este trans por te 
pos si bi li ta rá a eco no mia de 50% nos cus tos com fre te se com pa -
ra do com o mo dal ro do viá rio.

Ele ex pli ca que essa eco no mia se deve, prin ci pal men te, à
ca pa ci da de da Fer ro via trans por tar um vo lu me ma i or de car ga
por vi a gem. Uma com po si ção com 46 va gões car re ga em mé dia
4 mil to ne la das por vi a gem, con tra 30 mil to ne la das de um ca mi -
nhão. Inte gra da com a Estra da de Fer ro Ca ra jás, o vo lu me to tal
de car gas (ex clu in do mi né rio), de ve rá che gar a 3 mi lhões de to -
ne la das este ano.

Par ce ria

O que: Acor do en tre go ver no do es ta do, Va lec e Vale

Para que: Cons tru ção da Pla ta for ma de Agui ar nó po lis

Onde: Fer ro via Nor te-Sul

CONTRA A EXTINÇÃO DA VALEC

A CBTF ex pe diu car ta ao pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça do Se na dor Fe de ral, de fen den do a pre ser -
va ção da Va lec. Eis a Ínte gra da car ta:

N/REF.: 36/01
Rio de Ja ne i ro, 20 de frve re i ro de 2001.
Ao Ilmo. Sr.
Se na dor Jose Agri pi no Maia
M.D. Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do Se na -
do Fe de ral 
Edi fí cio Prin ci pal - Tér reo - Ga bi ne te 03
70165900 - Bra sí lia - DF.

Pre za do Pre si den te,

A Câ ma ra Bra si le i ra de Trans por te Fer ro viá rio - CBTF, en ti -
da de não go ver na men tal que tem como prin ci pal ob je ti vo o de -
senvdvlnlen to do trans por te fer ro viá rio de pas sa ge i ro e de car gas 

em todo o Bra sil, vem a pre sen ça des sa co mis são para ma nis fe -
tar sua pre o cu pa ção com o des ti no pro pos to para a Va lec no tex -
to do se gun do subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei nº 1.615, que tra ta
da cri a ção das agen ci as na ci o na is de trans por te, já apro va do em
pri me i ra vo ta ção na Câ ma ra de De pu ta dos.

O art. 102 do ci ta do subs ti tu ti vo ex tin gue a Va lec, jun ta -
men te com ou tras em pre sas e au tar qui as do se tor de trans por -
tes, que ti ve ram cem o ci clo das pri va ti va ções e con ces sões seu
es co po de atu a ção mo di fi ca do, re du zi do ou até mes mo eli mi a na -
do. Por cer to, tal não é o caso da Va lec que, atu al men te, tem
como sua prin ci pal fun ção a pre pa ra ção do pro ces so de pri va ti za -
ção do seg men to já con clu i do da Fer ra via Nor te–Sul, bem como
da se qüên cia da obra e de sua fu tu ra ope ra ção, além das con -
ces sões de que, é de ten to ra, e que no caso de sua dis so lu ção,
es ta rão ex tin tas. 

O art. 102 pre vê, tam bém, a emis são pos te ri or de um de -
cre to pre si den ci al que tra ta rá, es pe ci fi ca men te, do modo como se 
dará a ex tin ção da em pre sa e o des ti no que te rão seus ati vos, di -
re i tos e de ve res. Este dis po si ti vo leva a crer que o como se dará
a ex tin ção da em pre sa e o des ti no que te rão seus ati vos, di re i tos
e de ve res. Este dis po si ti vo leva a crer que o di fí cil pro ces so de
pros se guir o em pre en di men to “Fer ro via Nor te–Sul”, que, fi nal -
men te, en con trou se qüên cia ade qua da e pro pos ta con cre ta para
trans fe rên cia para a ini ci a ti va pri va da, por meio da Va lec, mais
uma vez será in ter rom pi do, com ine vi tá ve is pre ju í zos para a eco -
no mia das re giões Nor te, Nor des te e Cen tro Oes te do País.

O art. 109, por sua vez, de ma ne i ra algo con fli tan te com o
já ci ta do – art. 102, de ter mi na a trans fe rên cia da ges tão das
obras atu a is para o DNIT, ór gão a ser cri a do no âm bi to do Mi nis -
té rio dos Trans por tes. A ex plo ra ção do tre cho exis ten te e já em
ope ra ção fi ca ria a car go da ANTT, cuja cri a ção é um dos ob je ti -
vos ma i o res, do 2º Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei nº 1.615, que
ora tra mi ta em re gi me de ur gên cia no Con gre so. Como é sa bi do,
o Mi nis té rio dos Trans por tes não dis põe de es tru tu ra para o ge -
ren ci a men to de obras de en ge nha ria e mo de la gem de pro ce sos
de con ces sões fer ro viá ri as à ini ci a ti va pri va da. Cer ta men te, não é 
por ou tro mo ti vo, além e cla ro da re le vân cia do as sun to, que no
pa rá gra fo úni co do mes mo ar ti go fica pre vis ta a cri a ção de uni da -
de es pe ci al para tra tar dos as sun tos da na tu re za su pra ci ta da,
hoje con du zi dos pela Va lec. O que so bres sai, como ine vi tá vel, da
aná li se do que dis põe o tex to do subs ti tu ti vo, é mais uma vez, a
pa ra li sa ção, por tem po in de fi ni do, do an da men to do pro je to da
Fer ro via Nor te–Sul.

A Câ ma ra Bra si le i ra de Trans por tes Fer ro viá rio – CBTF,
está pre o cu pa da com o de sen vol vim ne to do se tor ferr viá rio, no
que res pe i ta ao cres ci men to sa dio da eco no mia, em ge ral con ti da 
pela in su fi ciên cia de in fra-es tru tu ra ade qua da, nas re giões Nor te, 
Nor des te e Cen tro-Oes te do País. Assim sen do, a CBTF não po -
de ria de i xar de ma ni fes tar seu des con for to com re la ção ao en ca -
mi nha men to des te im por tan te pro je to fer ro viá rio e como tal, su ge -
re que, ao in vés de ex tin ta, de ve ria a Va lec es tar sen do for ti fi ca -
da, bem como es ta be le ci dos pra zos, para a con clu são da mo de -
la gem da pri va ti za ção, tan to da obra como da ope ra ção da fu tu ra
fer ro via, para só en tão tra tar da sua ex tin ção.

Aten ci o sa men te, Ildo Ber tuc ci, Pre si den te.



pro por ci o nan do in te gra ção.                  



O Sr. Lú dio Co e lho de i xa a ca de i ra da
Pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ade mir
Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a
tri bu na, nes te mo men to, se guin do a mes ma li nha de
ra ci o cí nio do Se na dor Car los Pa tro cí nio. Qu e ro trans -
mi tir às Srªs e aos Srs. Se na do res, prin ci pal men te à
po pu la ção do meu Esta do, a sa tis fa ção com a ele i ção 
do Se na dor Ra mez Te bet para ocu par a Pre si dên cia
do Se na do Fe de ral e, con se qüen te men te, do Con -
gres so Na ci o nal.

Mato Gros so do Sul tem uma ex pres são ele i to -
ral pe que na, e, pela ter ce i ra vez, um mato-gros sen se
pre si de o Se na do da Re pú bli ca: pri me i ra men te, foi o
en tão Se na dor Fi lin to Mül ler, de po is o Se na dor José
Fra gel li e ago ra o Se na dor Ra mez Te bet.

Tam bém que ro di zer aos meus com pa nhe i ros
do Se na do que con si de ro mu i to im por tan te essa ele i -
ção ocor ri da on tem aqui.

Nes te ano, o de sem pe nho de mi nhas atri bu i -
ções nes ta Casa não me trou xe ram ne nhum pra zer,
ne nhu ma sa tis fa ção. Gos to de tra ba lhar, gos to que as 
co i sas dêem cer to. O pra zer ma i or de quem tra ba lha
não é ga nhar as co i sas, mas o de que o seu tra ba lho
dê cer to. Con tu do, nes te ano, as ati vi da des do Se na -
do Fe de ral fo ram ina de qua das de ma ne i ra ge ral. Hou -
ve uma cons tan te re ta li a ção en tre pes so as, e os as -
sun tos prin ci pa is da Na ção bra si le i ra não fo ram tra ta -
dos.

Pen so que, com a ele i ção do Se na dor Ra mez
Te bet, com seu equi lí brio e com sua par ci mô nia, S.
Exª terá con di ções de cri ar um cli ma de tran qüi li da de,
bus can do um en ten di men to em to das as áre as, o que
é ab so lu ta men te ne ces sá rio en tre nós, po lí ti cos bra -
si le i ros.

O País está pas san do por trans for ma ções mu i to 
pro fun das. Ou via há pou co o Se na dor Ade mir Andra -
de  não o apar te ei, por que es ta va pre si din do esta
ses são , fa zen do res tri ções per ma nen tes ao de sem -
pe nho de Sua Exce lên cia, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

O Bra sil pas sou um pe río do enor me em que
gas tar re cur sos pú bli cos era con si de ra do uma qua li -
da de po si ti va do ad mi nis tra dor. Fui Pre fe i to de Cam -
po Gran de por duas ve zes e era cons tan te men te cri ti -
ca do, por que não en di vi da va a nos sa Pre fe i tu ra. Os
mo der nis tas di zi am que era ne ces sá rio fa zer dí vi das

– um ad mi nis tra dor faz a dí vi da, e o ou tro a paga. E
as sim foi ad mi nis tra da a co i sa pú bli ca por mu i to tem -
po, sem pre se gas tan do mais do que se po dia, in de -
pen den te men te dos re cur sos dis po ní ve is.

Che gou-se a uma in fla ção fan tás ti ca. E, ago ra, o 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que está ten tan do re cu pe -
rar a eco no mia na ci o nal. Con se gui mos uma re la ti va
es ta bi li za ção da mo e da, o que pa re ce ter sido o ma i or 
ga nho do pon to de vis ta so ci al, por que a in fla ção cor -
rói per ma nen te men te os re cur sos, prin ci pal men te os
da que les que ga nham me nos. As ma i o res ví ti mas da
in fla ção são os as sa la ri a dos, pois todo dia di mi nui o
seu sa lá rio.

Hoje, pelo me nos, exis te uma re la ti va es ta bi li da -
de. No en tan to, essa es ta bi li da de cus tou caro para a
Na ção bra si le i ra, por que, ao su per va lo ri zar mos a
nos sa mo e da para se as se gu ra rem os pre ços in ter -
nos, di mi nu í mos mu i to as nos sas ex por ta ções. Não
te mos ne nhu ma tra di ção de país ex por ta dor. Aque la
su per va lo ri za ção da nos sa mo e da, o real, por um pe -
río do lon go, atin giu-nos pro fun da men te.

Qu an to às pri va ti za ções, di fe ren te men te de afir -
ma ti vas que ouço aqui a toda hora, mais im por tan te
do que ven der as em pre sas e re ce ber os re cur sos,
prin ci pal men te de fi nan ci a men to ex ter no – to das es -
sas em pre sas fo ram for ma das com re cur sos ex ter -
nos, mas à cus ta de em prés ti mos –, é o fato de que a
fa mí lia bra si le i ra de i xou de ser sub si di a da pelo Go -
ver no. So bre as ele va ções de pre ço, o Se na dor Ade -
mir Andra de ale ga que o con su mi dor está pa gan do o
pre ço do trans por te, do com bus tí vel, de tudo, en fim. A 
Na ção sub si di a va per ma nen te men te o con su mi dor
bra si le i ro.

Con ver sei mu i tas ve zes com meus au xi li a res e
per gun to-me se a par ce la da fa mí lia bra si le i ra que re -
ce be sa lá ri os tão pe que nos, com uma ren da tão ba i -
xa, te ria con di ções de usu fru ir da mo der ni da de, pa -
gan do os cus tos do con for to, por que o te le fo ne, a
ener gia e o trans por te são ca ros. A so ci e da de bra si le -
i ra re ce be rá os ser vi ços de acor do com as nos sas re -
ce i tas.

E hoje o mun do in te i ro so fre rá os re fle xos des se
de sas tre ocor ri do nos Esta dos Uni dos. Re cur sos pre -
ci o sos se rão des vi a dos para a guer ra, uma guer ra di -
fe ren te da tra di ci o nal. Ha ve rá gas tos enor mes com in -
te li gên cia, com téc ni ca e com des lo ca men to de for -
ças. Esses re cur sos se ri am pre ci o sos para os con su -
mi do res ame ri ca nos e eu ro pe us, que po de ri am com -
prar mais do res to do mun do. Ine vi ta vel men te, a vida
da po pu la ção mun di al será di fe ren te. Esta mos sen do
mais afe ta dos nos se to res de trans por te, de tu ris mo e 



de ho te la ria, mas, de qual quer for ma, se re mos afe ta -
dos de ma ne i ra ge ne ra li za da.

Ou tro dia, eu con ver sa va com a mi nha mu lher, e 
di zía mos que pen sa mos mu i to, mas não sa be mos
nada. Esses atos de des res pe i to e esse fa na tis mo re -
li gi o so vêm ocor ren do atra vés dos tem pos. Pa re ce
que es ses acon te ci men tos são pro por ci o na is ao de -
sen vol vi men to da hu ma ni da de.

Há 500 anos, quan do hou ve a dis si dên cia re li gi -
o sa na Ingla ter ra, uma par ce la da po pu la ção in gle sa
trans fe riu-se para os Esta dos Uni dos, trans fe riu-se
para o des co nhe ci do, en fren tan do os pe ri gos do oce -
a no. É que a si tu a ção era mu i to gra ve na Ingla ter ra.
No tem po das cru za das, mi lha res de pes so as fo ram
sa cri fi ca das. Enfim, dis si dên ci as re li gi o sas de todo ta -
ma nho ocor re ram sem que fos sem bem di vul ga das,
por que, na que le tem po, ha via pou ca gen te e não
exis ti am os me i os de co mu ni ca ção.

Então, essa gra ve ocor rên cia nos Esta dos Uni -
dos tal vez seja pro por ci o nal aos de sen ten di men tos
en tre pes so as que já vi nham acon te cen do. E pen so
que nós, aqui no Se na do Fe de ral, so mos res pon sá -
ve is di re ta men te pelo nos so País. Pre ci sa mos re fle tir
para nos en ten der, para li mi tar a am bi ção des me di da
por car gos e po si ções. Esta mos ven do que há de sen -
ten di men tos den tro de to dos os par ti dos po lí ti cos bra -
si le i ros, des de os ma i o res até os me no res, essa far tu -
ra de par ti dos po lí ti cos que há aqui. Te mos – pa re -
ce-me – 34 par ti dos po lí ti cos. E o Con gres so Na ci o -
nal não faz a re for ma po lí ti ca. 

Pen so que, se for mos es pe rar que a fa mí lia bra -
si le i ra se aglu ti ne em tor no dos par ti dos que me lhor
re pre sen tem o in te res se pú bli co para que dois, três
ou qua tro par ti dos – como acon te ce nos Esta dos Uni -
dos, na Ingla ter ra e nas de mo cra ci as mais an ti gas –
exer çam o Go ver no, va mos de mo rar mu i to a ter uma
me lho ria de qua li da de na ad mi nis tra ção pú bli ca no
nos so País.

Os par ti dos re pre sen tam a base do re gi me de -
mo crá ti co. E é isso que está fun ci o nan do em nos so
País. É pre ci so ter mu i ta pa ciên cia e mu i ta to le rân cia
para ab sor ver es sas ques tões.

De ma ne i ra que, ao ma ni fes tar a mi nha ale gria
pela ele i ção de um ma to gros sen se do sul para di ri gir
o Se na do, trans mi to a mi nha con fi an ça de que va mos
con se guir um pe río do de tra ba lho mais fru tí fe ro, de
que ire mos con se guir fa zer as re for mas de que a na -
ção bra si le i ra pre ci sa: a re for ma po lí ti ca, a re for ma tri -
bu tá ria e a re for ma do Ju di ciá rio, e que isso in flua na
re for ma de com por ta men to dos ho mens pú bli cos,
por que a re for ma mais im por tan te de que a Na ção ca -
re ce é a re for ma de com por ta men to dos in di ví du os.

Esta mos aqui no Se na do, nes sas CPIs, apu ran -
do fa tos do pas sa do, por fa lhas de com por ta men to,
por fa lhas de de sem pe nho de ór gãos res pon sá ve is.
Esses as sun tos que es tão sen do apu ra dos da Su -
dam, há quan tos anos es tão sen do in ves ti ga dos?
Esse as sun to do Ban pa rá, se cada se tor da ad mi nis -
tra ção pú bli ca es ti ves se cum prin do cor re ta men te
com suas res pon sa bi li da des, es ses fa tos já te ri am
tido suas con se qüên ci as, e nós não es ta ría mos per -
den do um tem po pre ci o so a in ves ti gar ques tões do
pas sa do.

Pen so que te mos que cu i dar mu i to do pre sen te.
Se cada um cu i dar para que o dia-a-dia fun ci o ne bem, 
evi ta re mos essa ocu pa ção enor me na apu ra ção de
fa tos acon te ci dos no cor rer do tem po.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Não

há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res João Alber to Sou za, Mo za -

ril do Ca val can ti, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Fran ce li -
no Pe re i ra, e Mo re i ra Men des, en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão do
meio am bi en te será um dos ma i o res de sa fi os da hu -
ma ni da de no pre sen te mi lê nio. A ter ra e seus re cur -
sos na tu ra is, par ti cu lar men te a água e as flo res tas,
cons ti tu i rão te mas de pro fun dos es tu dos e dis cus -
sões, com en vol vi men to de to dos os pa í ses, oxa lá
sem es tre me ci men tos da iden ti da de de cada um e da
paz. 

O Bra sil, por suas ca rac te rís ti cas e ex ten são,
por suas ri que zas, de ve rá ocu par lu gar pro e mi nen te,
seja como ob je to de es tu do, seja como cam po de
ações vol ta das para a re cu pe ra ção ou con ser va ção
de sua na tu re za, de suas ma tas, de seus rios, de seus 
ecos sis te mas. 

Nes se con tex to, faço re fe rên cia à pro pos ta pi o -
ne i ra, ela bo ra da pelo Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos
do Ma ra nhão e do Pi a uí, de re cu pe rar e de sen vol ver a 
eco lo gia do rio Par na í ba, o rio que o po e ta Da Cos ta e 
Sil va ape li dou mag ni fi ca men te de ”o Ve lho Mon ge“. 

”O Ve lho Mon ge“ nas ce na so li dão da cha pa da
de Ta ba tin ga. Da cha pa da de Ta ba tin ga, des ce para o 
Atlân ti co. Rio ti pi ca men te de pla nal to, no tra je to, ora
em re man sos, ora em cor re de i ras, já no gran de re ser -
va tó rio da hi dre lé tri ca de Boa Espe ran ça, na ci da de
pi a u i en se de Flo ri a no, se pa ra os Esta dos do Ma ra -
nhão e do Pi a uí. Du ran te o per cur so, re ce be tri bu tá ri -



os. O mais im por tan te é o rio Bal sas, do Ma ra nhão.
Do Pi a uí, aco lhe o Uru çaí-Pre to, o Gur guéia e o Ca -
nin dé. Após per cor rer 1.414 qui lô me tros, des faz-se
no oce a no por meio de um sin gu lar se mi del ta de cin -
co bo cas: Bar ra de Tu tóia, Bar ra do Car ra pa to, Bar ra
do Caju, Bar ra das Ca ná ri as e Bar ra de Iga ra çu. 

Sua ba cia hi dro grá fi ca ocu pa apro xi ma da men te 
340 mil qui lô me tros qua dra dos, a se gun da mais im -
por tan te do Nor des te em ter mos de dre na gem, ex ten -
são, pe re ni da de e de re le vân cia como zona fi si o grá fi -
ca.

Como tan tos ou tros rios, no en tan to, ao lon go da 
his tó ria da co lo ni za ção e da ocu pa ção dos es pa ços
pelo ser hu ma no, o rio Par na í ba foi sen do sis te ma ti -
ca men te agre di do. As ma tas ci li a res fo ram der ru ba -
das. As mar gens, des bar ran ca das. O le i to, as so re a do. 
Os pe i xes, ou tro ra abun dan tes e de qua li da de, di zi -
ma dos. Suas águas hoje es cor rem em si nu o si da des,
à pro cu ra de ca na is en tre os ban cos de are ia. A po ta -
bi li da de foi com pro me ti da por in de se já ve is e pre ju di -
ci a is des car gas de es go to de todo tipo. 

Ao lado da de vas ta ção e po lu i ção di re tas,
deve-se re gis trar tam bém o agra va men to dos pro ble -
mas a par tir da omis são, do não en fren ta men to ime di -
a to das ne ces si da des que fo ram sur gin do, in clu si ve, o 
gra ve pro ble ma do pro ces so de de ser ti fi ca ção de Gil -
bu és, no Pi a uí. 

To das es sas ocor rên ci as fa zem com que, na
atu a li da de, a po pu la ção ri be i ri nha e os que co nhe ce -
ram o ”Ve lho Mon ge“ nos seus tem pos de abun dân cia 
o con tem plem com nos tal gia e olhar vago: o Par na í ba
não é mais o mes mo e pre ci sa de pro te ção para não
ser tra gi ca men te des ca rac te ri za do.

A pro pos ta do Mi nis té rio Pú bli co ma ra nhen se e
pi a u i en se, no pa no ra ma de de so la ção que se pre fi gu -
ra so bre o rio Par na í ba, se er gue como ho ri zon te al -
vis sa re i ro e os que la men tam a per da do pas sa do de
be le za e abun dân cia po dem afir mar: ain da há tem po
para re cons ti tu ir-lhe a gran de za e a im por tân cia. 

O pro je to visa a es ta be le cer um com pro mis so
para a im ple men ta ção de um ter mo de ajus ta men to
de con du ta em re la ção ao rio Par na í ba. O ter mo de
ajus ta men to de con du ta pre ten de en vol ver, além dos
or ga nis mos fe de ra is com pe ten tes para a ques tão, as
Pro mo to ri as de Jus ti ça dos dois Esta dos cuja atu a -
ção fun ci o nal atin ge o ter ri tó rio dos Mu ni cí pi os li mí -
tro fes e es tes mes mos Mu ni cí pi os, para uma ação
con jun ta. A ação de ve rá tam bém com pro me ter os
pro pri e tá ri os e pos se i ros dos ter re nos ba nha dos ou
be ne fi ci a dos pelo rio, os qua is re ce be rão edu ca ção
am bi en tal e par ti ci pa rão da cam pa nha de re flo res ta -
men to das áre as de gra da das.

A Car ta do Par na í ba, do cu men to re sul tan te de
re u nião ocor ri da no Alto Pa ra í ba (MA) em 16 de abril
de 2001, já cons ti tui im por tan te mar co de com pro mis -
so éti co e ju rí di co das ins ti tu i ções que o as si na ram no
sen ti do da de fe sa am bi en tal dos re cur sos na tu ra is
que com põem a ba cia hi dro grá fi ca do Par na í ba. Assi -
na ram-na o Mi nis té rio do Meio Ambi en te e dos Re cur -
sos Na tu ra is Re no vá ve is, a Co mis são do Vale do São
Fran cis co, ór gãos es ta du a is de am bos os Esta dos e
di ver sos Mu ni cí pi os da re gião. 

Ou tra con se qüên cia do pro je to será o en vol vi -
men to dos Mu ni cí pi os no pro ces so de re cu pe ra ção
do rio. Tra di ci o nal men te, os Mu ni cí pi os da ba cia, por
ca rên ci as ins ti tu ci o na is e es tru tu ra is, por de fi ciên cia,
in clu si ve, de uma vi são glo bal da pro ble má ti ca, nun ca 
as su mi ram o pa pel que lhes cabe nes sa im por tan te
ta re fa. A im ple men ta ção do pro je to Ve lho Mon ge pre -
en che rá tal la cu na, em be ne fí cio con cre to da ca u sa.

A ini ci a ti va dos que con ce be ram o pro je to me re -
ce os me lho res elo gi os e o mais se le to apo io, pois tra -
ta-se do es for ço de re cu pe ra ção e pre ser va ção de
uma ri que za na tu ral in subs ti tu í vel para a re gião. A
ação de to dos os ór gãos en vol vi dos, es pe ci al men te
com a par ti ci pa ção di re ta e sem pre pre sen te dos Mu -
ni cí pi os e de sua po pu la ção, o Ve lho Mon ge terá ou vi -
da a sua pre ce: a pre ce que cla ma por re cu pe ra ção,
re vi ves cên cia e res pe i to.

Mu i to obri ga do!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
–  Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res se na do -
res, o Esta do de Ro ra i ma se dia no dia de hoje a tri gé -
si ma quin ta edi ção do Encon tro de Co mér cio Exte ri or
(ENCOMEX), even to pro mo vi do pela Se cre ta ria de
Co mér cio Exte ri or do Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, em par ce ria com ór -
gãos e en ti da de lo ca is, com es pe ci al des ta que para a
Fe de ra ção das Indús tri as de Ro ra i ma, o Se brae –
RR, a Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Ro ra i ma,
a Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or, o Ban co do Bra sil e
os Cor re i os.

O even to, que con ta rá com a pre sen ça do Go -
ver na dor do Esta do de Ro ra i ma, Ne u do Ri be i ro Cam -
pos, do ti tu lar da pas ta do De sen vol vi men to, Indús tria
e Co mé rio, Mi nis tro Sér gio Ama ral, da Se cre tá ria de
Co mér cio Exte ri or, Lytha Spín do la, além de au to ri da -
des e es pe ci a lis tas em co mér cio ex te ri or do Bra sil e
pa í ses fron te i ri ços como Ve ne zu e la e Gu i a na, tem
como ob je ti vo prin ci pal co lo car o em pre sá rio a par
dos me ca nis mos que po dem fa ci li tar seu in gres so na
ati vi da de ex por ta do ra e mes mo me lho rar o de sem pe -
nho dos que já par ti ci pam.



Além da re a li za ção de pa les tras, du ran te todo o
dia, so bre di ver sos te mas de co mér cio ex te ri or, se rão
or ga ni za dos des pa chos exe cu ti vos com téc ni cos da
Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or, oca sião em que os
em pre sá ri os te rão a opor tu ni da de de, em en tre vis tas
in di vi du a is, es cla re cer dú vi das so bre as sun tos es pe -
cí fi cos de sua em pre sa.

Pa ra le la men te ao even to, re a li za-se o Bal cão de 
Ser vi ços com es tan des in di vi du a li za dos de agen tes e 
pres ta do res de ser vi ços na área de co mér cio ex te ri or, 
in clu si ve a Se cex, o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res, BNDES, INPI, Inme tro, den tre ou tros.

Na opor tu ni da de, será lan ça do pela Empre sa
Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos o Selo Pos tal
Espe ci al Cul tu ra Expor ta do ra/PEE.

Tra ta-se, Se nhor Pre si den te, de efe ti va opor tu -
ni da de de com par ti lha men to de in for ma ções para os
seg men tos que, de al gu ma for ma, pos su am in te res -
ses (ime di a tos ou fu tu ros) no pro ces so ex por ta dor
que tem o Esta do de Ro ra i ma, como um im por tan te
elo, em fun ção do seu po si ci o na men to es tra té gi co e
das pers pec ti vas que se abrem pe los in ves ti men tos
em in fra-es tru tu ra, im plan ta dos pelo Go ver na dor Ne -
u do Cam pos com a con clu são da pa vi men ta ção da
BR- 174 e a che ga da da ener gia elé tri ca do sis te ma
de Guri, pela dis po si ção do em pre sa ri a do da re gião e
do pa í ses vi zi nhos.

A par tir do Enco mex as em pre sas lo ca is se ha -
bi li ta rão e se ca pa ci ta rão para en trar no co mér cio ex -
te ri or, ge ran do mais em pre gos na re gião e in cre men -
tan do o sal do de nos sa ba lan ça co mer ci al.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos
de sa fi os do Ter ce i ro Mi lê nio, a ser en fren ta do não
ape nas pelo Bra sil, mas por todo o mun do, re pou sa
na ge ra ção de ener gia elé tri ca em quan ti da de com -
pa tí vel com o con su mo.

Em mu i tos pa í ses, os re cur sos na tu ra is para
esse pro pó si to es tão vir tu al men te exa u ri dos, o que
não é, fe liz men te, o caso do Bra sil, cu jos re cur sos hí -
dri cos e a ex cep ci o nal bi o di ver si da de pro por ci o nam
su por te só li do como fon tes di ver sas de pro du ção de
ele tri ci da de.

No con tex to na ci o nal, o nos so Esta do do To can -
tins re ú ne pra ti ca men te to dos os re qui si tos in dis pen -
sá ve is para tor nar-se um gran de cen tro pro du tor e ex -
por ta dor, para o res to do país, de ener gia elé tri ca.

Indu bi ta vel men te, a mais nova uni da de fe de ra -
da dis põe de enor mes re cur sos hí dri cos, cons ti tu í dos
pe los rios Ara gua ia e To can tins e seus aflu en tes, que

con fi gu ram imen so pa tri mô nio para a im plan ta ção de
usi nas hi dro e lé tri cas.

Aliás, a Usi na Hi dro e lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga -
lhães teve re cen te men te ins ta la da sua tur bi na, de um
to tal de cin co, com ca pa ci da de de ge ra ção de 180,5
Me ga watts. Essa obra mo nu men tal já será ina u gu ra -
da no pró xi mo mês de ou tu bro, quan do a pri me i ra tur -
bi na en tra rá em ope ra ção.

Ao mes mo tem po, pes qui sa do res da Uni camp e
da UNB (Uni ver si da de da Ter ra de Bra sí lia) con clu í -
ram que o Ja la pão, re gião to can ti nen se de ex tra or di -
ná ria be le za, que con fi gu ra um au tên ti co pa ra í so eco -
ló gi co, é uma área de enor me po ten ci a li da de para a
im plan ta ção de usi nas eó li cas ge ra do ras de ele tri ci -
da de.

No con tex to da Re gião Ama zô ni ca, o Ja la pão é
o lo cal ide al para a uti li za ção dos ven tos como fon te
ge ra do ra de ener gia elé tri ca, pois tra ta-se de área
com de ser ti fi ca ção, na qual a ve ge ta ção exis ten te
não cons ti tui obs tá cu lo para a pas sa gem do ven to.

Tam bém já no pró xi mo mês, em pre sa de no mi -
na da Ka gu ci a ma (Ener gia Alter na ti va da Ama zô nia)
terá re pre sen tan tes vi si tan do nos so Esta do, para ne -
go ci ar a cons tru ção de uma usi na de ener gia eó li ca.

A pro pó si to, as si na le-se que uma usi na des sa
mo da li da de, do por te de uma gran de hi dro e lé tri ca
exi ge in ves ti men tos in fi ni ta men te in fe ri o res, e a que
se pre ten de im plan tar terá con di ções de aten der a
cer ca de três mi lhões de con su mi do res.

Além de tudo isso, ou tras fon tes al ter na ti vas de
ener gia es tão sen do vi a bi li za das no To can tins, como
o que se pre ten de em pre en der no bojo do Pro je to
Can gu çu. Em seu cen tro de pes qui sas, que exis te
des de 1999, na Ilha do Ba na nal, es tão sen do re a li za -
dos tra ba lhos vin cu la dos às mu dan ças cli má ti cas e
ao se qües tro de car bo no, com en fo que, ago ra, so bre
fon tes de ener gia re no vá ve is.

Ini ci al men te, cer ca de tre zen tos e cin qüen ta mil
dó la res se rão in ves ti dos na im plan ta ção de um pro je -
to de ener gia sus ten tá vel com base no hi dro gê nio.

Re cen te men te, téc ni cos do Go ver no do Esta do
e in te gran tes de or ga ni za ções não go ver na men ta is
na ci o na is e es tran ge i ras par ti ci pa ram, na Ilha do Ba -
na nal, do ”Work shop Inter na ci o nal so bre Ener gia
Sus ten tá vel“, onde se dis cu ti ram as no vas fon tes de
ener gia al ter na ti vas para o nos so país.

A par tir daí, de ci diu-se pela im ple men ta ção de
um pro je to de ener gia sus ten tá vel a hi dro gê nio, que é
con si de ra do a ”ener gia do fu tu ro“, sen do uma fon te
ener gé ti ca mais lim pa e ino va do ra.



Sabe-se, Sr. Pre si den te, que são enor mes as di -
fi cul da des téc ni cas para se trans mi tir ener gia elé tri ca
às co mu ni da des mais re mo tas do Nor te do País.

Assim, a pro du ção de ele tri ci da de a par tir de pe -
que nas usi nas mo vi das a com bus tí ve is re no vá ve is,
como é o caso es pe cí fi co do hi dro gê nio, se ria uma
so lu ção com ple ta men te viá vel.

Fa zen do esse re gis tro, de se ja mos, des ta tri bu -
na, ape lar ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, as sim como ao co or de na dor da Câ ma ra de Ges -
tão da Cri se de Ener gia, Mi nis tro Pe dro Pa ren te, para
que apói em as ini ci a ti vas em cur so no Esta do do To -
can tins, a fim de que fon tes ener gé ti cas al ter na ti vas,
como a eó li ca e a hi dro gê nio se jam efe ti va men te vi a -
bi li za das, in cre men tan do subs tan ci al men te a ge ra -
ção de ele tri ci da de no país.

Mu i to obri ga do.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Mi nas e o Bra -
sil per de ram esta se ma na um gran de mes tre, po lí ti co, 
ba cha rel e hu ma nis ta: o Pro fes sor Eu cli des Pe re i ra
Cin tra que, por mu i tos anos, exer ceu o man da to de
De pu ta do em nos so Esta do, Mi nas Ge ra is.

Fi lho do fa zen de i ro e in dus tri al Lud ge ro Pe re i ra
Cin tra e de Ana Fer ras Cin tra, Eu cli des era ca sa do
com Ana Ren nó Cin tra, de i xan do uma le gião imen sa
de ad mi ra do res de sua per so na li da de e da obra que
de i xa como exem plo de vida pú bli ca.

Além de di ver sos man da tos par la men ta res, Eu -
cli des Pe re i ra Cin tra ocu pou tam bém o car go de Se -
cre tá rio do Tra ba lho e Cul tu ra Po pu lar, no ano de
1966, fun ção exer ci da pa ra le la men te ao ma gis té rio,
prin ci pal men te como pro fes sor de Psi co lo gia do Tra -
ba lho e Re la ções Hu ma nos e de Estu dos de Pro ble -
mas Bra si le i ros.

Foi como pro fes sor que Eu cli des Pe re i ra Cin tra
dis pen sou es pe ci al in te res se ao en si no pro fis si o na li -
zan te, área na qual se es pe ci a li zou, di plo man do-se
no Cur so de For ma ção de Pro fes so res de Ensi no
Téc ni co, que o MEC re a li zou em Belo Ho ri zon te.

Mais tar de e, em con se qüên cia, ocu pou por cin -
co anos a che fia do De par ta men to Aca dê mi co de Dis -
ci pli nas Ge ra is do Cen tro de Enge nha ria de Ope ra -
ção da Esco la Téc ni ca Fe de ral, de Belo Ho ri zon te.

Essa tra je tó ria do ilus tre mi ne i ro, a cuja me mó -
ria ren de mos nos sa ho me na gem, teve iní cio, nos idos 
de 1934, de for ma bem sim ples: no de sem pe nho da
pro fis são de te le gra fis ta, como fun ci o ná rio da Vi a ção
Fér rea Cen tro-Oes te.

Sua vo ca ção para o jor na lis mo le vou-o a fun dar, 
em Ita ju bá o se ma ná rio Cor re io de Ita ju bá, do qual
era seu di re tor-re da tor.

A pro fis são de jor na lis ta con du ziu Pe re i ra Cin tra 
à ati vi da de po lí ti ca, ele gen do-se, no ano de 1945, ve -
re a dor à Câ ma ra Mu ni ci pal de Ita ju bá, o mar co ini ci al
de uma car re i ra par la men tar que pros se guiu, a par tir
de 1955, com sua ele i ção para De pu ta do Esta du al,
exer cen do man da to por 22 anos.

O Pro fes sor Eu cli des Pe re i ra Cin tra foi mem bro
efe ti vo do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co de Mi nas
Ge ra is, da Aca de mia Ita ju ben se de Le tras e da Aca -
de mia de Altos Estu dos da Ordem dos Ban de i ran tes.

Ao re gis trar nos so pe sar pelo pas sa men to do
ilus tre pro fes sor, apre sen to pê sa mes aos seus fa mi li -
a res.

Mu i to obri ga do
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no dia 13 úl ti mo,
quin ta fe i ra, o Diá rio da Ama zô nia com ple men tou 08 
anos de exis tên cia.

A, ain da, cur ta his tó ria do Diá rio da Ama zô nia
ini ci ou-se no dia 13 de se tem bro de 1993, quan do
três ami gos, com gran de vi são em pre sa ri al, re sol ve -
ram se as so ci ar e fun dar um jor nal que fos se com pro -
me ti do com a éti ca, com a ver da de e com a li su ra das
in for ma ções, para que o povo da Re gião Nor te do
País, e em es pe ci al o meu Esta do de Ron dô nia, re ce -
bes sem no tí ci as con fiá ve is. Essa gran de idéia re sul -
tou na cri a ção da Edi to ra Diá rio da Ama zô nia Ltda –
Diá rio da Ama zô nia. 

Ora, para es ses três só ci os: Assis Gur gacz, Acir
Mar cos Gur gacz e Emir Sfa ir, in me mo ri am, o iní cio
des sa jor na da de tra ba lho ár duo, e por que não di zer
pi o ne i ro, não foi fá cil, mu i tas fo ram as di fi cul da des a
se rem ven ci das, mas o com pro mis so e a res pon sa bi -
li da de com um em pre en di men to sé rio mo ti vou dia a
dia os seus fun da do res a con ti nu ar a jor na da. Ain da
que haja mu i to a ser fe i to, o re sul ta do tem com pen sa
todo o sa cri fí cio des de o iní cio.

O Diá rio da Ama zô nia con quis tou seu lu gar de
des ta que jun to à co mu ni da de lo cal, ao mes mo tem po
em que con quis ta va no vos le i to res dis tan tes dali, pois 
ape sar de tão novo, par tiu para a con quis ta do Bra sil e 
hoje cir cu la em vá ri os Esta dos além de Ron dô nia,
tais como: Ama zo nas; Ro ra i ma; São Pa u lo, Rio de Ja -
ne i ro e o Dis tri to Fe de ral. Essa é a ver da de i ra ou sa dia 
dos ho mens de vi são.

Além das in for ma ções, o Diá rio da Ama zô nia
con tri bui com mu i tos ou tros be ne fí ci os ao abri gar,
hoje cer ca de 98 pro fis si o na is en tre jor na lis tas, téc ni -



cos, pes so al ad mi nis tra ti vo e ou tros, e gera mais 300
em pre gos in di re tos, con ta, tam bém, com 200 pon tos
de ven da e mais de 45 re pre sen tan tes em todo o
País, man ten do uma ti ra gem de sete mil (7000) exem -
pla res.

Na his tó ria de luta do Diá rio da Ama zô nia o
pon to for te sem pre foi a de fe sa dos in te res ses do
povo, de mons tra da nos em ba tes no cam po das idéi as 
e tam bém nas mu i tas lu tas tra va das a exem plo da
cam pa nha con tra a Ele tro nor te, quan do esta que ria
le var as tur bi nas ter me lé tri cas para o Acre e o Diá rio
da Ama zô nia em am pa ro ao povo de Ron dô nia de -
fen deu a per ma nên cia das mes mas em Por to Ve lho.
A cul tu ra re gi o nal tem sido tam bém ou tro pon to mar -
can te, a exem plo das vá ri as re por ta gens que vêm
sen do fe i tas a res pe i to do li vro Fer ro via do Di a bo, do
es cri tor e jor na lis ta Ma nu el Fer re i ra, dan do opor tu ni -
da de ao povo de Ron dô nia de co nhe cer um pou co
mais a His tó ria do Esta do. 

A equi pe de jor na lis mo do Diá rio da Ama zô nia
tem sido ab so lu ta men te pro fis si o nal em suas re por ta -
gens e nas dis cus sões de im por tan tes te mas como a
ati vi da de po lí ti ca re gi o nal, tor nan do-se uma das em -
pre sas de co mu ni ca ção de ma i or cre di bi li da de da Re -

gião que se pro põe a di vul gar a Ama zô nia, seu povo,
seus en can tos, suas ri que zas, seus mis té ri os, sua
his tó ria e sua cul tu ra. 

Fica aqui, por tan to, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs.
Se na do res, o re gis tro des sa data im por tan te que re -
tra ta os 08 anos de exis tên cia do Diá rio da Ama zô -
nia, a ser in se ri do nos Ana is des ta Casa, de for ma a
re gis trar para as pró xi mas ge ra ções o es for ço, a de -
ter mi na ção e a vi são de fu tu ro de ho mens como Assis 
Gur gacz, Acir Mar cos Gur gacz e ain da Emir Sfa ir, que 
en cer rou sua jor na da mais cedo, não che gan do a ver
o re sul ta do do seu tra ba lho e da sua co ra gem. Con tu -
do, não bas ta ria todo esse des pren di men to não fora
os fun ci o ná ri os, to dos aque les anô ni mos fun ci o ná ri os 
que tam bém fi ze ram, fa zem e cer ta men te fa rão do
Diá rio da Ama zô nia um or gu lho para to dos nós da
re gião Nor te.

Era o que ti nha a re gis trar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Sras. e Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria da pró xi ma
ter ça-fe i ra, dia 25, a se guin te:

ORDEM DO DIA





O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 10 ho ras e 14 mi nu tos.)



Ata da 119ª Ses são não De li be ra ti va
em 24 de se tem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Pa u lo Sou to e Car los Pa tro cí nio

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETO

RECEBIDO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 302, DE 2001

(Nº 679/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no do Re i no da Bél gi ca so -
bre Trans por te Aé reo, ce le bra do em Bra -
sí lia, em 18 de no vem bro de 1999.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o 
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no do Re i no da Bél gi ca so bre Trans por te Aé reo,
ce le bra do em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do 
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o
re fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes com -
ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49
da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou
com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DO REINO
DA BÉLGICA SOBRE TRANSPORTE AÉREO

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil 
e O Go ver no do Re i no da Bél gi ca (do ra van te de -

no mi na dos “Par tes Con tra tan tes”),
Sen do Par tes da Con ven ção so bre Avi a ção Ci vil 

Inter na ci o nal, aber ta para as si na tu ra em Chi ca go aos 
7 de de zem bro de 1944,

De se jan do fir mar um acor do com ple men tar
àque la Con ven ção com vis tas a es ta be le cer ser vi ços
aé re os en tre seus res pec ti vos ter ri tó ri os e além, e de
pro mo ver, ao má xi mo pos sí vel, toda for ma de co o pe -
ra ção ci vil no se tor dos trans por tes aé re os, De se jan -
do ga ran tir o mais alto ní vel de se gu ran ça no trans -
por te aé reo in ter na ci o nal.

Acor da ram o se guin te:

ARTIGO 1º
De fi ni ções

Para os fins des te Acor do, a me nos que o con -
tex to exi ja de ou tra ma ne i ra:

a) o ter mo “Con ven ção” sig ni fi ca a Con ven ção
so bre Avi a ção Ci vil Inter na ci o nal, aber ta para as si na -
tu ra em Chi ca go no dia 7 de de zem bro de 1944, e in -
clui qual quer Ane xo ado ta do de acor do com o Arti go
90 da que la Con ven ção e qual quer emen da aos Ane -
xos ou à Con ven ção de acor do com os seus Arti gos
90 e 94, na me di da em que es ses Ane xos e emen das
te nham en tra do em vi gor para am bas as Par tes Con -
tra tan tes;

b) o ter mo “Acor do” sig ni fi ca este Acor do, o seu
Ane xo e qua is quer emen das ao Acor do ou ao Ane xo;

c) o ter mo “au to ri da des ae ro náu ti cas” sig ni fi ca
no Caso da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, o Co man -
dan te da Ae ro náu ti ca e, no caso do Re i no da Bél gi ca
o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, ou, em am bos os ca -
sos, qual quer pes soa ou au to ri da de au to ri za da a
exer cer qua is quer fun ções no pre sen te exer ci das pe -
las au to ri da des aci ma men ci o na das;

d) os ter mos “ter ri tó rio”, “ser vi ços aé re os”, “ser -
vi ço aé reo in ter na ci o nal”, “em pre sa aé rea” e “es ca la
sem fins co mer ci a is” têm os sig ni fi ca dos a eles res -



pec ti va men te atri bu í dos nos Arti gos 2º e 96 da Con -
ven ção;

e) o ter mo “em pre sa aé rea de sig na da” sig ni fi ca
uma em pre sa aé rea que te nha sido de sig na da e au -
to ri za da con for me os Arti gos 3º e 4º des te Acor do;

f) o ter mo “ser vi ços acor da dos” sig ni fi ca ser vi -
ços aé re os re gu la res para o trans por te de pas sa ge i -
ros car ga e mala pos tal, se pa ra da men te ou em com -
bi na ção, nas ro tas es pe ci fi ca das no Ane xo ao pre -
sen te Acor do;

g) o ter mo “ta ri fas” sig ni fi ca qual quer dos se -
guin tes:

i) a ta ri fa de pas sa ge i ros co bra da por
uma em pre sa aé rea para o trans por te de
pas sa ge i ros e suas ba ga gens nos ser vi ços
aé re os e as ta xas e con di ções apli cá ve is
aos ser vi ços co ne xos a tal trans por te;

ii) o fre te co bra do por uma em pre sa
aé rea para o trans por te de car ga (ex ce to
mala pos tal) nos ser vi ços aé re os;

iii) as con di ções re gen do a dis po ni bi li -
da de ou a apli ca bi li da de de tal ta ri fa de pas -
sa ge i ros ou fre te, in clu in do qua is quer van ta -
gens vin cu la das à ta ri fa de pas sa ge i ros ou
ao fre te;

iv) o va lor da co mis são paga por uma
em pre sa aé rea a um agen te, re la ti va aos bi -
lhe tes ven di dos ou aos co nhe ci men tos aé -
re os pre en chi dos por aque le agen te para o
trans por te nos ser vi ços aé re os.

h) o ter mo “mu dan ça de ae ro na ve” sig ni fi ca a
ope ra ção de um dos ser vi ços acor da dos por uma
em pre sa aé rea de sig na da de modo que o ser vi ço
seja ofe re ci do, em um tre cho da rota por ae ro na ves
de ca pa ci da de si mi lar ou in fe ri or das ae ro na ves que 
ope ram em ou tro tre cho;

i) os ter mos “equi pa men to de bor do, equi pa -
men to de solo, pro vi são de bor do, pe ças de re po si -
ção” têm os sig ni fi ca dos a eles res pec ti va men te atri -
bu í dos no Ane xo 9 da Con ven ção;

j) o ter mo “ta ri fa ae ro náu ti ca” sig ni fi ca um pre ço
co bra do às em pre sas aé re as pelo for ne ci men to de
ins ta la ções e ser vi ços ae ro por tuá ri os, de na ve ga ção
aé rea de se gu ran ça da avi a ção.

ARTIGO 2º
Con ces são de Di re i tos

I – Sal vo es ti pu la ção em con trá rio no Ane xo,
cada Par te Con tra tan te con ce de á ou tra Par te Con -
tra tan te os di re i tos a se guir es pe ci fi ca dos, para a ex -

plo ra ção de ser vi ços aé re os in ter na ci o na is pela em -
pre sa aé rea de sig na da pela ou tra Par te Con tra tan te:

a) de so bre vo ar o ter ri tó rio da ou tra
Par te Con tra tan te;

b) de pou sar no re fe ri do ter ri tó rio, para 
fins não co mer ci a is; e

c) fa zer es ca las nes se ter ri tó rio, para a 
ex plo ra ção das ro tas – es pe ci fi ca das no
Ane xo, a fim de em bar car e de sem bar car
pas sa ge i ros car ga e mala pos tal trans por ta -
dos em tra fe go in ter na ci o nal se pa ra da men -
te ou em com bi na ção.

2. Ne nhum dis po si ti vo do pa rá gra fo pri me i ro
des te Arti go será con si de ra do como con ces são, a
uma em pre sa aé rea de sig na da de uma Par te Con -
tra tan te, pas sa ge i ros, ba ga gens, car ga e mala pos -
tal, trans por ta dos me di an te pa ga men to ou em vir tu -
de de um con tra to de lo ca ção, e des ti na dos a ou tro
pon to no ter ri tó rio da que la Par te Con tra tan te.

ARTIGO 3º
De sig na ção para a Ope ra ção de Ser vi ços

1. Cada Par te Con tra tan te terá o di re i to de de -
sig nar, por Nota di plo má ti ca en de re ça da à ou tra par te 
Con tra tan te, uma em pre sa aé rea para ope rar os ser -
vi ços acor da dos nas ro tas es pe ci fi ca das no Ane xo
por essa Par te Con tra tan te.

2. Cada Par te Con tra tan te tem o di re i to de re ti rar 
por nota di plo má ti ca en de re ça da à ou tra Par te Con -
tra tan te a de sig na ção de uma em pre sa aé rea e de
de sig nar ou tra.

ARTIGO 4º
Au to ri za ção para a Ope ra ção de Ser vi ços

1. Ao re ce ber a no ti fi ca ção de de sig na ção de
uma das Par tes Con tra tan tes nos ter mos do Arti go 3º
do pre sen te Acor do, as au to ri da des ae ro náu ti cas da
ou tra Par te Con tra tan te, de con for mi da de com suas
leis e re gu la men tos, con ce de rão sem de mo ra, à em -
pre sa aé rea de sig na da as au to ri za ções ne ces sá ri as
à ope ra ção dos ser vi ços acor da dos para os qua is
essa em pre sa foi de sig na da.

2. Ao re ce ber tal au to ri za ção, a em pre sa aé rea
po de rá ini ci ar a ope ra ção dos ser vi ços acor da dos, to -
tal ou par ci al men te des de que cum pra os dis po si ti vos
apli cá ve is des te Acor do e des de que as ta ri fas se jam
fi xa das em con for mi da de com os dis po si ti vos do Arti -
go 13 des te Acor do.



ARTIGO 5º
Re vo ga ção ou Sus pen são de

Au to ri za ção de Ope ra ção do Ser vi ço

1. As au to ri da des ae ro náu ti cas de cada Par te
Con tra tan te te rão o di re i to de re cu sar, de cas sar e de
sus pen der au to ri za ções para o exer cí cio dos di re i tos
es pe ci fi ca dos no Arti go 4º des te Acor do por em pre sa
aé rea de sig na da pela ou tra Par te Con tra tan te, e de
im por con di ções, tem po rá ria ou de fi ni ti va men te, que
con si de rem ne ces sá ri as para o exer cí cio des ses di re -
i tos, caso tal em pre sa aé rea:

a) não pos sa pro var que está ha bi li ta -
da a pre en cher as con di ções de ter mi na das
de acor do com as leis e re gu la men tos nor -
mal e ra zo a vel men te apli ca dos por es sas
au to ri da des em con for mi da de com a Con -
ven ção, no que con cer ne às ope ra ções de
ser vi ços aé re os Inter na ci o na is;

b) de i xe de ope rar con for me as con di -
ções es ta be le ci das se gun do este Acor do;

c) de i xe de cum prir as leis e re gu la -
men tos da que la Par te Con tra tan te;

d) não pos sa pro var que par te subs tan -
ci al da pro pri e da de e o con tro le efe ti vo da
em pre sa aé rea per ten çam à Par te Con tra -
tan te que a de sig nou ou a seus na ci o na is.

2. A me nos que seja in dis pen sá vel to mar me di -
das ime di a tas para im pe dir in fra ções às leis e re gu -
la men tos aci ma men ci o na dos, os di re i tos enu me ra -
dos no § 1º do pre sen te ar ti go não se rão exer ci dos
an tes de con sul tas com as au to ri da des ae ro náu ti cas 
da ou tra Par te Con tra tan te, de con for mi da de com o
art. 17 do pre sen te acor do.

ARTIGO 6º
Apli ca ção das Leis e dos Re gu la men tos

1. As leis e re gu la men tos de uma Par te Con tra -
tan te em vi gor re la ti vos à en tra da, per ma nên cia ou
sa í da das ae ro na ves que ofe re cem ser vi ços aé re os
in ter na ci o na is, bem como à ope ra ção e à na ve ga ção
des sas ae ro na ves, se rão ob ser va dos pela em pre sa
aé rea de sig na da da ou tra Par te Con tra tan te na en tra -
da, sa í da e no ter ri tó rio da pri me i ra Par te Con tra tan te.

2. As leis e re gu la men tos de uma das Par tes
Con tra tan tes em vi gor re la ti vos à en tra da, sa í da, trân -
si to, imi gra ção, pas sa por tes, al fân de ga, di vi sas, for -
ma li da des sa ni tá ri as e qua ren te na se rão ob ser va dos
pela em pre sa aé rea de sig na da da ou tra Par te Con -
tra tan te, por seus tri pu lan tes e pas sa ge i ros, ou em
seu nome, para a car ga e a mala pos tal em trân si to,

na en tra da, sa í da e no in te ri or do ter ri tó rio des sa Par -
te Con tra tan te.

Os pas sa ge i ros em trân si to no ter ri tó rio de uma
ou de ou tra das Par tes Con tra tan tes se se rão sub me -
ti dos a um con tro le su má rio.

3. Ne nhu ma das Par tes Con tra tan tes dará tra ta -
men to mais fa vo rá vel a sua pró pria em pre sa aé rea ou 
a ou tra em pre sa aé rea que ofe re ça e ga ran ta ser vi -
ços in ter na ci o na is aná lo gos na apli ca ção de seus re -
gu la men tos men ci o na dos nos §§ 1º e 2º des te ar ti go,
nem na uti li za ção dos ae ro por tos, das ae ro vi as, dos
ser vi ços de trá fe go aé reo e das ins ta la ções sob seu
con tro le.

ARTIGO 7º
Cer ti fi ca dos e Li cen ças

1. Cer ti fi ca dos de ae ro na ve ga bi li da de, cer ti fi ca -
dos de ha bi li ta ção e li cen ças, emi ti dos ou con va li da -
dos por uma Par te Con tra tan te e ain da em vi gor, se -
rão re co nhe ci dos como vá li dos pela ou tra Par te Con -
tra tan te para os ob je ti vos de ope ra ção dos ser vi ços
acor da dos nas ro tas es pe ci fi ca das no Ane xo des de
que tais cer ti fi ca dos ou li cen ças se jam emi ti dos ou
con va li da dos me di an te e em con for mi da de com as
nor mas es ta be le ci das se gun do a Con ven ção.

2. Cada Par te Con tra tan te, to da via, re ser va-se o 
di re i to de re cu sar re co nhe cer, para so bre vôo de seu
pró prio ter ri tó rio, cer ti fi ca dos de ha bi li ta ção e li cen ças 
con ce di dos aos seus pró pri os na ci o na is pela ou tra
Par te Con tra tan te.

3. Caso os cer ti fi ca dos e li cen ças men ci o na dos
no § 1º des te ar ti go te nham sido emi ti dos ou con va li -
da dos se gun do nor mas di fe ren tes da que las de ter mi -
na das na Con ven ção e caso esta di fe ren ça te nha sido 
no ti fi ca da à Orga ni za ção de Avi a ção Ci vil Inter na ci o -
nal, as au to ri da des ae ro náu ti cas da ou tra Par te Con -
tra tan te po de rão so li ci tar con sul ta se gun do o art. 17
des te Acor do para ga ran tir que as nor mas em ques -
tão lhe são ace i tá ve is. A im pos si bi li da de de che gar-se 
a um con sen so quan to às ques tões re la ti vas à se gu -
ran ça dos vôos jus ti fi ca rá a apli ca ção do art. 5º des te
Acor do.

ARTIGO 8º
Se gu ran ça de Avi a ção

1. Em con for mi da de com os di re i tos e obri ga -
ções que lhes im põe o Di re i to Inter na ci o nal, as Par tes 
Con tra tan tes re a fir mam que sua obri ga ção mú tua de
pro te ger a avi a ção ci vil con tra atos de in ter fe rên cia ilí -
ci ta, pro mo ven do sua se gu ran ça, cons ti tui par te in te -
gran te do pre sen te Acor do. Sem li mi tar a ge ne ra li da -
de de seus di re i tos e obri ga ções re sul tan tes do Di re i -
to Inter na ci o nal, as Par tes Con tra tan tes atu a rão, em



par ti cu lar, se gun do as dis po si ções da Con ven ção
Re la ti va às Infra ções e a Cer tos Ou tros Atos Co me ti -
dos a Bor do de Ae ro na ves, as si na da em Tó quio, 14
de se tem bro de 1963, da Con ven ção para a Re pres -
são ao Apo de ra men to Ilí ci to de Ae ro na ves, as si na da
na Haia, 16 de de zem bro de 1970, e da Con ven ção
para a Re pres são de Atos Ilí ci tos con tra a Se gu ran ça
da Avi a ção Ci vil, as si na da em Mon tre al, 23 de se tem -
bro de 1971, ou de qual quer ou tra Con ven ção so bre
Se gu ran ça da Avi a ção Ci vil que am bas as Par tes te -
nham ra ti fi ca do.

2. As Par tes Con tra tan tes con cor dam em for ne -
cer mu tu a men te, me di an te so li ci ta ção, toda a as sis -
tên cia ne ces sá ria para pre ve nir atos de apo de ra men -
to ilí ci to de ae ro na ves e ou tros atos ilí ci tos di ri gi dos
con tra a se gu ran ça des sas ae ro na ves, seus pas sa -
ge i ros e tri pu la ções, ae ro por tos e ins ta la ções e ser vi -
ços de na ve ga ção aé rea, e qual quer ou tra ame a ça à
se gu ran ça da avi a ção ci vil.

3. As Par tes Con tra tan tes atu a rão, em suas re -
la ções mú tu as, se gun do as dis po si ções so bre a se -
gu ran ça da avi a ção es ta be le ci das pela Orga ni za ção
de Avi a ção Ci vil Inter na ci o nal e que se de no mi nam
Ane xos a Con ven ção, na me di da em que tais dis po si -
ções so bre a se gu ran ça se jam apli cá ve is às Par tes
Con tra tan tes; as Par tes Con tra tan tes exi gi rão que os
ope ra do res de ae ro na ves por elas ma tri cu la das, os
ope ra do res de ae ro na ves que te nham a sede prin ci -
pal ou re si dên cia per ma nen te em seu ter ri tó rio e os
ope ra do res de ae ro por tos si tu a dos em seu ter ri tó rio
atu em em con for mi da de com as re fe ri das dis po si -
ções so bre a se gu ran ça da avi a ção.

4. Cada Par te Con tra tan te con cor da em exi gir
que os ope ra do res de ae ro na ves ob ser vem as dis po -
si ções so bre a se gu ran ça da avi a ção men ci o na das
no pa rá gra fo 3º, exi gi das pela ou tra Par te Con tra tan te 
com re la ção a en tra da, sa í da ou per ma nên cia no ter -
ri tó rio des sa ou tra Par te Con tra tan te. Cada Par te
Con tra tan te as se gu rar-se-á de que em seu ter ri tó rio
se apli cam efe ti va men te me di das ade qua das para
pro te ger a ae ro na ve e ins pe ci o nar os pas sa ge i ros, a
tri pu la ção, a ba ga gem de mão, as ba ga gens, a car ga
e a pro vi são de bor do, an tes e du ran te o em bar que ou 
per ma nên cia da ae ro na ve. Cada uma das Par tes
Con tra tan tes exa mi na rá tam bém de modo fa vo rá vel
toda so li ci ta ção da ou tra Par te Con tra tan te, com vis -
tas a ado tar me di das es pe ci a is e ra zoá ve is de se gu -
ran ça para com ba ter uma ame a ça es pe cí fi ca.

5. Em caso de in ci den te ou ame a ça de in ci den te 
de apo de ra men to ilí ci to de ae ro na ves ci vis ou de ou -
tros atos ilí ci tos con tra a se gu ran ça de tais ae ro na -
ves, de seus pas sa ge i ros e tri pu la ção, de ae ro por tos

ou ins ta la ções e ser vi ços de na ve ga ção aé rea, as
Par tes Con tra tan tes as sis tir-se-ão mu tu a men te, fa ci -
li tan do as co mu ni ca ções e ou tras me di das apro pri a -
das, des ti na das a pôr ter mo, de for ma rá pi da e se gu -
ra, a tal in ci den te ou ame a ça.

6. Se uma Par te Con tra tan te de i xar de cum prir
as dis po si ções re la ti vas à se gu ran ça da avi a ção que
es tão enun ci a das no pre sen te Arti go, as au to ri da des
ae ro náu ti cas da ou tra Par te Con tra tan te po de rão so li -
ci tar a con vo ca ção de con sul tas ime di a tas com as au -
to ri da des ae ro náu ti cas da ci ta da Par te Con tra tan te.
Na im pos si bi li da de de se che gar a uma so lu ção sa tis -
fa tó ria no pra zo de 30 (trin ta) dias, fi ca rá jus ti fi ca da a
apli ca ção do Arti go 5º do pre sen te Acor do.

ARTIGO 9º
Di re i tos de Uso

1. Os di re i tos im pos tos no ter ri tó rio de uma das
Par tes Con tra tan tes à em pre sa aé rea de sig na da da
ou tra Par te Con tra tan te para o uso dos ae ro por tos e
de ou tras ins ta la ções de na ve ga ção aé rea pe las ae -
ro na ves da em pre sa aé rea de sig na da da ou tra Par te
Con tra tan te não de vem ser ma i o res do que aque les
im pos tos a uma em pre sa aé rea na ci o nal da pri me i ra
Par te Con tra tan te que ofe re ça ser vi ços in ter na ci o na -
is se me lhan tes.

2. Cada Par te Con tra tan te en co ra ja rá a re a li za -
ção de con sul tas so bre ta ri fas ae ro náu ti cas en tre
suas au to ri da des com pe ten tes e as em pre sas aé re as 
de sig na das que se uti li zem dos ser vi ços e as fa ci li da -
des pro por ci o na dos por aque las au to ri da des, quan do 
fac tí vel por in ter mé dio das or ga ni za ções re pre sen ta ti -
vas das em pre sas aé re as. Pro pos tas de al te ra ção
nas ta ri fas ae ro náu ti cas de ve rão ser co mu ni ca das a
tais usuá ri os com ra zoá vel an te ce dên cia, para per mi -
tir—lhes ex pres sar seus pon tos de vis ta an tes que as
al te ra ções se jam fe i tas.

ARTIGO 10
Di re i tos Alfan de gá ri os e Impos tos

1. Cada Par te Con tra tan te isen ta rá a em pre sa
aé rea da ou tra Par te Con tra tan te de res tri ções de im -
por ta ção, di re i tos al fan de gá ri os, im pos tos, ta xas de
ins pe ção e ou tros di re i tos na ci o na is, re gi o na is e lo ca -
is e en car gos so bre ae ro na ves, com bus tí ve is, óle os
lu bri fi can tes, su pri men tos téc ni cos de con su mo, par -
tes so bres sa len tes in clu in do mo to res, equi pa men tos
co muns de ae ro na ves, man ti men tos para ae ro na ves
(in clu in do be bi das, fumo e ou tros pro du tos des ti na -
dos à ven da para pas sa ge i ros em quan ti da des li mi ta -
das du ran te o vôo) e ou tros ar ti gos des ti na dos a se -
rem uti li za dos uni ca men te para a ope ra ção ou ma nu -
ten ção das ae ro na ves da em pre sa aé rea de sig na da



pela ou tra Par te Con tra tan te que ofe re cer os ser vi ços
acor da dos, bem como os es to ques de pas sa gens aé -
re as, co nhe ci men tos aé re os, qual quer ma te ri al im -
pres so que leve gra va do a in síg nia da em pre sa e ma -
te ri al pu bli ci tá rio gra tu i ta men te dis tri bu í do pela em -
pre sa aé rea de sig na da.

2. As isen ções con ce di das se gun do este Arti go
se rão apli ca das aos itens ci ta dos no pa rá gra fo 1º des -
te Arti go, quer es ses ob je tos se jam ou não uti li za dos
ou con su mi dos in te i ra men te no ter ri tó rio da Par te
Con tra tan te que con ce deu a isen ção quan do:

a) in tro du zi dos no ter ri tó rio de uma
Par te Con tra tan te por ou em nome da em -
pre sa aé rea de sig na da da ou tra Par te Con -
tra tan te des de que não se jam ven di dos no
ter ri tó rio da Par te Con tra tan te que con ce -
deu a isen ção;

b) man ti dos a bor do das ae ro na ves da 
em pre sa aé rea de sig na da de uma Par te
Con tra tan te des de a che ga da até a sa í da do 
ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra tan te;

c) in tro du zi dos a bor do das ae ro na ves
da em pre sa aé rea de sig na da de uma Par te
Con tra tan te no ter ri tó rio da ou tra Par te Con -
tra tan te e des ti na dos ao uso na ope ra ção
dos ser vi ços acor da dos.

3. O equi pa men to co mum das ae ro na ves, o
equi pa men to de solo, como tam bém o ma te ri al e o
su pri men to nor mal men te man ti do a bor do das ae ro -
na ves da em pre sa aé rea de sig na da de qual quer
Par te Con tra tan te po de rão ser de sem bar ca dos no
ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra tan te so men te com a
apro va ção das au to ri da des al fan de gá ri as da que le
ter ri tó rio. Em tal caso, po de rão ser co lo ca dos sob
su per vi são das di tas au to ri da des até que se jam
re-ex por ta dos ou ali e na dos de acor do com os re gu -
la men tos al fan de gá ri os.

4. Ba ga gens e car ga em tran si to di re to se rão
isen tas de di re i tos al fan de gá ri os e ou tras ta xas.

5. As isen ções pre vis tas nes te ar ti go tam bém
são con ce di das quan do a em pre sa aé rea da Par te
Con tra tan te ti ver fir ma do acor dos com ou tra em pre sa 
aé rea que re ce ba as mes mas isen ções da ou tra Par te 
Con tra tan te, ten do em vis ta o em prés ti mo ou e des lo -
ca men to no ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra tan te dos
ob je tos men ci o na dos no § 1º des te ar ti go.

ARTIGO 11
Ca pa ci da de

1. Ha ve rá opor tu ni da de jus ta e igual para as em -
pre sas aé re as de sig na das das Par tes Con tra tan tes

ope ra rem os ser vi ços acor da dos nas ro tas es pe ci fi -
ca das no Ane xo o pre sen te Acor do.

2. Na ope ra ção dos ser vi ços acor da dos, em pre -
sa aé rea de sig na da de cada Par te Con tra tan te le va rá
em con ta os in te res ses da em pre sa aé rea de sig na da
da ou tra Par te Con tra tan te, a fim de não afe tar in de vi -
da men te os ser vi ços pro por ci o na dos pela úl ti ma em
roda ou em par te da mes ma rota.

3. Os ser vi ços acor da dos pro por ci o na dos pe las
em pre sas aé re as de sig na das das Par tes Con tra tan -
tes te rão como ca rac te rís ti ca uma re la ção es tri ta com 
as ne ces si da des do pú bli co para o trans por te nas ro -
tas es pe ci fi ca das e te rão como ob je ti vo pri má rio a
pro vi são, em ní ve is ra zoá ve is de apro ve i ta men to, de
ca pa ci da de ade qua da para aten der as ne ces si da des
co muns e nor mal men te pre vi sí ve is para o trans por te
de pas sa ge i ros, car ga e mala pos tal en tre o ter ri tó rio
da Par te Con tra tan te que de sig nou a em pre sa aé rea
e os pa í ses de des ti no fi nal do trá fe go.

4. O trans por te de pas sa ge i ros e car pa, in clu in -
do mala pos tal, em bar ca dos e de sem bar ca dos em
pon tos nas ro tas es pe ci fi ca das que não no ter ri tó rio
da Par te Con tra tan te que de sig nou a em pre sa aé rea,
será de ter mi na do de acor do com o prin cí pio ge ral de
que a ca pa ci da de será re la ci o na da com:

a) a de man da de trá fe go de e para o
ter ri tó rio da Par te Con tra tan te que te nha de -
sig na do a em pre sa aé rea;

b) a de man da de trá fe go da re gião por 
meio da qual pas sa o ser vi ço acor da do, le -
van do em con ta ou tros ser vi ços es ta be le ci -
dos pe las em pre sas aé re as dos Esta dos
com pre en di dos na que la re gião; e

c) os re qui si tos de ope ra ção de vôos
de lon ga du ra ção.

5. As em pre sas aé re as sub me te rão à apro va -
ção, num pra zo má xi mo de 45 (qua ren ta e Cin co)
dias an tes da ope ra ção dos ser vi ços acor da dos, os
pro gra mas para ope ra ção às au to ri da des ae ro náu ti -
cas das duas Par tes Con tra tan tes. Estes in clu i rão o
tipo de ser vi ços, os ti pos de ae ro na ves, as fre qüên -
ci as e os ho rá ri os dos võos. Isto se apli ca, igual men -
te, a toda mo di fi ca ção ul te ri or. Em ca sos es pe cí fi cos 
esse pra zo po de rá ser re du zi do com a apro va ção
das au to ri da des ae ro náu ti cas.

ARTIGO 12
Mu dan ça de Ae ro na ve

A em pre sa aé rea de sig na da por urna Par te
Con tra tan te po dem re a li zar uma mu dan ça de ae ro na -



ve no ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra tan te para pon tos 
além des de que cum pra as se guin tes con di ções:

a) a subs ti tu i ção de ve rá ser jus ti fi ca da
em ter mos de ren ta bi li da de;

b) a ae ro na ve que ofe re cer o ser vi ço
no tre cho mais dis tan te do ter ri tó rio da Par te 
Con tra tan te que de sig nou a em pre sa aé rea
ga ran ti rá o ser vi ço uni ca men te de acor do
com a ae ro na ve que ope rar no tre cho mais
pró xi mo e seu ho rá rio de vôo será de ter mi -
na do em fun ção dis so; a pri me i ra che ga rá
até o pon to de subs ti tu i ção para le var o trá -
fe go da se gun da ae ro na ve ou de sem bar car
o trá fe go da se gun da ae ro na ve ou de sem -
bar car o trá fe go que será tor na do a bor do
por esta úl ti ma, e a ca pa ci da de será de ter -
mi na da le van do-se em con si de ra ção prin ci -
pal men te este ob je ti vo;

c) a em pre sa aé rea não po de rá ser
apre sen ta da ao pú bli co atra vés de pu bli ci -
da de por ofe re cer um ser vi ço a par tir do
pon to em que se re a li za a subs ti tu i ção de
ae ro na ves, a me nos que o Ane xo es ta be le -
ça de ou tra ma ne i ra;

d) em todo vôo com des ti no ao ter ri tó -
rio da ou tra Par te Con tra tan te onde se re a li -
zar a subs ti tu i ção de ae ro na ves um só vôo
será au to ri za do ori un do des te ter ri tó rio, ex -
ce to se apro va do mais de um vôo pe las au -
to ri da des ae ro náu ti cas da ou tra Par te Con -
tra tan te.

ARTIGO 13
Ta ri fas

1. As Par tes Con tra tan tes ad mi ti rão que uma ta -
ri fa em urna das ro tas es pe ci fi ca das no Ane xo seja
es ta be le ci da por uma das em pre sas aé re as de sig na -
das, se pos sí vel após acor do en tre es sas em pre sas
aé re as.

2. As ta ri fas a se rem apli ca das para o trans por te 
nos ser vi ços acor da dos en tre os ter ri tó ri os das Par tes 
Con tra tan tes se rão es ta be le ci das em ní ve is ra zoá ve -
is, le van do-se em con si de ra ção to dos os Fa to res per -
ti nen tes, in clu si ve o in te res se dos usuá ri os, o cus to
de ope ra ção, lu cro ra zoá vel, ca rac te rís ti cas do ser vi -
ço e, quan do ade qua do, as ta ri fas co bra das por ou -
tras em pre sas aé re as ope ran do em toda ou par te da
mes ma rota.

3. As ta ri fas se rão sub me ti das à apro va ção das
au to ri da des ae ro náu ti cas das par tes Con tra tan tes e
re ce bi das por es tas pelo me nos 60 (ses sen ta) dias

an tes da data pro pos ta para sua en tra da em vi gor. As
au to ri da des ae ro náu ti cas po dem ace i tar um pra zo
mais cur to em ca sos par ti cu la res.

Se, num pra zo de 30 (trin ta) dias con ta dos da
data de re ce bi men to, as au to ri da des ae ro náu ti cas de
uma das Par tes Con tra tan tes não ti ve rem ex pres so a
sua dis cor dân cia às au to ri da des ae ro náu ti cas da ou -
tra Par te Con tra tan te, as ta ri fas se rão con si de ra das
apro va das e en tra rão em vi gor na data in di ca da na ta -
ri fa pro pos ta.

Caso as au to ri da des ae ro náu ti cas ace i tem um
pra zo mais cur to para a apre sen ta ção de uma ta ri fa,
es tas po de rão igual men te acor dar que o pra zo do avi -
so de dis cor dân cia seja in fe ri or a 30 (trin ta) dias.

4. Se um avi so de dis cor dân cia ti ver sido dado,
se gun do o pa rá gra fo 3º des te Arti go, as au to ri da des
ae ro náu ti cas das Par tes Con tra tan tes re a li za rão con -
sul tas em con for mi da de com o Arti go 17 do pre sen te
Acor do e se es for ça rão para fi xar a ta ri fa de co mum
acor do.

5. Se as au to ri da des ae ro náu ti cas não pu de rem
che gar a um acor do a res pe i to da ta ri fa que lhes te -
nha sido sub me ti da, nos ter mos do pa rá gra fo 3º des te 
Arti go, nem so bre a fi xa ção de qual quer ta ri fa, nos
ter mos do pa rá gra fo 4º des te Arti go, a con tro vér sia
será so lu ci o na da em con for mi da de com as dis po si -
ções do Arti go 18 des te Acor do.

6. Se as au to ri da des ae ro náu ti cas de uma das
Par tes Con tra tan tes não es ti ve rem de acor do com
uma ta ri fa fi xa da, as au to ri da des ae ro náu ti cas da ou -
tra Par te Con tra tan te se rão no ti fi ca das e as em pre -
sas aé re as de sig na das pro cu ra rão, se ne ces sá rio,
che gar a um en ten di men to.

Se no pra zo de 90 (no ven ta) dias a con tar da
data do re ce bi men to do avi so de dis cor dân cia, uma
nova ta ri fa não pu der ser fi xa da em con for mi da de
com as dis po si ções pre vis tas nos pa rá gra fos 2º e 3º
des te Arti go, os pro ce di men tos in di ca dos nos pa rá -
gra fos 4º e 5º des te Arti go se rão apli ca dos.

7. As ta ri fas es ta be le ci das con for me as dis po si -
ções do pre sen te Arti go per ma ne ce rão em vi gor até
que no vas ta ri fas se jam es ta be le ci das, nos ter mos
das dis po si ções des te Arti go, ou do Arti go 18 des te
Acor do.

8. Ne nhu ma ta ri fa vi go ra rá se as au to ri da des
ae ro náu ti cas de qual quer uma das par tes Con tra tan -
tes es ti ve rem em de sa cor do com a mes ma, sal vo sob
as dis po si ções pre vis tas no pa rá gra fo 4º do Arti go 18
des te Acor do.

9. As au to ri da des ae ro náu ti cas de am bas as
Par tes Con tra tan tes se es for ça rão para as se gu rar



que as ta ri fas im pos tas e co bra das cor res pon dam às
ta ri fas apro va das por am bas as au to ri da des ae ro náu -
ti cas e ne nhu ma em pre sa aé rea con ce da aba ti men to
so bre tais ta ri fas.

10. As em pre sas aé re as es tão au to ri za das a fa -
zer con cor rên cia nos tre chos dos ser vi ços acor da dos
onde es tas exer ce rem di re i tos de tra fe go de 5º li ber -
da de do ar às ta ri fas apli ca das pe las em pre sas aé re -
as que ope ram nos mes mos tre chos de 3º e 4º li ber da -
des do ar, sem que para isso pre ju di quem a apli ca ção
dos dis po si ti vos dos pa rá gra fos pre ce den tes des te
Arti go. As ta ri fas co bra das pe las em pre sas aé re as que 
ope ram ser vi ços de 5ª li ber da de do ar não se rão me -
nos ele va das e suas con di ções ta ri fá ri as não se rão
me nos res tri ti vas do que aque las das em pre sas aé re -
as que ope ram ser vi ços de 3ª e 4ª li ber da de do ar.

ARTIGO 14
Pes so al

1. A em pre sa aé rea de sig na da por uma das Par -
tes Con tra tan tes esta au to ri za da com base na re ci -
pro ci da de, a man ter no ter ri tó rio da ou tra Par te Con -
tra tan te re pre sen tan tes e em pre ga dos dos se to res
co mer ci al, ope ra ci o nal e téc ni co ne ces sá ri os à ex plo -
ra ção dos ser vi ços acor da dos.

2. A cri té rio da em pre sa aé rea de sig na da, as ne -
ces si da des em ter mos de pes so al po de rão ter pre en -
chi das por seu pró prio pes so al exe cu ti vo ou pelo pes -
so al de ou tra or ga ni za ção, com pa nhia ou em pre sa
aé rea que ope re no ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra -
tan te e es te ja au to ri za da a re a li zar tais ser vi ços nes -
se ter ri tó rio.

3. O pes so al men ci o na do no § 1º des te Arti go
de ve rá Cum prir as leis e re gu la men tos em vi gor no
ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra tan te. Cada Par te Con -
tra tan te con ce de rá na base de re ci pro ci da de e sem
de mo ra car te i ras de tra ba lho e ou tros do cu men tos
aná lo gos ne ces sá ri os a tais fun ci o ná ri os.

4. Na me di da em que per mi ti rem as leis na ci o -
na is, as duas Par tes Con tra tan tes isen ta rão da obri -
ga ção de ob ter car te i ras de tra ba lho e ou tros do cu -
men tos aná lo gos o pes so al que exer cer fun ções tem -
po rá ri as.

ARTIGO 15
Ven das e Re ce i tas

1. Cada em pre sa aé rea de sig na da tem o di re i to
de ven der os bi lhe tes de pas sa gem no ter ri tó rio da
ou tra Par te Con tra tan te di re ta men te a seu cri té rio, por 
in ter mé dio de seus agen tes.

A ven da po de rá ser em mo e da do país e, con -
tan to que a le gis la ção na ci o nal o per mi ta em mo e das
li vre men te con ver sí ve is de ou tros pa í ses.

Qu al quer pes soa po de rá ad qui rir es ses bi lhe tes 
nas mo e das ace i tas para a ven da por essa em pre sa
aé rea.

2. Cada em pre sa aé rea de sig na da terá o di re i to
de trans fe rir para o seu pais re ce i tas lo ca is ex ce den -
tes as so mas lo ca is de sem bol sa das. Essas trans fe -
rên ci as se rão per mi ti das sem res tri ções, à taxa de
câm bio apli cá vel a es sas tran sa ções ou quan do não
hou ver taxa de câm bio, com base na “taxa de câm bio” 
pra ti ca da no mer ca do para os pa ga men tos cor ren tes, 
apli cá ve is no dia do pe di do de trans fe rên cia pela em -
pre sa aé rea de sig na da da ou tra Par te Con tra tan te, e
não es ta rão su je i tas a qua is quer en car gos ad mi nis -
tra ti vos e de câm bio, ex ce to os nor mal men te co bra -
dos pe los ban cos na exe cu ção de tais con ver são e re -
mes sa.

3. Com base na re ci pro ci da de, a em pre sa aé rea
de sig na da de cada Par te Con tra tan te terá o di re i to à
isen ção de todo tri bu to nas re ce i tas que a em pre sa
ob te nha no ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra tan te dá
ope ra ção dos ser vi ços de trans por te aé reo e de todo
im pos to so bre o mon tan te de ne gó ci os ou ca pi tal da
mes ma.

Este dis po si ti vo não será apli cá vel se uma Con -
ven ção des ti na da a evi tar a bi tri bu ta ção pre ven do
uma isen ção aná lo ga es ti ver em vi gor en tre as duas
Par tes Con tra tan tes.

ARTIGO 16
Inter câm bio de Infor ma ção

1. As au to ri da des ae ro náu ti cas das duas Par tes
Con tra tan tes tro ca rão, na me di da do  pos sí vel, in for -
ma ções re la ti vas as au to ri za ções em vi gor nas suas
em pre sas aé re as de sig na das no que tan ge a ope ra -
ção de ser vi ços com ori gem/des ti no e es ca la no ter ri -
tó rio da ou tra Par te Con tra tan te in clu si ve emi tin do co -
pi as de cer ti fi ca dos e das au to ri za ções em vi gor re la -
ti vos aos ser vi ços aé re os nas ro tas es pe ci fi ca das,
bem como emen das, isen ções e ta be las de ser vi ços
au to ri za dos.

2. Cada Par te Con tra tan te as se gu ra ra que sua
em pre sa aé rea for ne ça às au to ri da des ae ro náu ti cas
da ou tra Par te Con tra tan te o mais rá pi do pos sí vel có -
pi as das ta ri fas, ta be las e emen das, bem como toda
in for ma ção per ti nen te re la ti va à ope ra ção dos ser vi -
ços, in clu si ve a ca pa ci da de em cada uma das ro tas
es pe ci fi ca das e qual quer in for ma ção re qui si ta da que
pro ve às au to ri da des ae ro náu ti cas da ou tra Par te
Con tra tan te que os dis po si ti vos des te Acor do são re -
al men te res pe i ta dos.

3. Cada Par te Con tra tan te as se gu ra rá que sua
em pre sa aé rea de sig na da for ne ça às au to ri da des ae -



ro náu ti cas da ou tra Par te Con tra tan te es ta tís ti cas re -
la ti vas ao trá fe go trans por ta do nos ser vi ços acor da -
dos, in di can do os pon tos de em bar que e de sem bar -
que.

ARTIGO 17
Con sul tas

1. As au to ri da des ae ro náu ti cas das Par tes Con -
tra tan tes fa rão con sul tas en tre si pe ri o di ca men te com 
vis tas a ga ran tir uma es tre i ta co la bo ra ção quan to a
to das as ques tões re la ti vas à apli ca ção dos dis po si ti -
vos des te Acor do e de seu Ane xo.

2. Tais con sul tas co me ça rão den tro de um pra zo 
de 60 (ses sen ta) dias a par tir da data de re ce bi men to
de tal so li ci ta ção, ex ce to se acor da do di fe ren te men te
pe las Par tes Con tra tan tes.

ARTIGO 18
So lu ção de Con tro vér si as

1. Se uma con tro vér sia sur gir en tre as Par tes
Con tra tan tes quan to à in ter pre ta ção ou apli ca ção des -
te Acor do, as Par tes Con tra tan tes se es for ça rão pri -
me i ra men te para re sol vê-la por via de ne go ci a ções.

2. Se as Par tes Con tra tan tes não che ga rem a
um acor do por via de ne go ci a ções, po de rão sub me ter 
a con tro vér sia à de ci são de qual quer pes soa ou or ga -
nis mo, ou, a cri té rio de uma ou de ou tra das Par tes
Con tra tan tes, a de ci são de um tri bu nal com pos to por
três ár bi tros.

3. O tri bu nal ar bi tral é for ma do como se gue:
cada uma das Par tes Con tra tan tes no me a rá um ár bi -
tro num pra zo de 60 (ses sen ta) dias con ta dos da data
em que uma de las re ce ber da ou tra Par te Con tra tan -
te, por via di plo má ti ca, uma so li ci ta ção de ar bi tra gem. 
Esses dois ár bi tros che ga rão a um acor do para de sig -
nar o ter ce i ro ár bi tro em um pra zo adi ci o nal de 60
(ses sen ta) dias. O ter ce i ro ár bi tro re pre sen ta rá um
ter ce i ro Esta do, atu a rá na qua li da de de pre si den te do 
tri bu nal e de ter mi na rá o lo cal da ar bi tra gem.

Se uma ou ou tra Par te Con tra tan te não no me ar
um ár bi tro no pra zo es pe ci fi ca do, ou se o ter ce i ro ár bi tro 
não for de sig na do no pra zo es pe ci fi ca do, o Pre si den te
do Con se lho da Orga ni za ção de Avi a ção Ci vil Inter na ci -
o nal po de rá ser con vi da do por uma Par te Con tra tan te a
no me ar um ár bi tro ou ár bi tros se gun do o caso.

4. Cada Par te Con tra tan te de ve rá, con sis ten te
com sua le gis la ção na ci o nal, aca tar in te gral men te
qual quer de ci são ou sen ten ça do tri bu nal ar bi tral.

Se uma das Par tes Con tra tan tes não con cor dar
com tal de ci são, a ou tra Par te Con tra tan te po de rá
apli car o Arti go 5º des te Acor do.

5. As des pe sas de ar bi tra gem se rão di vi di das
igual men te en tre as Par tes Con tra tan tes.

ARTIGO 19
Emen das

1. Caso uma Par te Con tra tan te de se je re a li zar
emen das a um dis po si ti vo des te Acor do, esta po de rá
so li ci tar con sul tas à ou tra Par te Con tra tan te. Tais con -
sul tas, que po de rão ser fe i tas en tre as au to ri da des
ae ro náu ti cas por meio de dis cus são ou por cor res -
pon dên cia, co me ça rão no pra zo de 60 (ses sen ta)
dias con ta dos da data da so li ci ta ção.

2. Se uma con ven ção ge ral mul ti la te ral so bre
avi a ção en trar em vi gor em re la ção a am bas as Par -
tes Con tra tan tes, pre va le ce rão os dis po si ti vos de tal
Con ven ção. Con sul tas, con for me o pa rá gra fo 1º des te 
Arti go, po den do ser man ti das com vis tas a de ter mi nar 
o grau em que este Acor do é afe ta do pe los dis po si ti -
vos da con ven ção mul ti la te ral.

3. Qu al quer emen da ou mo di fi ca ção en tra rá
em vi gor quan do con fir ma da por tro ca de no tas di -
plo má ti cas.

ARTIGO 20
De nún cia

1. Cada Par te Con tra tan te po de rá, a qual quer
mo men to, no ti fi car a ou tra Par te Con tra tan te, por es -
cri to atra vés dos ca na is di plo má ti cos, de sua de ci são
de de nun ci ar este Acor do.

Tal no ti fi ca ção será fe i ta si mul ta ne a men te à
Orga ni za ção de Avi a ção Ci vil Inter na ci o nal.

2. O Acor do de i xa ra de vi ger 1 (um) ano após a
data do re ce bi men to da no ti fi ca ção pela ou tra Par te
Con tra tan te, a me nos que seja re ti ra da de Co mum
acor do, an tes de ex pi rar esse pe río do.

Se o re ce bi men to da no ti fi ca ção não for acu sa -
do pela ou tra Par te Con tra tan te, essa no ti fi ca ção
será con si de ra da re ce bi da 14 (qua tor ze) dias após
seu re ce bi men to pela Orga ni za ção de Avi a ção Ci vil
Inter na ci o nal.

ARTIGO 21
Re gis tro na OACI

Este Acor do e qual quer emen da a ele se rão re gis -
tra dos na Orga ni za ção de Avi a ção Ci vil Inter na ci o nal.

ARTIGO 22
Entra da em vi gor

1. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor por tro ca
de no tas di plo má ti cas apos a con clu são dos pro ce di -
men tos cons ti tu ci o na is de cada Par te Con tra tan te.



Pela mes ma tro ca de No tas, o Acor do fir ma do
pe las Par tes Con tra tan tes em Bru xe las, em 19 de se -
tem bro de 1980, e ane xos, de i xa rá de pro du zir seus
efe i tos.

Em tes te mu nho do que, os aba i xo as si na dos,
de vi da men te au to ri za dos por seus res pec ti vos Go -
ver nos, as si nam o pre sen te Acor do.

Fe i to em Bra sí lia, em 18 de no vem bro  
de 1999, em dois exem pla res ori gi na is nos idi o mas
por tu guês, fran cês e ho lan dês, sen do to dos os tex tos
igual men te au tên ti cos.

Pelo Governo da República Federativa do
Brasil, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res.

Pelo Governo do Reino da Bélgica, Pi er re Che -
va li er, Se cre tá rio de Esta do do Co mér cio Exte ri or.

No tas:
1. As em pre sas aé re as de sig na das das duas

Par tes Con tra tan tes po dem omi tir um ou mais pon tos
so bre as ro tas acor da das e tam bém ope rá-las em
uma or dem di fe ren te em um vôo qual quer, com a con -
di ção de que o pon to de par ti da ou che ga da seja si tu -
a do no país de sua na ci o na li da de.

2. Em ne nhum caso esta cláu su la per mi te às
em pre sas aé re as de sig na das subs ti tu ir ou ope rar
pon tos além como pon tos in ter me diá ri os ou pon tos
in ter me diá ri os como pon tos além.

MENSAGEM Nº 948, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -

nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do 
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no do Re i no da Bél gi ca so bre Trans por te Aé -
reo, ce le bra do em Bra sí lia, em 18 de no vem bro de
1999.

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 196/MRE

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2000 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Ele vo à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o
ane xo Acor do so bre Trans por te Aé reo en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no do Re i no da Bél gi ca, ce le bra do em Bra sí lia, no
dia 18 de no vem bro de 1999.

2. O ins tru men to, que tem por ob je ti vo atu a li zar 
o Acor do so bre Trans por te Aé reo Re gu lar, ce le bra -
do em 19 de se tem bro de 1980, re sul ta de ne go ci a -
ções le va das a cabo des de ou tu bro de 1992, quan -
do au to ri da des ae ro náu ti cas dos dois pa í ses se en -
con tra ram no Rio de Ja ne i ro, por oca sião da 2ª Re u -
nião de Con sul ta Bra sil–Bél gi ca.

3. Os avan ços lo gra dos nas tra ta ti vas com os
bel gas em tor no des se Acor do, me di an te a in clu são
de cláu su las iden ti fi ca das pelo Co man do da Ae ro -
náu ti ca como de in te res se para a adap ta ção do tex -
to à nova re a li da de de re la ci o na men to ae ro náu ti co,
po dem ser ob ser va dos prin ci pal men te:

a) no Arti go 2º, re la ti vo a “Di re i tos”, com a men -
ção adi ci o nal ao exer cí cio de “di re i tos de quin ta li ber -
da de” para ro tas es pe cí fi cas (3 pon tos além do Bra sil
e 3 pon tos além da Bél gi ca, pon tos es ses ne go ciá ve is 
pe ri o di ca men te en tre as au to ri da des ae ro náu ti cas);
esse di re i to, em con tra par ti da, ade ma is de con di ci o -
na do ao prin cí pio do equi lí brio co mer ci al, re gu la do
pelo es ta be le ci men to de uma quo ta li mi te, está su je i -
to a um acor do co mer ci al en tre as em pre sas de sig na -
das (Vasp e Sa be na).

b) no Arti go 8º, so bre “Se gu ran ça de Avi a ção”,
até en tão ine xis ten te, com a in clu são de mo der nas
dis po si ções de se gu ran ça da ae ro náu ti ca ci vil, de ri -
va das dos prin cí pi os es ta be le ci dos pelo Con se lho da
Orga ni za ção da Avi a ção Ci vil Inter na ci o nal (OACI); a
Ae ro náu ti ca tem pro cu ra do in clu ir esse Arti go nos
Acor dos bi la te ra is exis ten tes, por oca sião de sua re vi -
são;

c) no Arti go 10º, que tra ta de “Di re i tos Alfan de -
gá ri os e Impos tos”, com a ob ser vân cia do prin cí pio



es ta be le ci do na cha ma da “cláu su la-pa drão” para
Acor dos Aé re os, fru to da ne go ci a ção con jun ta le va da
a cabo em 1996 en tre o MRE, a Re ce i ta Fe de ral e o
Ban co Cen tral do Bra sil (isen ção de en car gos tri bu tá -
ri os so bre ae ro na ves, e ou tros ser vi ços cor re la tos
des ti na dos a se rem uti li za dos uni ca men te para a
ope ra ção ou ma nu ten ção das ae ro na ves da em pre sa
aé rea de sig na da);

d) no Arti go 12º, com a ino va ção de cor ren te as
in clu são de re gras cla ras para dis ci pli nar “Mu dan ça
de Ae ro na ves” no ter ri tó rio da Par te Con tra tan te; es -
sas re gras, ela bo ra das no con tex to da in ten si fi ca ção
da po lí ti ca de li be ra li za ção dos mer ca dos aé re os e do 
con se qüen te pro ces so de ali an ças en tre com pa nhi as 
aé re as (como a que se deu, aliás en tre a Sa be na e a
Swis sa ir), mos tra ram-se par ti cu lar men te ade qua das
no pe río do re cen te, como for ma de pre ser var o equi lí -
brio co mer ci al no re la ci o na men to ae ro na ú ti co;

e) no Arti go 15º, que diz res pe i to a “Ven das e
Re ce i tas”, onde se fez pre va le cer pon to de vis ta da
Re ce i ta Fe de ral para de i xar cla ro que, na ine xis tên cia 
de Acor do des ti na do a evi tar bi tri bu ta ção, a re mes sa
das “re ce i tas ex ce den tes” (que não as de cor ren tes da 
ope ra ção dos trans por tes aé re os) está su je i ta ao pa -
ga men to dos im pos tos, ta xas e con tri bu i ções re gu la -
res, e

f) no  Arti go 18º, que tra ta de “So lu ção de Con -
tro vér si as”, com a re fe rên cia à ne ces si da de de su bor -
di na ção das sen ten ças dos ár bi tros às res pec ti vas le -
gis la ções na ci o na is.

4. Com vis tas às pro vi dên ci as ne ces sá ri as à
apro va ção do tex to pelo Po der Le gis la ti vo, sub me to à
con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa -
gem ao Con gres so Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PARECERES

PARECERES NºS 1.037 E 1.038, DE 2001

So bre a Emen da nº 1-PLEN, ao Pro je -
to de Lei do Se na do nº 676, de 1999, de au -
to ria do Se na dor Osmar Dias, que al te ra a
Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997,
mo di fi can do o ín di ce de atu a 1i za ção mo -
ne tá ria dos con tra tos de re fi nan ci a men tos
das dí vi das es ta du a is, (a re que ri men to do
CAE, atra vés do Ofí cio nº 79/2001)

PARECER Nº 1.037 DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 676, de 1999,
“Alte ra a Lei nº 9.496. de 11 de se tem bro de 1997,
mo di fi can do o ín di ce de atu a li za ção mo ne tá ria dos
con tra tos de re fi nan ci a men to das dí vi das es ta du a is”.

O pro je to, de au to ria do no bre Se na dor Osmar
Dias, ao pro por nova re da ção ao in ci so II, do art. 3º da 
Lei nº 9.496, de 1997, ob je ti va subs ti tu ir o ín di ce de
atu a li za ção mo ne tá ria (Índi ce Ge ral de Pre ços  – Dis -
po ni bi li da de Inter na IGP-DI) das pres ta ções men sa is
dos con tra tos de re fi nan ci a men to, pela União, de dí vi -
das mo bi liá ri as e ou tras de res pon sa bi li da de dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, pelo Índi ce de Pre ços
ao Con su mi dor Amplo (IPCA), do Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca.

A pro po si ção foi apro va da, em ca rá ter ter mi na ti -
vo, pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em 11
de abril de 2000. To da via, em face do Re cur so nº 7, de 
2000, que tem como pri me i ro sig na tá rio o no bre Se -
na dor José Ro ber to Arru da, o pro je to será apre ci a do
pelo Ple ná rio des ta Casa.

Em Ple ná rio, foi apre sen ta da ao pro je to uma
emen da (Emen da nº 1-Plen), de au to ria do no bre Se -
na dor Jor ge Bor nha u sen, pro pon do que seja acres ci -
do o se guin te ar ti go à pro po si ção:

“Art. 2º A al te ra ção pre vis ta no ar ti go
an te ri or fica con di ci o na da à ce le bra ção dos
res pec ti vos adi ti vos con tra tu a is.”

Embo ra o no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no te -
nha ofe re ci do, en quan to re la tor da ma té ria na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, pa re ce res fa vo rá ve is
ao pro je to e à ci ta da emen da, aque la Co mis são jul -
gou por bem, pre vi a men te à sua de li be ra ção, sub me -
ter a re fe ri da emen da à apre ci a ção des ta Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.



II – Voto

A Cons ti tu i ção Fe de ral atri bui com pe tên cia ao
Con gres so Na ci o nal para dis por, com san ção do Pre -
si den te da Re pú bli ca, en tre ou tros as sun tos, so bre
ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al, mo ne tá ria e mon tan te da
dí vi da mo bi liá ria fe de ral (in ci sos XIII e XIV, do art. 48,
da CF). A Lei Ma i or atri bui, tam bém, com pe tên cia pri -
va ti va ao Se na do Fe de ral para dis por so bre os li mi tes
e con di ções de ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter -
no da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os (in ci sos V a IX, do art. 52 da CF). Assim,
no Se na do Fe de ral, a ma té ria está re gu la men ta da
pe las Re so lu ções nº 95/89 e 78/98. Por ou tro lado, a
au to ri za ção para a União re fi nan ci ar as dí vi das mo bi -
liá ri as e ou tras que es pe ci fi ca dos Esta dos e do Dis tri -
to Fe de ral, as sim como as con di ções fi nan ce i ras fo -
ram es ta be le ci dos pela Lei nº 9.496, de 1997.

Em nos so en ten di men to, por tan to, a ini ci a ti va
do ilus tre Se na dor Osmar Dias é con sen tâ nea com as 
nor mas vi gen tes, tan to no pla no cons ti tu ci o nal, como
no pla no in fra cons ti tu ci o nal.

A emen da ao pro je to, ora sob exa me, de fato
apri mo ra a pro po si ção ori gi nal, por quan to os con tra -
tos fir ma dos en tre a União e os Esta dos para re fi nan -
ci a men to de dí vi das, no âm bi to do Ajus te Fis cal, têm
sus ten ta ção le gal na ci ta da Lei nº 9.496/97 e, como
bem jus ti fi ca o no bre Se na dor Jor ge Bor nha u sen, au -
tor da emen da, os con tra tos são, as sim, ins tru men tos
ju ri di ca men te per fe i tos e so men te po de rão ser al te ra -
dos me di an te con cor dân cia das par tes. Por tan to, para
a ado ção do novo ín di ce de atu a li za ção mo ne tá ria to -
mar-se-ia ne ces sá ria a ce le bra ção de adi ti vos con tra -
tu a is. Ou seja, am bas as par tes – a União, en quan to
cre do ra, e os Esta dos, en quan to de ve do res – te ri am
que con cor dar com a mu dan ça de in de xa dor das
pres ta ções dos re fi nan ci a men tos. Des se modo, a me -
di da le gal evi ta ria, in clu si ve, even tu a is ques ti o na men -
tos ju rí di cos e ad mi nis tra ti vos, no fu tu ro, quan to à for -
ma de cor re ção das pres ta ções das re fe ri das dí vi das.

Ade ma is, o art. 5º, in ci so XXXVI, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, es ta be le ce que “a lei não pre ju di ca rá o
di re i to ad qui ri do, o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga -
da”. Assim, a emen da ao pro je to – pelo fato de con di -
ci o nar a efi cá cia da mu dan ça dos ín di ces de atu a li za -
ção mo ne tá ria à ce le bra ção de adi ti vos con tra tu a is –
está, por tan to, de acor do com esse prin cí pio de di re i -
to so bre as ga ran ti as e di re i tos fun da men ta is, ao re -
co nhe cer que os con tra tos fir ma dos en tre a União e
as uni da des da fe de ra ção, de que tra tam o pre sen te
pro je to de lei e res pec ti va emen da, con fi gu ram atos ju -

rí di cos per fe i tos e, as sim, so men te me di an te con cor -
dân cia de am bas as par tes po de ri am ser al te ra dos.

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de do Pro je to de
Lei do Se na do nº 679, de 1999 e da Emen da nº 1-Plen 
ao ci ta do Pro je to.

Sala da Co mis são, 10 de agos to de 2000.

PARECER Nº 1.038, de 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 676, de 1999, que 
“Alte ra a Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997,
mo di fi can do o ín di ce de atu a li za ção mo ne tá ria dos
con tra tos de re fi nan ci a men to das dí vi das es ta du a is”,
foi apro va do, em ca rá ter ter mi na ti vo, por esta Co mis -
são, em 11 de abril de 2000.

To da via, em face do Re cur so nº 7, de 2000, que
tem como pri me i ro sig na tá rio o no bre Se na dor José
Ro ber to Arru da, o pro je to será apre ci a do pelo Ple ná -
rio des ta Casa.

Em Ple ná rio, foi apre sen ta da ao Pro je to uma
Emen da (Emen da nº 1 – Plen), de au to ria do no bre
Se na dor Jor ge Bor nha u sen, pro pon do que seja
acres ci do o se guin te ar ti go à pro po si ção:

“Art. 2º A al te ra ção pre vis ta no ar ti go
an te ri or fica con di ci o na da à ce le bra ção dos
res pec ti vos adi ti vos con tra tu a is.”

Des se modo, o Pro je to re tor na a esta Co mis são, 
para a de vi da apre ci a ção da pro po si ção.



II – Voto

O pro je to de lei, ob je to da ci ta da emen da, é de
au to ria do no bre Se na dor Osmar Dias e tra ta da subs -
ti tu i ção do Índi ce Ge ral de Pre ços – Dis po ni bi li da de
Inter na (IGP-DI), da FGV, pelo Índi ce de Pre ços ao
Con su mi dor Amplo (IPCA), do IBGE, en quan to ín di ce 
de atu a li za ção mo ne tá ria das pres ta ções men sa is
dos con tra tos de re fi nan ci a men to, pela União, de dí vi -
das mo bi liá ri as e ou tras de res pon sa bi li da de dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

A emen da ao pro je to, de fato, apri mo ra a pro po -
si ção ori gi nal, por quan to os con tra tos fir ma dos en tre
a União e os Esta dos para re fi nan ci a men to de dí vi -
das, no âm bi to do Ajus te Fis cal, têm sus ten ta ção le -
gal na Lei nº 9.496/97. Como bem jus ti fi ca o au tor da
emen da, os con tra tos são, as sim, ins tru men tos ju ri di -
ca men te per fe i tos e so men te po de rão ser al te ra dos
me di an te con cor dân cia das par tes. Por tan to, para a
ado ção do novo ín di ce de atu a li za ção mo ne tá ria, to -
mar-se-ia ne ces sá ria a ce le bra ção de adi ti vo con tra -
tu al. Esta me di da evi ta ria, ade ma is, fu tu ros ques ti o -
na men tos ju rí di cos e ad mi nis tra ti vos quan to à for ma
de cor re ção das pres ta ções das re fe ri das dí vi das.

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so pa re cer
pela apro va ção da Emen da nº 1-Plen ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 676, de 1999.

Sala da Co mis são, 18 de se tem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ro ber to Sa tur ni no,
Re la tor – Jo nas Pi nhe i ro – Osmar Dias – José Co e -
lho – Lú dio Co e lho – Jef fer son Pe res – Fran ce li no
Pe re i ra – He lo i sa He le na – José Agri pi no – Edu ar -
do Su plicy – Bel lo Par ga – Arlin do Por to – Car los
Be zer ra – Pa u lo Sou to.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO RISF.

OF./CAE/Nº 79/00

Bra sí lia, 23 de maio de 2000

Exmo. Sr.
Se na dor José Agri pi no Maia
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
ci da da nia 
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho à dou ta Co mis são de Cons ti tu i ção

Jus ti ça e Ci da da nia, para aná li se de sua cons ti tu ci o -
na li da de e ju ri di ci da de a Emen da nº 1 – de Ple ná rio
ofe re ci da ao Pro je to de Lei do Se na do nº 676, de

1999, que “al te ra a Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de 
1997, mo di fi can do o ín di ce de atu a li za ção mo ne tá ria
dos con tra tos de re fi nan ci a men to das di vi das es ta du -
a is”, em aten di men to à de li be ra ção des ta Co mis são.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ney Su as su na,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
......................................                                           ...

XXXVI  – a lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri -
do, o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da;
....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:
....................................................................................
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria, ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;........................

XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -
tan te da di vi da mo bi liá ria fe de ral;
....................................................................................



SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral:
....................................................................................

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so -
li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo Po der Pú bli co fe de ral;

VIII – dis por so bre li mi tes e con di ções para a
con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções de
cré di to ex ter no e in ter no;

IX – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con di ções
para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;
....................................................................................
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 302, de 2001, vai à Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
onde, nos ter mos do art. 376, III, do Re gi men to Inter -
no, terá pra zo de cin co dias úte is para re ce bi men to de 
emen das, fin do o qual a re fe ri da Co mis são terá 15
dias úte is, pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar
so bre a pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

Bra sí lia, 22 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para in for mar, nos

ter mos re gi men ta is, que a par tir des ta data, pas so a
in te grar a ban ca da do PDT – Par ti do De mo crá ti co
Tra ba lhis ta.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Osmar Dias – Se na dor.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A co mu -

ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em re u nião re a li za -
da em 18 de se tem bro, ao exa mi nar o Pro je to de Lei
do Se na do nº 85, de 2001-Com ple men tar, con clu iu
fa vo ra vel men te à ma té ria, com a res sal va de que seu
ob je to tra ta de lei or di ná ria.

Em face da ma ni fes ta ção da re fe ri da Co mis são,
a Pre si dên cia de ter mi na a re a u tu a ção da pro po si ção
como Pro je to de Lei do Se na do nº 85, de 2000, re ti fi ca
o des pa cho ini ci al e re me te a ma té ria à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, em de ci são ter mi na ti va, nos
ter mos do in ci so I do art. 91 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po des ti na do aos 
ora do res da hora do Expe di en te da ses são de li be ra ti -
va or di ná ria de ama nhã, dia 25 de se tem bro, será de -
di ca do a ho me na ge ar o cen te ná rio de nas ci men to do
ex-Se na dor Alber to Pas qua li ni, de acor do com o Re -
que ri men to nº 243, de 2001, do Se na dor Pe dro Si -
mon e ou tros Srs. Se na do res. 

Escla re ce, ain da, que con ti nu am aber tas as ins -
cri ções para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº
531, de 2001, de 21 do cor ren te, do Se cre tá rio de Fa -
zen da do Esta do de Go iás, en ca mi nhan do pa re cer da 
Pro cu ra do ria-Ge ral da que le Esta do, re fe ren te às
ocor rên ci as do Ca din apon ta das pela Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal – STN como con di ci o nan te de re -
gu la ri za ção para a efi cá cia da ope ra ção de cré di to
ob je to da Men sa gem nº 197, de 2001 (nº 756/2000,
na ori gem), que au to ri za o Esta do de Go iás a ce le brar 
ope ra ção de cré di to ex ter no jun to ao Ban co Inter na ci -
o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – Bird, no 
va lor de ses sen ta e cin co mi lhões de dó la res nor -
te-ame ri ca nos, des ti na dos ao Pro gra ma de Ge ren ci -
a men to da Ma lha Ro do viá ria da que le Esta do.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 197, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OF. GLPMDB Nº 202/2001

Bra sí lia, 21 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção do Se na dor Jader Barbalho,
como mem bro ti tu lar, em vaga an te ri or men te ocu pa -



da pelo Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia — CCJ.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. 102/2001 – GLPSB

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a V. Exª a in -

di ca ção do Se na dor Roberto Saturnino Braga para
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção a este Lí der, na Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.228–1, de 06 de se tem bro de 2001,
que “Esta be le ce prin cí pi os ge ra is da Po lí ti ca Na ci o nal 
do Ci ne ma, cria o Con se lho Su pe ri or de Ci ne ma e a
Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma – ANCINE, ins ti tui o
Pro gra ma de Apo io ao De sen vol vi men to do Ci ne ma
Na ci o nal – PRODECINE, au to ri za a cri a ção de Fun -
dos de Fi nan ci a men to da Indús tria Ci ne ma to grá fi ca
Na ci o nal – FUNCINES, al te ra a le gis la ção so bre a
Con tri bu i ção para o De sen vol vi men to da Indús tria Ci -
ne ma to grá fi ca Na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Ti tu lar
– Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga

Su plen te
– Se na dor Ade mir Andra de
Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,

Lí der do PSB.

OF. PSDB/I/Nº 725/2001

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za

de de ter mi nar a subs ti tu i ção do De pu ta do Ricardo
Rique pela De pu ta da Fátima Pelaes, como mem bro
ti tu lar, na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li -
sar a Me di da Pro vi só ria nº 2.218/01, que “dis põe so -
bre a re mu ne ra ção dos Mi li ta res do Dis tri to Fe de ral e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. Nº 1.309-L-PFL/2001

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia a De pu ta da Laura

Carneiro para, como mem bro efe ti vo, fa zer par te da
Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da

Pro vi só ria nº 2.218, de 5 de se tem bro de 2001, que
“dis põe so bre a re mu ne ra ção dos mi li ta res do Dis tri to
Fe de ral e dá ou tras pro vi den ci as”, em subs ti tu i ção ao
De pu ta do Lu ci a no Cas tro.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio por vin te mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu -
po a tri bu na do Se na do Fe de ral para la men tar fa tos
que vêm acon te cen do nes te País.

Por oca sião da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da 
à Cons ti tu i ção que pro pug na a er ra di ca ção da po bre -
za em nos so País, tive a opor tu ni da de de di zer, des ta
tri bu na, que a mi nha gran de pre o cu pa ção era com re -
la ção à dis tri bu i ção des ses re cur sos ori un dos da Pro -
pos ta, se se ria uma Co mis são, um Mi nis té rio ou al -
gum Con se lho. Pro pu nha até que es ses re cur sos fos -
sem dis tri bu í dos pela Igre ja, ins ti tu i ção que ain da me -
re ce o res pe i to do povo bra si le i ro.

Sem pre re ce ei a pul ve ri za ção dos re cur sos nes -
ses lon gos ca mi nhos, da fon te até a sua ati vi da -
de-fim, con for me tem acon te ci do nes te País. E o Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
vem, em bo ra de ma ne i ra ain da mu i to in ci pi en te, pro -
cu ran do im ple men tar po lí ti cas vol ta das para a er ra di -
ca ção da po bre za e do tra ba lho in fan til por meio de
vá ri os pro gra mas, como o PET – Pro gra ma de Erra di -
ca ção do Tra ba lho Infan til, o Bol sa-Esco la e, mais re -
cen te men te, o Pro gra ma Bol sa-Ali men ta ção. 

Leio no jor nal Fo lha de S.Pa u lo de hoje: ”Bol -
sa-Esco la be ne fi cia apa dri nha dos de po lí ti cos“. É por
isso que es tou aqui a la men tar que o meu te mor, mais 
uma vez, se trans for me em re a li da de. Sa be mos de
quan tos Mu ni cí pi os que es tão sem re ce ber os re cur -
sos do FNDE re la ti vos à me ren da es co lar, por que os
Srs. Pre fe i tos não pres ta ram a con ta de vi da dos re -
cur sos ex pen di dos para essa fi na li da de ou mal ver sa -
ram ou mu da ram a fi na li da de de les. E a pri me i ra con -
se qüên cia é que o MEC – Mi nis té rio da Edu ca ção,
blo que ia to dos os re cur sos di re ci o na dos para esse ou 
aque le Mu ni cí pio.

Mas, por meio de de nún ci as de par ti cu la res, de
ra di a lis tas, de ve re a do res, to ma mos co nhe ci men to,
hoje, de que o Bol sa-Esco la está be ne fi ci an do apa dri -



nha dos de po lí ti cos. Nos Esta dos do Ce a rá, Ala go as,
Mi nas Ge ra is, es tão di ri gin do os par cos, os mí se ros
R$15,00 por es tu dan te a pes so as que não pre ci sam
des ses re cur sos. É o caso, por exem plo, de Ju a tu ba,
em Mi nas Ge ra is, onde me ta de das cri an ças fi cou de
fora do pro gra ma. Há fa mí li as com ren da men sal de
R$60,00, com seis fi lhos na es co la, que não fo ram
aten di das. No en tan to, um dos be ne fi ci a dos tem car -
ro, casa pró pria e até an te na pa ra bó li ca.

Os pa ga men tos des se pro gra ma, Sr. Pre si den -
te, co me ça ram em ju nho, em al guns mu ni cí pi os. Esse 
pro gra ma paga R$15,00 por cri an ça, para fa mí li as
com ren da men sal de até R$90,00 por pes soa e, no
má xi mo, para três cri an ças na es co la.

O Go ver no está pla ne jan do in ves tir 1.7 bi lhão
para aten der 10.7 mi lhões de cri an ças de 5.8 mi lhões
de fa mí li as nes te ano. Quem se le ci o na es sas cri an ças
são as pre fe i tu ras. Aí co me ça o ”jogo-do-em pur ra“.
Per gun ta-se, en tão, por que al gu mas cri an ças ne ces si -
ta das, de fa mí li as re co nhe ci da men te pa u pér ri mas,
não al can ça vam o be ne fí cio. Co me ça, en tão, o jogo de
em pur ra. Alguém cul pa o Pre fe i to, que cul pa a Se cre -
tá ria da Edu ca ção, que cul pa o MEC, onde o pro gra ma 
é to tal men te des bu ro cra ti za do, não ha ven do ne ces si -
da de nem de com pro va ção da ren da men sal das fa mí -
li as en vol vi das. Sa be mos, Sr. Pre si den te, que os pro -
gra mas de vem ser des bu ro cra ti za dos, mas aca ba ha -
ven do des vir tu a men to no em pre go dos re cur sos.

Ou vi do so bre as ir re gu la ri da des, o Se cre tá rio
do Pro gra ma Na ci o nal Bol sa-Esco la, Dr. Flo ri a no Pe -
sa ro, man dou sus pen der o pa ga men to dos be ne fí ci os 
e anun ci ou o en vio de uma equi pe de au di to ria à ci da -
de. O pri me i ro pas so foi blo que ar o pa ga men to. A Pre -
fe i tu ra de Car ne i ro, no Ce a rá, ar ran jou uma for ma sui 
ge ne ris para com ple tar o nú me ro má xi mo de três cri -
an ças por fa mí lia. A Se cre ta ria da Edu ca ção ca das -
trou cri an ças de duas ou três fa mí li as sob a res pon sa -
bi li da de de ape nas uma mãe, ex tra po lan do o nú me ro
de cri an ças. Tra ta-se de uma fra u de, evi den te men te – 
não sei se bem in ten ci o na da; tal vez não. Ten do iden ti -
fi ca do a fra u de, o MEC ime di a ta men te blo que ou o pa -
ga men to do pro gra ma na que le Mu ni cí pio, pre ju di can -
do to das as cri an ças.

O Pre fe i to da ci da de de Ju a tu ba, em Mi nas Ge -
ra is, ins ta do pelo Ve re a dor Otto Bar ro so, res pon deu:
”Você sabe que esse pro gra ma é po lí ti co; é ele i to re i ro. 
É cla ro que a gen te faz uma pro gra ma ção e vêm re -
cur sos para o me nor nú me ro de cri an ças, e evi den te -
men te que mu i ta gen te fica de fora“. Mas lá, mes mo
pa ren tes do Vice-Pre fe i to, do Pre si den te da Câ ma ra
de Co mer ci an tes e até de ad vo ga dos ti ve ram aces so
aos par cos R$15, para que pu des sem en gor dar os
seus or ça men tos fa mi li a res.

Uma se nho ra, per gun ta da so bre a sua ren da fa -
mi li ar, fa lou que não sa bia di re i to, até por que não ga -
nha va qua se nada. Tal vez ti ves se até ver go nha de di -
vul gá-la. Ela ale gou que o pes so al da Se cre ta ria man -
dou-a in ven tar um nú me ro como R$200 ou R$300.
Ela, en tão, dis se que não iria es cre ver va lor al gum,
de i xan do que os fun ci o ná ri os o fi zes sem. Re sul ta do:
mãe de uma pro le gran de fi cou sem ne nhum cen ta vo
do Pro gra ma Bol sa-Esco la.

Sr. Pre si den te, essa tam bém é uma ma ne i ra de
ter ro ris mo. Esta mos ven do hoje o mun do abra çar a
ca u sa dos Esta dos Uni dos, numa luta in can sá vel con -
tra o ter ro ris mo mun di al. E, con for me já tive opor tu ni -
da de de ou vir de vá ri os edi to ri a lis tas re no ma dos,
deve-se es ta be le cer o con ce i to de ter ro ris mo. Há
esse ter ro ris mo re pu di a do por to das as pes so as do
mun do, o ter ro ris mo que mata, que ce i fa a vida de
pes so as ino cen tes, mas exis te tam bém ou tras mo da -
li da des de ter ro ris mo. Para mim, esta é uma de las: ti -
rar o pão das cri an ças que mor rem à min gua por este
Bra sil afo ra, das cri an ças des nu tri das. Enquan to ten -
ta im ple men tar-se uma po lí ti ca para mi ni mi zar a po -
bre za des se povo, al gu mas pes so as ain da pra ti cam
esse tipo de ter ro ris mo.

Sr. Pre si den te, esse é o mo ti vo da mi nha re vol ta. 
Tive opor tu ni da de de fa lar so bre este as sun to por
oca sião da vo ta ção da PEC da er ra di ca ção da po bre -
za e já fiz um co men tá rio a res pe i to dos des vi os dos
re cur sos da me ren da es co lar. Sa be mos que o Pro -
gra ma Bol sa-Esco la, em bo ra seja uma me di da pa li a -
ti va, aju da as cri an ças po bres do nos so País, di mi nu -
in do ou er ra di can do, se pos sí vel, o tra ba lho in fan til.
Mas es ta mos ven do que, a cada dia que pas sa, pes -
so as ines cru pu lo sas – esse é o gran de pro ble ma do
uni ver so hoje – atre vem-se a pro du zir um ter ro ris mo
dos mais in sa nos do mun do.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –
TO) – Con ce do o apar te ao emi nen te Se na dor Edi son 
Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – A in dig na ção
de V. Exª – atre vo-me a di zer – é tam bém de toda a
Na ção. Não se pode con ce ber que re cur sos des ti na -
dos ao Bol sa-Esco la aca bem sen do des vi a dos por in -
te res ses me ra men te po lí ti cos – no sen ti do ba i xo, po li -
ti que i ros. A po lí ti ca é a gran de ati vi da de que se pode
exer cer em qual quer na ção. A po lí ti ca é o ca mi nho, é
a ave ni da mais lar ga em que se pode ser vir aos in te -
res ses mais le gí ti mos do povo bra si le i ro. Mas a po li ti -
qui ce é qua se in fa man te. Não pos so tam bém ad mi tir,



tan to quan to V. Exª, que se uti li zem re cur sos do Bol -
sa-Esco la, des vi a dos cri mi no sa men te, de li tu o sa men -
te para uti li za ção me nor, in fa man te. V. Exª, des de
logo, de fen de o Mi nis té rio da Edu ca ção, as sim como
eu. O Mi nis tro Pa u lo Re na to é cor re to e de cen te, é o
cri a dor des se pro gra ma que ex tra or di ná ri os re sul ta -
dos têm pro du zi do ao lon go de seu fun ci o na men to.
Estou se gu ro de que o Mi nis tro, com ou sem o nos so
ape lo, ha ve rá de to mar pro vi dên ci as se ve ras para lo -
ca li zar, iden ti fi car e pu nir os res pon sá ve is por essa
ma ze la. Os re cur sos do Bol sa-Esco la de vem ser vir,
ex clu si va men te, para o apren di za do das nos sas cri -
an ças, para nada mais ou me nos que isso. O Bol -
sa-Esco la é um dos pro gra mas mais ex tra or di ná ri os
já pro du zi dos e que bro ta ram da ima gi na ção cri a do ra
do Mi nis tro Pa u lo Re na to. Te mos de lou var o Mi nis tro
pela ini ci a ti va e pela exe cu ção des se pro gra ma. Co la -
bo ran do com S. Exª, ma ni fes ta mos, tan to V. Exª quan -
to eu, a in dig na ção pelo des vio de re cur sos ocor ri do
nes se pro gra ma, con for me anun ci a do ago ra por V.
Exª, com a le i tu ra do jor nal Fo lha de S.Pa u lo. Fez
mu i to bem a Fo lha de S.Pa u lo em pes qui sar e de -
nun ci ar os res pon sá ve is pelo de li to co me ti do. Cum -
pri men to V. Exª pela ini ci a ti va.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –
TO) – Agra de ço ao emi nen te Se na dor Edi son Lo bão.
Apro ve i to para cum pri men tá-lo e toda a sua fa mí lia
pelo en la ce ma tri mo ni al de seu fi lho, ocor ri do úl ti mo
sá ba do no Rio de Ja ne i ro. Sei que foi um even to mu i to 
con cor ri do por que V. Exª me re ce o apre ço e a con si -
de ra ção de todo o povo do Ma ra nhão, de to dos os Pa -
res des ta Casa e do Con gres so Na ci o nal e do povo
bra si le i ro.

Não pude es tar pre sen te, mas man dei mi nha fi -
lha como re pre sen tan te. Espe ro que os nu ben tes se -
jam eter na men te fe li zes.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Agra de ço a V. 
Exª em nome das duas fa mí li as.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (Sem Par ti do –
TO) – Sr. Pre si den te, ain da de ma ne i ra mu i to in ci pi en -
te, o Go ver no Fe de ral vem pro cu ran do in tro du zir es -
sas po lí ti cas com pen sa tó ri as de di mi nu i ção, de mi ni -
mi za ção da po bre za em nos so País. É ver da de i ra -
men te cons tran ge dor ver mos a fo to gra fia de um so -
bra do, com ga ra gem, com an te na pa ra bó li ca; seus
mo ra do res, uma se nho ra que re ce be R$240,00 men -
sa is, e o ma ri do, uma apo sen ta do ria de R$400,00
men sa is, eles ain da têm um pe que no co mér cio. Essa
se nho ra con se guiu duas bol sas para suas fi lhas do
Pro gra ma Bol sa-Esco la. Em con tra par ti da, ve mos a
fo to gra fia em ba i xo, uma mo ra do ra de um li xão ur ba -
no, des ses es pa lha dos nas pe ri fe ri as das ci da des,

cujo bar ra co é fe i to de pa pe lão e al gu mas ma de i ras,
cer ta men te acha das no pró prio lo cal onde mora, e
que não con se guiu a bol sa-es co la para seus fi lhos.

De plo ra mos es sas in jus ti ças, no bre Se na dor
Edi son Lo bão, no mo men to em que se dis cu te um
com ba te as saz in can sá vel ao ter ro ris mo no mun do.
Fa tos como esse ain da ocor rem mes mo de po is de se
ten tar des cen tra li zar to das as ações de Go ver no. Sa -
be mos que em cada Mu ni cí pio há os Con se lhos Mu -
ni ci pa is, e, no caso, o da Edu ca ção se ria o res pon sá -
vel para fis ca li zar a apli ca ção des ses re cur sos.

Não cabe ao Go ver no Fe de ral fis ca li zar, mas,
sim, ao Mu ni cí pio que re ce be es ses re cur sos. Ele tem 
de fis ca li zar e a sua apli ca ção deve ser dada ao co -
nhe ci men to da po pu la ção, con for me fez o ve re a dor e
como fa zem al guns ra di a lis tas. 

Se não, Sr. Pre si den te, nos sos re cur sos, pe los
qua is lu ta mos tan to, para a er ra di ca ção da po bre za,
já pre vis tos no Orça men to do pró xi mo ano, ha ve rão
de se per der onde sem pre te mía mos que se per des -
sem: nas mãos da que les me nos ne ces si ta dos. Essas
in jus ti ças aca bam sus ci tan do a ira e o de sa ba fo de
pes so as como o Sr. Nil son Vi e i ra dos San tos, de 31
anos, que está de sem pre ga do há me ses e man tém
um fi lho na es co la, mas não ga nhou a bol sa-es co la.
Dis se o Sr. Nil son: ”A gen te vive da aju da dos ou tros.
Tá uma por ca ria. Cada um fala uma co i sa, e não sai
nada pra gen te“. 

Va mos ver se con se gui mos vis to ri ar me lhor a
apli ca ção dos re cur sos. Ape lo ao Mi nis té rio da Edu ca -
ção e, so bre tu do, aos Con se lhos Mu ni ci pa is de Edu ca -
ção para que de nun ci em os des ca la bros e fis ca li zem
com ri gor a apli ca ção des ses re cur sos pú bli cos.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Pa u lo Sou to.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Pa u lo Sou to, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son
Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to, por vin te mi nu tos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na -
do res, apro ve i to esta tar de para me re fe rir a fa tos im -
por tan tes que de vem ocor rer até o fi nal do ano – al -
guns até já ocor re ram – no meu Esta do da Ba hia.
Esses fa tos são mu i to im por tan tes para o País e se



re fe rem, na ver da de, ao lado real da eco no mia, di fe -
ren te men te de ta xas de ju ros, câm bio, in fla ção etc, dos
qua is já es ta mos can sa dos de ou vir fa lar. Par ti cu lar -
men te, te nho mu i to in te res se em me re fe rir a fa tos con -
cre tos ca pa zes de im pul si o nar a eco no mia do País e, no 
caso par ti cu lar, sem dú vi da, do meu Esta do.

Re fi ro-me, ba si ca men te, a três fa tos sig ni fi ca ti -
vos a que a Ba hia as sis ti rá nes ses pró xi mos me ses.
O pri me i ro de les, no pró xi mo dia 12 de ou tu bro, a ina -
u gu ra ção do com ple xo in dus tri al da Ford. Em no vem -
bro, ocor re rá um ou tro fato do ma i or sig ni fi ca do tam -
bém para o País, a ina u gu ra ção da uni da de da Mon -
san to. Re cen te men te, as sis ti mos – e os des do bra men -
tos ocor re rão nos pró xi mos me ses – à re es tru tu ra ção
do Pólo Pe tro quí mi co de Ca ma ça ri, com a con cen tra -
ção de seis ou de sete em pre sas, o que sig ni fi ca, sem
dú vi da ne nhu ma, a for ma ção de uma gran de em pre sa
com ca pa ci da de para com pe tir no mer ca do do Cone
Sul e no mer ca do in ter na ci o nal. São fa tos sig ni fi ca ti -
vos, que são para a Ba hia, sem dú vi da ne nhu ma, uma
nova eta pa do seu de sen vol vi men to in dus tri al.

A Ba hia teve mar cos im por tan tes no de sen vol vi -
men to da sua eco no mia e de sua in dús tria, por exem -
plo: a ina u gu ra ção da re fi na ria de pe tró leo, em 1950;
a Chesf, tam bém na pri me i ra par te da dé ca da de
1950; o Cen tro Indus tri al de Ara tu, no fi nal da dé ca da
de 60; um gran de mar co – sem dú vi da ne nhu ma, tal -
vez o mais im por tan te de to dos eles – o Pólo Pe tro -
quí mi co de Ca ma ça ri na dé ca da de 70. De po is dis so,
ti ve mos al guns fa tos im por tan tes, como a ins ta la ção
do com ple xo de ce lu lo se na re gião sul da Ba hia.

Nes se in ter va lo de tem po, por exem plo, de po is
des se úl ti mo even to in dus tri al im por tan te, o da ins ta -
la ção do com ple xo de ce lu lo se e pa pel no sul da Ba -
hia, atra vés de uma as so ci a ção da Vale do Rio Doce
com a Com pa nhia Su sa no  hoje a aci o nis ta prin ci pal ,
ocor reu um es for ço gran de para des cen tra li zar a in -
dús tria para o in te ri or, por meio do com ple xo de cal ça -
dos, da in dús tria têx til e da mo ve la ria, e para ten tar
tam bém re cons tru ir al guns com ple xos agro in dus tri a -
is, so bre tu do o do ca cau, ba si ca men te cen tra do na ci -
da de de Ilhéus, que, com a re cu pe ra ção da la vou ra
que já ocor re, cer ta men te ire mos con se guir.

Mas po de mos apro ve i tar tam bém o gran de
avan ço da soja. Hoje o oes te da Ba hia já pro duz 1,5
mi lhão de to ne la das de soja de que re sul tou a ins ta la -
ção de com ple xos agro in dus tri a is na que la re gião. Po -
de mos tam bém fa lar da fru ti cul tu ra, com a qual co lo -
ca mos hoje no mer ca do prin ci pal men te fru tas para
mesa. Com cer te za, ire mos evo lu ir tam bém para a
área in dus tri al.

Qu e ro me re fe rir, en tre tan to, aqui aos três fa tos
men ci o na dos. Pou cos po de ri am ima gi nar – há tão

pou co tem po o Con gres so Na ci o nal dis cu tia de for ma
tão emo ci o na da a ins ta la ção do com ple xo au to mo bi -
lís ti co no Nor des te – que ele já es te ja para ser ina u gu -
ra do. E esse fato, tão im por tan te para toda a Na ção,
para a Ba hia e para o Nor des te, irá ocor rer no pró xi -
mo dia 12.

A ori gem des sa luta to dos co nhe cem. Por oca -
sião dos in cen ti vos para a ex pan são das mon ta do ras
já ins ta la das no Su des te, ini ci a mos uma luta para cri -
ar con di ções di fe ren ci a das que per mi tis sem ao Nor -
des te par ti ci par des sa ex pan são. Qu an do eu falo em
nós, que ro me re fe rir a toda a Ban ca da do Nor des te,
ain da, ao pri me i ro pe río do do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Ali sur giu uma MP so bre po lí ti ca au to mo ti va
para o Nor des te. Ten do em vis ta as lo ca li za ções já es -
ta be le ci das dos pro je tos no Rio de Ja ne i ro, no Rio
Gran de do Sul, no Pa ra ná e em São Pa u lo, nós, na
Ba hia, lan ça mo-nos para o que na que le mo men to pa -
re cia a úni ca opor tu ni da de: atra ir as in dús tri as asiá ti -
cas, so bre tu do as co re a nas.

Essa atra ção ini ci ou-se, che ga mos a avan çar os 
en ten di men tos com duas im por tan tes em pre sas de
pro du ção de ve í cu los. Entre tan to, veio a cri se na Ásia, 
na Co réia, nas in dús tri as au to mo bi lís ti cas da que le
País e es ses pro je tos não se con cre ti za ram.

As di fi cul da des pos te ri o res – re fi ro-me há dois
anos atrás –, de en ten di men tos en tre o go ver no de
um dos Esta dos da Fe de ra ção e a Ford, ani ma ram a
Ba hia a se can di da tar e re to mar os seus pla nos de im -
plan ta ção de uma mon ta do ra de au to mó ve is na re -
gião Nor des te. Para isso, se ria ne ces sá rio re to mar
aque la le gis la ção que an te ri or men te ha via con ce di do 
al guns in cen ti vos para a in dús tria, no Nor des te, e que
não ha via tido êxi to, além, na tu ral men te, de um gran -
de es for ço que o Esta do pu des se re a li zar.

A Ba hia em pre en deu esse gran de es for ço, mas
ele não se ria su fi ci en te se o Go ver no Fe de ral não en -
ten des se per fe i ta men te bem, como fe liz men te en ten -
deu, que era ne ces sá ria, tam bém, uma co la bo ra ção
do Go ver no Fe de ral para que aque le pro je to pu des se
re al men te ser im plan ta do.

Nes sa épo ca, hou ve um gran de es for ço de toda
a Ban ca da do Nor des te e da nos sa Ban ca da na Câ -
ma ra e no Se na do Fe de ral. Esta vam pre sen tes na
luta o Se na dor Antô nio Car los Ma ga lhães e o nos so
Go ver na dor, Cé sar Bor ges. Enfim, to dos ti ve mos a
gran de com pre en são do Con gres so Na ci o nal para
que fos se apro va do aque le tex to en vi a do pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que, ape sar de
pres si o na do con tra ri a men te a isso, en ten deu per fe i -
ta men te que era ne ces sá rio dar esse es tí mu lo ao



Nor des te e in cen ti vá-lo. Então, cri a ram-se as con di -
ções para que a in dús tria pu des se ser ins ta la da.

Esse pro je to, que se ina u gu ra no pró xi mo dia
12, con ta com in ves ti men tos de US$1,9 bi lhão, com -
pre en di dos aí não ape nas a em pre sa prin ci pal, mas
to das as in dús tri as a seu re dor. É, por tan to, um pro je -
to de sig ni fi ca do mun di al, em uma área de 4,7 mi -
lhões de me tros qua dra dos, com 1,6 mi lhão de área
cons tru í da, 230 mil me tros de edi fi ca ções e 4 mi lhões
de me tros cú bi cos de ter ra pla na gem. A cons tru ção
en vol veu 200 em pre sas. Fo ram mo vi men ta dos 57 mil
me tros cú bi cos de con cre to; 15 mil to ne la das de es -
tru tu ras me tá li cas, 130 mil me tros de tu bos de uti li da -
des e 380 mil me tros de ca bos elé tri cos.

A in dús tria, quan do em ple na ope ra ção, irá pro -
du zir 250.000 ve í cu los por ano, ou seja, 1 car ro a
cada 80 se gun dos. Do pon to de vis ta eco nô mi co, o
PIB ba i a no au men ta rá de 2 a 3%.

Estão sen do ge ra dos, ini ci al men te, mil em pre -
gos, que che ga rão a 5 mil em pre gos di re tos e qua se
50 mil in di re tos, quan do essa in dús tria es ti ver fun ci o -
nan do a todo o va por. Os em pre ga dos es tão re ce ben -
do no ve cen tas ho ras de tre i na men to. Estão sen do
em pre ga dos, ba si ca men te, pes so as do nos so Esta -
do, sen do que 40% são mu lhe res, que da rão tam bém
a sua co la bo ra ção a esse gran de pro je to in dus tri al.

Há uma gran de pre o cu pa ção do pon to de vis ta
do meio am bi en te. Toda ar qui te tu ra foi fe i ta com apro -
ve i ta men to de luz e ven ti la ção na tu ra is, con tro le de
re sí du os e eflu en tes. O es go to será tra ta do pela téc ni -
ca de so los fil tran tes, com co le ta se le ti va de me ta is,
vi dros, plás ti cos e pa péis para re ci cla gem, in clu si ve
ha ven do com pos ta gem do lixo or gâ ni co para re ge ne -
rar o solo, já que em tor no do com ple xo te re mos um
gran de cin tu rão ver de. 

Hou ve uma gran de pre o cu pa ção de que essa
in dús tria se guis se, de for ma mu i to cla ra, to das as re -
co men da ções dos ór gãos am bi en ta is fe de ra is no
nos so Esta do. Con si de ro que todo esse es for ço será
com pen sa do com a ina u gu ra ção, que é um fato im -
por tan te não ape nas para o meu Esta do e para o Nor -
des te, mas tam bém para o Bra sil.

Em no vem bro, o Esta do as sis ti rá a ou tro even to
im por tan te, a ina u gu ra ção da Mon san to. Essa em pre -
sa se de ci diu pela Ba hia por ca u sa da in fra-es tru tu ra
do Pólo de Ca ma ça ri, da dis po ni bi li da de de ma té ri -
as-pri mas, mão-de-obra e uti li da des e da exis tên cia
de uma em pre sa no pólo co nhe ci da in ter na ci o nal -
men te pela alta qua li da de do tra ta men to de eflu en tes, 
a Ce trel – Cen tral de Tra ta men to de Eflu en tes Lí qui -
dos. Essa em pre sa está im plan ta da no Pólo de Ca -
ma ça ri já há mais de duas dé ca das e tra ta ex clu si va -
men te da par te am bi en tal do com ple xo, cu i dan do, so -

bre tu do, do tra ta men to dos eflu en tes lí qui dos, só li dos
e ga so sos.

O Pro je to Mon san to é um in ves ti men to de
US$550 mi lhões e fará com que al gu mas em pre sas
no Esta do, tam bém no Pólo de Ca ma ça ri, fa çam in -
ves ti men tos adi ci o na is de 100 mi lhões. Pro du zi rá
uma ma té ria-pri ma para um dos prin ci pa is pro du tos
des sa em pre sa, o her bi ci da Roun dup. São 631 mil
me tros qua dra dos de área cons tru í da e as obras já
em pre ga ram cer ca de 4.000 tra ba lha do res e qua se
1.400 no vos pos tos de tra ba lho di re tos e in di re tos se -
rão cri a dos com a ina u gu ra ção des sa in dús tria, o que
pro va vel men te ocor re rá no mês de no vem bro.

Os em pre ga dos se rão 90% ba i a nos, sen do 30% 
mu lhe res, 60% com for ma ção téc ni ca e 40% com for -
ma ção su pe ri or, o que sig ni fi ca, por tan to, alta qua li fi -
ca ção téc ni ca.

O pro je to tem to dos os re qui si tos com re la ção à
qua li da de, à se gu ran ça e ao meio am bi en te. O pro du to 
que será fa bri ca do é sis tê mi co e de gra da-se na tu ral -
men te após a apli ca ção. Nos Esta dos Uni dos, é apli ca -
do em jar di na gem por es sas suas ca rac te rís ti cas.

No mo men to que o nos so País pas sa por di fi cul -
da des com a sua ba lan ça de co mér cio ex te ri or, esse
pro je to sig ni fi ca rá um sal do adi ci o nal de US$300 mi -
lhões – US$150 mi lhões se rão ex por ta dos e US$150
mi lhões de i xa rão de ser im por ta dos. Esse, por tan to, é 
um sal do sig ni fi ca ti vo do pon to de vis ta ma cro e co nô -
mi co e da ba lan ça de pa ga men tos do País.

O ter ce i ro fato já em an da men to é a re es tru tu ra -
ção do Pólo Pe tro quí mi co de Ca ma ça ri, com a for ma -
ção de uma nova em pre sa a que se deu a de no mi na -
ção de Bras kem, uma em pre sa que, na ver da de, está
aglu ti nan do, re u nin do, con cen tran do gran des em pre -
sas do pólo pe tro quí mi co de Ca ma ça ri. 

O Pólo vi nha ten do pro ble mas em sua ex pan são 
de vi do a al guns fa to res im por tan tes. A Co pe ne, por
exem plo, cen tral de ma té ri as-pri mas, ti nha uma es tru -
tu ra so ci e tá ria mu i to com ple xa, o que re sul ta va numa
cer ta com pe ti ção por in su mos en tre as in dús tri as da
se gun da ge ra ção, o que tra va va os in ves ti men tos e
com pli ca va a si tu a ção do pólo, que pre ci sa va se ex -
pan dir. Ape sar de ser a ma i or pro du to ra de pe tro quí -
mi cos bá si cos do País, há apro xi ma da men te dez
anos não fa zia uma ex pan são sig ni fi ca ti va. 

Sr. Pre si den te, o que sig ni fi ca essa re es tru tu ra -
ção so ci e tá ria? Re sul ta numa união da Co pe ne a cin -
co em pre sas de pri me i ra li nha do Pólo Pe tro quí mi co
de Ca ma ça ri: a Po li al den, a Prop pet, a OPP, a Tri kem
e a Ni tro car bo no, que, jun tas, for mam a Bras kem e
têm como aci o nis tas prin ci pa is a Pe tro qui sa, os fun -
dos de pen são e dois gru pos ba i a nos: Ode brecht e
Ma ri a ni. 



Essa em pre sa tam bém de te rá as par ti ci pa ções
aci o ná ri as des ses gru pos nos pó los de Tri un fo e no
pólo do Rio Gran de do Sul e nas ce rá com no vas qua -
li fi ca ções, prin ci pal men te com a li de ran ça do mer ca -
do de re si nas ter mo plás ti cas na Amé ri ca La ti na, in te -
gran do suas ope ra ções e ga nhan do efi ciên cia fis cal e 
ope ra ci o nal. Será uma em pre sa de por te glo bal, ge -
ran do ca i xa sus ten tá vel e cres cen te para re a li zar no -
vos in ves ti men tos, vi san do à am pli a ção do Pólo Pe -
tro quí mi co de Ca ma ça ri. Além dis so, terá di ver si da de
de pro du tos, por que não li da rá ape nas com pe tro quí -
mi cos bá si cos, mas será res pon sá vel pe los pro du tos
de se gun da ge ra ção, po den do am pli ar essa pro du -
ção e, na tu ral men te, pelo por te da em pre sa, terá
aces so mun di al ao mer ca do de ca pi ta is.

Essa em pre sa nas ce com uma im por tan te par ti -
ci pa ção no mer ca do de ter mo plás ti cos, de re si nas.
Por exem plo, atin gi rá 39% de po li pro pi le no no Cone
Sul, 31% de po li e ti le no e 51% no mer ca do de PVC.
Ha ve rá mu i tos ga nhos com a in te gra ção, além da efi -
ciên cia fis cal. Por tan to, na me di da em que es sas em -
pre sas se jun ta rem, pa ga rão me nos es ses fa mi ge ra -
dos im pos tos em cas ca ta que pre ju di cam bas tan te a
eco no mia das em pre sas bra si le i ras. Esse fato re pre -
sen ta rá im por tan tes ga nhos na sua efi ciên cia fis cal:
eli mi na rá, na tu ral men te, du pli ci da de de cer tas des pe -
sas, au men ta rá a pro du ti vi da de in dus tri al e re du zi rá
cus tos de ma nu ten ção.

Não te nho ne nhu ma dú vi da de que, a par tir des -
te mo men to – esse é um pon to im por tan te para o meu 
Esta do e para o País –, vão se des tra var es ses in ves -
ti men tos que, há bas tan te tem po, já não ocor ri am no
pólo pe tro quí mi co na Ba hia pe las di fi cul da des a que
me re fe ri no iní cio do meu pro nun ci a men to.

Essa em pre sa será a ter ce i ra em fa tu ra men to
do País, o que de mons tra, an te ci pa da men te, o sig ni fi -
ca do des sa re es tru tu ra ção que está ocor ren do em
Ca ma ça ri. 

Tam bém de vem sur gir com essa em pre sa no vas 
opor tu ni da des de in ves ti men tos cal cu la dos, apro xi -
ma da men te, em US$900 mi lhões, tan to para am pli ar
a pro du ção dos pe tro quí mi cos bá si cos, par ti cu lar -
men te de ete no, como, prin ci pal men te, para ex pan dir
as cha ma das re si nas ter mo plás ti cas, ga nhan do ain -
da par ti ci pa ções ma i o res no mer ca do, com am plas
pos si bi li da des de au men tar as suas ex por ta ções.
Aliás, para au men tar es sas ex por ta ções, o Go ver no
deve de bru çar-se um pou co so bre as ques tões re fe -
ren tes prin ci pal men te ao pre ço da naf ta, que ain da é
mo no pó lio da Pe tro bras. É pre ci so equa ci o nar essa
ques tão, a fim de evi tar a fal ta da com pe ti ti vi da de, não 
ape nas des sa cen tral em Ca ma ça ri, mas das ou tras

cen tra is pe tro quí mi cas exis ten tes. Esse é um pon to
im por tan te, as sim como o são os as pec tos re la ci o na -
dos ao IPI das re si nas ter mo plás ti cas, que cer ta men -
te pre ci sa ser me lhor es tu da do – fato que será en ten -
di do e dis cu ti do pe las au to ri da des res pon sá ve is no
País por esse tipo de tri bu ta ção.

Ou tro tema im por tan te diz res pe i to à eli mi na ção 
de con fli tos so bre in te res ses em vir tu de des sa re es -
tru tu ra ção so ci e tá ria, aque la ques tão da dis pu ta de
in su mos para fa zer as in dús tri as de se gun da ge ra ção. 
Essa uni fi ca ção re du zi rá bas tan te esse pro ble ma.
Todo esse pro ces so con si de rou o com pro mis so do
tag along para a to ta li da de dos aci o nis tas, prin ci pal -
men te os mi no ri tá ri os, o que sig ni fi ca, por tan to, uma
trans pa rên cia que ga ran te os di re i tos de to dos os aci -
o nis tas des sa em pre sa.

Des se modo, re pi to três fa tos do ma i or sig ni fi ca -
do não so men te para o meu Esta do e o Nor des te,
mas para todo o País: a ina u gu ra ção do com ple xo da
Ford, ago ra no iní cio de ou tu bro, um in ves ti men to
con jun to de qua se US$2 bi lhões; a ina u gu ra ção do
com ple xo Mon san to do Bra sil Ltda, que sig ni fi ca rá,
após a se gun da fase, qua se US$500 mi lhões; e toda
a re es tru tu ra ção so ci e tá ria do Pólo Pe tro quí mi co de
Ca ma ça ri, que, se gu ra men te, além de dar ma i or pro -
du ti vi da de, efi ciên cia e com pe ti ti vi da de ao nos so
pólo, sig ni fi ca rá, mu i to pro xi ma men te, o iní cio de no -
vos e im por tan tes in ves ti men tos no Esta do da Ba hia.

Qu e ro di zer, ao fi na li zar, que mu i tos des ses êxi -
tos só fo ram pos sí ve is, por que o Con gres so Na ci o nal
en ten deu per fe i ta men te, quan do foi cha ma do a de ci -
dir, que é ne ces sá rio uma po lí ti ca para des con cen trar 
o de sen vol vi men to in dus tri al e eco nô mi co, pri vi le gi -
an do o Nor des te e tan tas ou tras re giões, como o Nor -
te e o Cen tro-Oes te, que tam bém pre ci sam ser pri vi -
le gi a das, para que pos sa mos ter uma dis tri bu i ção
mais igual da ri que za des te País, com re fle xos, na tu -
ral men te, so bre a dis tri bu i ção de ren da das pes so as.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Sou to, 
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de en trar no
as sun to que me traz à tri bu na hoje, eu gos ta ria de fa -
zer um aler ta ao Ita ma raty, ao Go ver no bra si le i ro e ao



Go ver no do meu Esta do, o Esta do do Pa ra ná, mas,
nes te caso, mais pre ci sa men te ao Go ver no Fe de ral.

A cri se que ins ta lou na fron te i ra do Pa ra ná, do
Bra sil com o Pa ra guai, na Ci u dad del Este e Foz do
Igua çu, pre o cu pa não ape nas os mo ra do res de Foz
Igua çu e da re gião oes te do Pa ra ná, mas o Bra sil, por -
que é uma cri se, en vol ven do po pu la ções de dois pa í -
ses, que deve me re cer a aten ção do Ita ma raty para
ten tar re sol ver o im pas se que se cri ou na fron te i ra,
onde mi lha res de tra ba lha do res bra si le i ros es tão sen -
do ex pul sos do Pa ra guai, em fun ção de al gu mas exi -
gên ci as fe i tas pe las au to ri da des da que le País.

Não vejo por par te do Go ver na dor do Pa ra ná
pre o cu pa ção e se quer au to ri da de para re sol ver o im -
pas se. Pen so que o Ita ma raty deve in ter fe rir. Ama nhã, 
ha ve rá uma re u nião con du zi da pela co mis são do
Mer co sul, pre si di da pelo Se na dor Ro ber to Re quião,
da qual par ti ci pa rei, para de ba ter mos os ca mi nhos
que de vem ser se gui dos, para que aque le im pas se
seja re sol vi do para evi tar con se qüên ci as pi o res até
do que o pró prio de sem pre go, por que atrás do de -
sem pre go po dem sur gir ou tras con se qüên ci as in de -
se já ve is, tan to para o Bra sil quan to para o Pa ra guai.

Fe i to esse aler ta, Sr. Pre si den te, que ro co mu ni -
car que no sá ba do fi li ei-me ao PDT, Par ti do do Se na -
dor La u ro Cam pos e do Pre si den te Le o nel Bri zo la,
mas para mim, es pe ci al men te, é uma hon ra in te grar a 
Ban ca da que tem, nes ta Casa, ho mens res pe i ta dos
como o Se na dor La u ro Cam pos, o Se na dor Jef fer son
Pé res e o Se na dor Se bas tião Ro cha.

Digo isso, Sr. Pre si den te, por que saí do PSDB e
as su mi co mi go mes mo um com pro mis so de não fa zer
aqui, des ta tri bu na, ne nhum dis cur so de má goa, amar -
gu ra do em re la ção ao PSDB. Mas, pelo amor de Deus,
o com por ta men to da Di re ção Na ci o nal do PSDB, apo i a -
do pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que e pelo pró prio Pre -
si den te da Re pú bli ca, no epi só dio que le vou o Se na dor
Álva ro Dias e este Se na dor a se rem pra ti ca men te ex -
pul sos do PSDB, por que as si na mos o re que ri men to
pro pon do a ins ta la ção da CPI da Cor rup ção, me re ce
uma aná li se das pes so as que, hoje, acom pa nham a
vida pú bli ca nes te País e a clas se po lí ti ca.

Re cla ma-se que há uma cri se po lí ti ca ins ta la da
no Bra sil. Mas de onde veio essa cri se po lí ti ca? Será
que não é da cri se mo ral, Sr. Pre si den te? Será que a
cri se po lí ti ca não é con se qüên cia da cri se mo ral que
toma con ta do Go ver no Fe de ral e dos go ver nos de al -
guns Esta dos e de mu i tos Mu ni cí pi os bra si le i ros?
Será que as ins ti tu i ções pú bli cas, nes te País, não es -
tão pas san do por um pro ces so cor ro si vo, onde a cor -
rup ção está pre sen te em alto grau e que, des sa for -
ma, de sa cre di ta as ins ti tu i ções pú bli cas? Será que o

Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so não iden ti fi -
cou, na cor rup ção, uma das ca u sas mais im por tan tes
da ge ra ção da po bre za em nos so País? Ou será que
os 50 mi lhões de bra si le i ros que hoje vi vem com uma
ren da men sal me nor do que R$80,00 por mês, clas si -
fi ca dos como mi se rá ve is, nas ce ram as sim por que
qui se ram, es tão as sim por que es co lhe ram essa vida? 
Ou será que há um sis te ma que cria, que mul ti pli ca a
po bre za e a mi sé ria no País, a pon to de es tar mos
com este dado que é alar man te, mais de 50 mi lhões
de pes so as aba i xo da li nha da mi sé ria?

Vi, no fi nal de se ma na, uma no tí cia de que o
Bra sil vai pa gar nes se ano de 2002 – aliás, está no
Orça men to da União –, 277 bi lhões com os ser vi ços
da dí vi da. E, aí, fui olhar os Esta dos. E já fa lei aqui, na
se gun da-fe i ra pas sa da, do Orça men to que cabe ao
Pa ra ná e a ou tros Esta dos. O Pa ra ná re ce be rá R$151 
mi lhões de um Orça men to que pre vê um in ves ti men to 
de R$11 bi lhões no País. São onze bi lhões de in ves ti -
men tos para du zen tos e se ten ta e sete bi lhões de pa ga -
men to de ser vi ços da dí vi da. Será que é o pre ço que a
so ci e da de bra si le i ra paga pela te i mo sia dos que pen -
sam que o po der é eter no, é per ma nen te, e que po dem
usar e abu sar do po der, fa zer o que qui se rem? Inclu si ve
ex pul sar mem bros do Par ti do, como se não hou ves se
uma de mo cra cia ins ta la da no País, e que não per mi tis -
se que fôs se mos le a is aos com pro mis sos que as su mi -
mos com a nos sa po pu la ção. Por que o que o Pre si den -
te Na ci o nal do PSDB quis foi exi gir a nos sa fi de li da de à
cor rup ção. Ele dis se: ”Olha, é pro i bi do, no PSDB, apo i ar
in ves ti ga ção da cor rup ção. É per mi ti do con ti nu ar no
PSDB se vo cês fo rem le a is à cor rup ção, fiéis aos cor -
rup tos, im pe din do a ins ta la ção da CPI“.

Acre di to que me re ce, sim, uma aná li se o que
acon te ceu. Saí do PSDB. E acho até, Sr. Pre si den te,
que, quan do o Pre si den te Na ci o nal do PSDB to mou a 
ini ci a ti va de nos ex pul sar, ele não con si de rou que o
Par ti do vai ter que ex pli car isso nas ele i ções do ano
que vem. Pelo me nos em meu Esta do, es ta rei im per ti -
nen te men te co bran do a pos tu ra du vi do sa do PSDB
Na ci o nal, que nos ex pul sou por que as si na mos um re -
que ri men to pe din do a in ves ti ga ção da cor rup ção no
Bra sil. Co bra rei, to dos os dias, to dos os mo men tos,
mes mo que achem que es tou sen do cha to, eu vou co -
brar, por que eu pen so que o PSDB me re ce ex pli ca -
ções à so ci e da de bra si le i ra.

Eu me fi li ei ao PDT, de po is de ter con ver sa do
com o PT e de po is de ter con ver sa do com o PMDB,
por que to mei uma de ci são. Como hou ve essa pos tu ra 
do Go ver no Fe de ral, in ter pre ta da pelo PSDB, Par ti do
do Pre si den te da Re pú bli ca, de que nós não de ve mos 
apo i ar uma CPI no Con gres so Na ci o nal, eu pen sei



que a mi nha pre sen ça em qual quer par ti do da base
ali a da se ria in de se já vel, por que eu não de sis ti de ver
a ins ta la ção da CPI da Cor rup ção no Se na do. Vou in -
sis tir para que mais esse Se na dor as si ne – e só fal ta
um para com ple tar as 27 as si na tu ras –, para que, as -
sim, pos sa mos dar sa tis fa ção à so ci e da de bra si le i ra,
que de se ja a CPI da Cor rup ção. E o PDT é um Par ti do 
cla ra men te de Opo si ção tan to ao Go ver no Fe de ral
quan to ao Go ver no Esta du al. Esse mo ti vo me le vou a
fa zer a op ção. 

E va mos ten tar, Sr. Pre si den te, no Pa ra ná, algo
que con si de ro im por tan te e que não te nho dú vi das de 
que a ma i o ria da po pu la ção do meu Esta do de se ja – e,
acre di to, to dos de se jam: var rer a cor rup ção que toma
con ta do Go ver no do Esta do do Pa ra ná. Eu não te nho
dú vi das de que a po pu la ção do meu Esta do de se ja uma 
au di to ria co ra jo sa para in ves ti gar as con tas do atu al Go -
ver no. E não te nho dú vi das de que a po pu la ção do
meu Esta do de se ja uma agen da sé ria de com pro mis -
sos com o Esta do; uma agen da de fi ni da des de o pri -
me i ro com pro mis so: a ques tão éti ca e mo ral que foi
des tru í da pelo atu al Go ver no do Pa ra ná. Aliás, por isso 
mes mo, apro xi ma-se essa ali an ça es qui si ta do PFL
com o PSDB no meu Esta do. A ali an ça está sen do re a -
li za da con tra a von ta de do povo, por que o povo não a
quer, não a de se ja. Aliás, o povo não agüen ta mais,
não su por ta mais o des res pe i to da que les que acham
que a cor rup ção é algo nor mal e que deve con ti nu ar
sen do pra ti ca da sem ne nhu ma pu ni ção.

Sr. Pre si den te, nos so in gres so no PDT é uma
for ma de pro tes to, sim, con tra esse ab sur do que foi a
po si ção do PSDB na ci o nal, mas tam bém, e so bre tu -
do, é uma ma ne i ra de fa zer uma ali an ça, em nos so
Esta do, com o PMDB do Se na dor Ro ber to Re quião e
com o PT. Por mais que al guns in te gran tes do PT do
Pa ra ná di gam que de se jam ter can di da to pró prio, nós
de ve mos sen tar em tor no de uma mesa e di a lo gar,
por que está em jogo o pro je to do Pa ra ná, o in te res se
do Esta do. Pre ci sa mos fa zer um mu ti rão, não para
ga nhar a ele i ção, mas para co lo car no Go ver no um
gru po ca paz e for te o su fi ci en te, com res pal do po pu -
lar, com apo io do povo pa ra na en se, para aca bar com
to dos os ví ci os im plan ta dos pela atu al ad mi nis tra ção.
Ví ci os com o Le gis la ti vo, por que nun ca ouvi de nún ci -
as tão ca ras na im pren sa de que vo tos fo ram ven di -
dos – vo tos ven di dos! – para que a Co pel pos sa ser
ven di da. De nún cia gra ve que pre ci sa ser in ves ti ga da!
Até pi a das já es tão sen do fe i tas com a for ma com que 
se ”ope rou“ a vo ta ção da ven da da Co pel na Assem -
bléia Le gis la ti va. Di zem lá que do Pa lá cio Igua çu foi
dado um te le fo ne ma, Se na dor La u ro Cam pos, di zen -
do a um De pu ta do, um pou co des pro vi do de co nhe ci -

men to e de ins tru ção e que está no PSDB: ”Olha, es -
tou te man dan do um e-mail.“ E o De pu ta do te ria dito:
”Um e meio não ace i to. Só voto pela ven da da Co pel
se re ce ber dois. Por um e meio, não ace i to.“ Essa é a
pi a da que cor re lá. 

Pa re ce que isso fi cou nor mal. Não to mam pro vi -
dên ci as... A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Pa ra -
ná pre ci sa re a gir, por que essa de nún cia man cha a sua 
his tó ria. E mais do que isso: a his tó ria que cor re no
Esta do do Pa ra ná é que esse ví cio pra ti ca do ago ra por
oca sião da vo ta ção do pro je to po pu lar que ten ta va im -
pe dir a ven da da Co pel é um fato. Se a de nún cia está
pu bli ca da nos jor na is, nas rá di os; se a Opo si ção faz a
de nún cia, se os es tu dan tes fa zem a de nún cia, será que
ela não me re ce ser in ves ti ga da? Será que ela não deve
ser apu ra da para que os res pon sá ve is por essa de so -
nes ti da de, por esse cri me pos sam ser pu ni dos, con for -
me re co men da a lei? Ou será que isso vai con ti nu ar
sen do vis to como nor ma li da de? Ou será que es sas
no tí ci as são co muns e não me re cem in ves ti ga ção?

Os ví ci os cons tru í dos nes se pe río do de Go ver -
no pre ci sam ser, to dos eles, eli mi na dos da ad mi nis -
tra ção pú bli ca do meu Esta do. E a Opo si ção tem a
obri ga ção de se unir em tor no do pro je to de re cons -
tru ção do Esta do do Pa ra ná, que co me ça pela re -
cons tru ção da éti ca e da mo ral nos ser vi ços pú bli cos
e na ad mi nis tra ção pú bli ca do meu Esta do.

Essa agen da de com pro mis sos pre ci sa con ter
algo que dê se gu ran ça à po pu la ção do meu Esta do.
Em Cu ri ti ba, são 12 as sal tos a ôni bus por dia, ou seja, 
1 as sal to a cada 2 ho ras. Isso sem fa lar nos as sal tos a 
re si dên ci as, a pes so as nas ruas, a ban cos, a shop -
pings e as sal tos com se qües tros, pe los qua is as pes -
so as são le va das a ca i xas ele trô ni cos para sa ca rem
di nhe i ro. Tudo isso está na im pren sa, mas o Go ver na -
dor diz que está tudo em or dem no Pa ra ná, que nada
está acon te cen do. 

Será que esse alto grau de cor rup ção que afe ta
os or ga nis mos pú bli cos do meu Esta do não é res pon -
sá vel pela prá ti ca da cor rup ção na Po lí cia, cu jos po li -
ci a is re cla mam do sa lá rio, que não é dig no para o
exer cí cio da ati vi da de de ris co que de sen vol vem, e o
Go ver na dor não lhes dá se quer uma res pos ta? As
mu lhe res dos sol da dos que fo ram às ruas pro tes tar
não fo ram tam pou co re ce bi das, por que não há uma
res pos ta, já que o Esta do está que bra do – esse é ou -
tro com pro mis so, ou tro pon to que te mos de in clu ir na
agen da. Como va mos ar ru mar o Esta do, que está
afun da do numa dí vi da enor me con tra í da pelo atu al
Go ver na dor, que em pres tou di nhe i ro e o Se na do
apro vou; que gas tou em pro pa gan da e a Assem bléia
con sen tiu; que fez con tra to com mon ta do ras de au to -



mó ve is, fi nan ci an do-as com o di nhe i ro do Esta do,
sem co brar ju ros nem cor re ção mo ne tá ria, e a
Assem bléia apro vou. Tudo isso tem de ser re vis to. 

O Go ver no que as su mir o pró xi mo pe río do de -
ve rá ter o com pro mis so de ana li sar os con tra tos de
con ces são e os fa mo sos ser vi ços ter ce i ri za dos, que
co lo cam o fun ci o na lis mo do Esta do para tra ba lhar
meio ex pe di en te, não por que os fun ci o ná ri os as sim o
que i ram, mas por que se en con tram de ses ti mu la dos,
des me re ci dos e des va lo ri za dos e que rem um pro gra -
ma que os va lo ri ze. O fun ci o na lis mo do Esta do do Pa -
ra ná, sem pre vis to como o mais efi ci en te do País,
ago ra está de ses ti mu la do e tra ba lhan do meio ex pe di -
en te, por que o Go ver na dor do Esta do – e esta é a ver -
da de – pre fe re con tra tar em pre sas pres ta do ras de
ser vi ço. E sabe-se lá quem está ten do lu cro com es -
ses ser vi ços ter ce i ri za dos, ser vi ços que le vam um ab -
sur do dos re cur sos do Orça men to do Esta do e que
não são con ta bi li za dos para efe i to da Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal, quan do se mede o dis pên dio do
Esta do com Pes so al. 

Não é esse dri ble que o Go ver na dor dá na Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal que vai aju dar o Esta do a
ca mi nhar para fren te. Na ver da de, ele está aju dan do
o Esta do a se afun dar.

E os car ros, Sr. Pre si den te, os alu guéis de car -
ros no meu Esta do?! A cada três me ses de alu guel de 
um car ro dá para com prar um novo. Não há o que jus -
ti fi que isso! Um car ro de 1.000 ci lin dra das alu ga do
por mês por cer ca de R$3.000,000! O que jus ti fi ca
esse alu guel? Não dá para en ten der como tudo isso
está sen do fe i to sem uma re a ção da Opo si ção uni da.
É por isso que pre go, Se na dor La u ro Cam pos – a
quem con ce de rei um apar te –, a união das Opo si ções 
e con vi do a sen ta rem na mes ma mesa os Par ti dos
que de se jam um pro je to de opo si ção a tudo que sig ni -
fi que um rom pi men to com essa prá ti ca de so nes ta de
ges tão pú bli ca em vi gor no Esta do do Pa ra ná.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do o apar te a V. Exª, com mu i ta hon ra, por que ago -
ra pas so a in te grar com V. Exª a Ban ca da do PDT.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Se na -
dor Osmar Dias, na au sên cia do Lí der do nos so Par ti -
do, o PDT, ar vo ro-me em lí der para fa zer uma sa u da -
ção ca lo ro sa, de bra ços aber tos para re ce ber V. Exª e
seu ir mão, tam bém um Se na dor que hon ra o Esta do
do Pa ra ná que re pre sen ta nes ta Casa. Des de que co -
nhe ci V. Exª nes te Se na do Fe de ral a mi nha ad mi ra -
ção só fez cres cer, por que V. Exª, tan to no Ple ná rio
como nas Co mis sões, não é ape nas um Se na dor in -
te li gen te, efi ci en te, in de pen den te e co ra jo so. Re al -
men te, eu o apre ci a va e, cada vez mais, di an te de de -

cla ra ções, po si ções e pos tu ras de seu Par ti do, eu es -
tra nha va, en ten dia que V. Exª se sen tia um es tra nho
na que le ni nho. É com um pra zer mu i to gran de e para
en gran de ci men to do nos so Par ti do, que aco lhe mos V. 
Exª, sa ben do que foi ex pul so por ex ces so de éti ca,
por ex ces so de vir tu de. Foi ex pul so por ter co ra gem, e 
não pelo con trá rio, por seus pos sí ve is de fe i tos – os
qua is não co nhe ço ain da – e ou tros mo ti vos ne ga ti -
vos que cos tu mam le var al guns po lí ti cos a mu dar de
Par ti do. V. Exª saiu ati ran do, saiu de ca be ça er gui da,
para en gran de cer qual quer Par ti do que V. Exª es co -
lhes se para nele mi li tar. Esta mos de por tas aber tas.
Apre sen tei um pro je to de lei, que deve es tar en ga ve -
ta do, que con si de ra fal ta de de co ro par la men tar um
Se na dor re ti rar sua as si na tu ra, de po is de apos ta,
para fins de aber tu ra de uma Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to. O que eles que ri am que V. Exª fi zes se,
na mi nha ava li a ção, é que que bras se a éti ca, re ti ran -
do a sua as si na tu ra. Foi, ob vi a men te, para man ter a
sua in te gri da de, a sua po si ção, a sua as si na tu ra, hon -
rar o fio de sua bar ba é que V. Exª aca bou não po den -
do con vi ver na que le Par ti do e, para gáu dio, ale gria e
en gran de ci men to do PDT, V Exª ago ra soma, jun ta -
men te com o seu ir mão, as fi le i ras do nos so Par ti do.
Aqui V. Exª não irá en con trar nem ou vi rá o que uma
vez, em ra zão de uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca dis se:
”Co mis são Par la men tar de Inqué ri to é tra i ção!“ Meu
Deus, o mun do está de ca be ça para ba i xo! Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to é tra i ção?! É tra i ção a
quem? Àque les que não que rem apu ra ção, que que -
rem con ti nu ar im pu nes e man ter o sta tus quo atu al
sem nada que os per tur be, sem in ves ti ga ção que re -
ve le a vida pre gres sa des ses po lí ti cos. Assim, V. Exª
pode es tar cer to de que o PDT fará o pos sí vel para
me re cer re ce bê-lo e in te grá-lo em nos so meio.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se na -
dor La u ro Cam pos, foi com mu i ta fe li ci da de que usei
da tri bu na para co mu ni car o meu in gres so no PDT,
com a pre sen ça de V. Exª no Ple ná rio, por que é con -
sen so en tre to dos os Se na do res com quem falo, o
res pe i to à cul tu ra e à con du ta de V. Exª. sem pre ba se -
a da na éti ca, na de cên cia. 

V. Exª é um pro fes sor de eco no mia res pe i ta do
por to dos, mas é um Se na dor da Re pú bli ca que cer ta -
men te tem o res pe i to do País in te i ro. Por isso, quan do
falo des ta tri bu na para co mu ni car o meu in gres so no
Par ti do de V. Exª e ouço pa la vras tão ge ne ro sas, vejo
que não po de ria ter sido mais fe liz o mo men to que es -
co lhi para fa zer esse co mu ni ca do.

Qu e ro ter, sim, ao lado de V. Exª, a opor tu ni da de 
de apren der ain da mais com o seu pro ce di men to, o
seu co nhe ci men to e, so bre tu do, com essa li nha reta
que V. Exª se gue, sem pre na bus ca de apre sen tar



aqui pro pos tas que pos sam me re cer o res pe i to da po -
pu la ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do pe las pa la vras de V. Exª.
O Sr Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – No -

bre Se na dor Osmar Dias, con ce de-me V. Exª um
apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se a
Pre si dên cia per mi tir, ou vi rei o Se na dor Lú dio Co e lho
que, aliás, sen do do Esta do do Pre si den te do Se na -
do, me re ce ser ou vi do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tam bém
por ou tros tí tu los, ele me re ce.

O Sr Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Mu i to
obri ga do. Se na dor Osmar Dias, es tou ou vin do o pro -
nun ci a men to de V. Exª com mu i ta aten ção. Efe ti va -
men te, em um pon to o Se na dor La u ro Cam pos tem
ra zão: foi uma gran de per da, para o nos so Par ti do, a
sua sa í da. Não gos tei nada dis so. Não es ta va con cor -
dan do com a sua sa í da. Não sei se as ra zões da sa í da
do Se na dor La u ro Cam pos do PT são as mes mas de
V. Exª. Esta ria V. Exª de i xan do o nos so Par ti do por que
ele não re u ni ria con di ções ade qua das para a sua per -
ma nên cia. Na tu ral men te, o caso de S. Exª foi di fe ren te.
De se jo que V. Exª con ti nue pres tan do ser vi ços ao Pa -
ra ná e ao Bra sil. O de sem pe nho de V. Exª no Se na do
Fe de ral tem sido mu i to bom, Se na dor Osmar Dias. É
isso que te nho afir ma do aos com pa nhe i ros do meu
Esta do, quan do eles per gun tam por que V. Exª de i xou
o nos so Par ti do. Na tu ral men te, não ex pli co, por que
não é mi nha obri ga ção. De se jo que V. Exª con ti nue fir -
me pelo Bra sil e pelo Pa ra ná. Mu i to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/ PDT – PR) – Se na -
dor Lú dio Co e lho, por eu ser do Pa ra ná e V. Exª do
Mato Gros so do Sul e, por ha ver mu i tos pa ra na en ses
no Mato Gros so do Sul, ami gos co muns, não te nho
ne nhu ma di fi cul da de em di zer a to dos que V. Exª, in -
te gran te do PSDB, é di fe ren te des ses que di ri gem o
PSDB na ci o nal. V. Exª é um ho mem sé rio, hon ra do e
sem qual quer pre o cu pa ção em que se in ves ti gue a
cor rup ção no Bra sil. Mu i to pelo con trá rio. V. Exª, as -
sim como eu, de fen de que isso seja fe i to, as sim como
to dos os pa ra na en ses que vi vem em Mato Gros so do
Sul, como to dos os que o ele ge ram e o man da ram
para cá e sem pre o acom pa nha ram na sua vida pú bli -
ca. To dos de se jam a in ves ti ga ção.

Há pon tos de vis ta e in ter pre ta ções di fe ren tes,
mas pos so di zer que sem pre nos en ten de mos na
Ban ca da do PSDB, en quan to fui da Ban ca da, por que
V. Exª é di fe ren te, prin ci pal men te do Pre si den te Na ci -
o nal do PSDB. 

Como ami go de V. Exª, re co men do-lhe que pas -
se a olhar com um alto grau de des con fi an ça para
esse ci da dão, por que ele não fez o que fez de gra ça.

Fa lam em ne gó ci os. Só fa la rei se há ou não ne gó ci os
en vol ven do esse as sun to quan do ti ver os do cu men -
tos que me dis se ram que se rão en ca mi nha dos. Espe -
ra rei. Quem sabe um dia vi rei a esta tri bu na para fa lar
so bre esse as sun to.

No mo men to, Se na dor Lú dio Co e lho, ape nas
digo a V. Exª que de i xei o PSDB, mas, com toda cer te -
za, no que de pen der de mim, con ti nuo no cír cu lo dos
seus ami gos, que o ad mi ram e que têm mu i to res pe i to 
por V. Exª. Obri ga do pe las pa la vras.

Sr. Pre si den te, usei da tri bu na para co mu ni car –
já co mu ni quei à Mesa – o meu in gres so na Ban ca da
do PDT, onde con ti nu a rei hon ran do a con fi an ça do
povo do Pa ra ná, como sem pre fiz, in clu si ve no PSDB.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Car los Pa tro cí nio, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez
Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te que V. Exª en de re çou à Mesa foi en ca mi nha do
à pu bli ca ção. Suas pa la vras es tão re gis tra das nos
Ana is da Casa e tam bém se rão pu bli ca das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Sr. Pre si den te, abro mão da mi nha ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está fa -
cul ta da a pa la vra para quem dela que i ra fa zer uso.
(Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res que 
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã,
a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que dis põe so bre o Fun do
de De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.



– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade -
mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go 159, in ci -
so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra a alí -
quo ta do Impos to de Ren da e do IPI, des ti na da à pro -
gra mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor des -
te e Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
ad hoc Se na dor Osmar Dias.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 121, de 2001 (nº 614/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 955, de 2001, da Co -
mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy,
Ge ral do Cân di do e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 129, de 2001 (nº 629/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do
Cen tro da Vi tó ria de San to Antão a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San to
Antão, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 956, de 2001, da Co -
mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 140, de 2001 (nº 688/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber ten se de Ra di o di fu são
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Li ber da de, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 958, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Arlin -
do Por to.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 159, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 159, de 2001 (nº 615/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Ma ria Ra i nha da Paz para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 855, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Ri car do San tos, com
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 163, de 2001 (nº 689/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio 99 FM Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 963, de 2001, da Co -
mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff,
com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy,
Ge ral do Cân di do e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 173, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 173, de 2001 (nº 746/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Di fu so ra Fron te i ra Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Arro io Gran de, Esta do do Rio Gran de do 
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 777, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.



– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 181, de 2001 (nº 702/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Codó a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Codó, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 964, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hugo Na po -
leão.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 183, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 183, de 2001 (nº 710/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Club FM ”A Voz de
Na za ré“ a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ma na ca pu ru, Esta do do Ama zo nas,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 857, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or.

 – 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 205, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 205, de 2001 (nº 789/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Ibi po rã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ibi po rã, Esta do do
Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 966, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 208, de 2001 (nº 814/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Far tu ra, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 967, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 13 –

REQUERIMENTO Nº 360, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
360, de 2000, do Se na dor Luiz Otá vio, que so li ci ta,
nos ter mos re gi men ta is, a cri a ção de uma Co mis são
Tem po rá ria, com pos ta de nove mem bros ti tu la res e
de sete su plen tes, para, no pra zo de no ven ta dias, co -
nhe cer, dis cu tir e con so li dar a le gis la ção vi gen te e em 
tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, so bre di re i tos e
van ta gens dos ido sos, com o ob je ti vo de ela bo rar pro -
po si ção le gis la ti va que dis po nha so bre o Esta tu to do
Ido so.

– 14 –

REQUERIMENTO Nº 492, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
492, de 2001, do Se na dor Se bas tião Ro cha, so li ci tan -
do a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 266, de 2000, de sua au to ria.

– 15 –

REQUERIMENTO Nº 493, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
493, de 2001, do Se na dor Mo re i ra Men des, so li ci tan -
do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº 106, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Assun tos So ci a is.

– 16 –
REQUERIMENTO Nº 501, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
501, de 2001, do Se na dor Mo re i ra Men des, so li ci tan -
do, nos ter mos re gi men ta is, seja for mu la da con sul ta à 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre 
a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de
da apre ci a ção, em ca rá ter ter mi na ti vo, pela Co mis são 
de Edu ca ção, dos pro je tos de de cre to le gis la ti vo re fe -
ren tes a ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de ima gens e sons.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 42 
mi nu tos.)



Ata da 120ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 25 de se tem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Arlin do Por to e Ma u ro Mi ran da

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga
– Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí -
nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo -
bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fran ce li no
Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil vam
Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re -
zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo -
nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no –
José Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury
– Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma gui to Vi le la – Mar lu -
ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za -
ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo
Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet –
Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Re quião 
– Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – 
Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Te ot onio
Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 69 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

Nos ter mos do Re que ri men to nº 243, de 2001,
de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon e de ou tros Srs.
Se na do res, o tem po des ti na do aos ora do res na Hora
do Expe di en te da pre sen te ses são des ti na-se a ho -
me na ge ar a me mó ria do ex-Se na dor Alber to Pas qua -
li ni pelo trans cur so do cen te ná rio do seu nas ci men to

Con vi do o Mi nis tro Nel son Jo bim, do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral e Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -

ral, e o Mi nis tro Almir Paz zi a not to, do Tri bu nal Su pe ri -
or do Tra ba lho, para que to mem as sen to à mesa.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srs. Mi nis tros, Srªs e Srs. Se na do res, Srs. 
De pu ta dos, dis tin tas au to ri da des que nos hon ram
com as suas pre sen ças nes ta so le ni da de, há cem
anos, em 23 de se tem bro de 1901, nas cia em Ivo rá,
no Rio Gran de do Sul, aque le que vi ria a ser, na mi -
nha opi nião, um dos mais des ta ca dos ho mens pú bli -
cos do nos so Esta do e um dos ma i o res ideó lo gos po -
lí ti cos bra si le i ros, Alber to Pas qua li ni.

Ado les cen te, foi se mi na ris ta. Edu ca do nos prin -
cí pi os cris tãos, con vic to, na pu re za de seu co ra ção,
da igual da de dos ho mens pe ran te Deus, em pe -
nhou-se em re a li zar o de se jo de São Ba sí lio: 

Que eu pos sa pôr sob vos sos olhos
toda a mi sé ria do po bre, a fim de que sin ta is
de que lá gri mas vós for ma is o vos so te sou ro.

Trans cor ri do um sé cu lo des de o nas ci men to de
Alber to Pas qua li ni, o Bra sil mu dou mu i to. De i xa mos
de ser um país ru ral para nos trans for mar mos na na -
ção mais in dus tri a li za da da Amé ri ca La ti na. So mos
hoje o quin to país em ex ten são ter ri to ri al e po pu la ção
e nos en con tra mos en tre as dez na ções que mais
pro du zem no mun do. Mas, mes mo as sim, pode-se di -
zer que, pelo pon to de vis ta so ci al, o Bra sil de nos sos
dias pou co di fe re da que le que viu nas cer Alber to Pas -
qua li ni. Infe liz men te, nos sa Na ção con ti nua a ser uma 
das mais in jus tas da Ter ra, como pro vam os nú me ros
e os le van ta men tos sé ri os so bre a dis tri bu i ção da ren -
da ge ra da no Bra sil. 

Esses úl ti mos cem anos da His tó ria do Bra sil fo -
ram mu i to con tur ba dos. Qu an do nas ceu Pas qua li ni,
éra mos uma jo vem Re pú bli ca, cons tru í da em cima de 
um gol pe de Esta do. Ao lon go de todo o sé cu lo XX, vi -
ve mos cur tos in ter va los de de mo cra cia, en tre me a dos 
por ex ten sos pe río dos de ar bi tra ri e da de. Na Re pú bli -



ca Ve lha, as ele i ções eram sem pre fra u da das. De po -
is, veio a Re vo lu ção de 30, que se pre ten dia de mo crá -
ti ca, mas que ter mi nou de sem bo can do no Esta do
Novo. Em 1954, ocor reu a trá gi ca mor te de Var gas.
Dez anos mais tar de, ve ría mos a im plan ta ção do re gi -
me mi li tar, que se es ten de ria por duas dé ca das.
Esses fo ram os ”Bra sis“ em que vi veu Pas qua li ni. 

Alber to Pas qua li ni pas sou a in fân cia e a ju ven tu -
de no meio ru ral até que, em 1915, in gres sou no cur -
so gi na si al do Se mi ná rio Nos sa Se nho ra da Con ce i -
ção, em São Le o pol do, onde foi co le ga de dois jo vens
que vi ri am a ser gran des pre la dos bra si le i ros: Dom
Ja i me de Bar ros Câ ma ra, Car de al Arce bis po do Rio
de Ja ne i ro; e Dom Vi cen te Sche rer, Car de al Arce bis -
po de Por to Ale gre.

Em 1919, Alber to Pas qua li ni de i xou o se mi ná rio
e ini ci ou o cur so de ma gis té rio no Co lé gio Anchi e ta,
em Por to Ale gre, onde veio a se des ta car como alu no
bri lhan te. Em 1929, for mou-se em Di re i to pela Uni ver -
si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul. Alu no bri lhan te, 
em bo ra ti ves se que tra ba lhar pa ra le la men te aos es tu -
dos, foi ora dor de sua tur ma. Em seu dis cur so de for -
ma tu ra, já se des ta cam os te mas que iri am ba se ar
sua vida po lí ti ca e in te lec tu al: a bus ca de jus ti ça e a
dis cus são de dou tri nas so ci a is. 

Em 1932, Alber to Pas qua li ni ins ta lou ban ca de
ad vo ga do no cen tro de Por to Ale gre, onde pôde, des -
de logo, mos trar a sua com pe tên cia pro fis si o nal, o
seu co nhe ci men to pro fun do da Ciên cia Ju rí di ca. 

Em 1934, con cor reu à Câ ma ra dos De pu ta dos, fi -
can do na dé ci ma pri me i ra su plên cia, com 77 mil vo tos.
Du ran te a cam pa nha ele i to ral, cri ti ca va du ra men te o in -
ter ven tor no Esta do, Ge ne ral Flo res da Cu nha. Num cé -
le bre dis cur so que fez em Pe lo tas, Pas qua li ni dis se: 

Os ver da de i ros es ta dis tas, os que têm
a cons ciên cia tran qüi la, não re ce i am a dis -
cus são dos seus atos e a aná li se da sua
con du ta, pois fá cil será con fun dir os que cri -
ti cam se es ti ve rem er ra dos e, se ti ve rem ra -
zão, fe li ci da de de ve rá ser para o go ver nan -
te, dig no des se nome, des co brir os seus er -
ros e ter a opor tu ni da de de cor ri gi-los.

Du ran te 1934 e 1935, con fir man do uma vo ca -
ção para o ma gis té rio, que ma ni fes ta rá des de cedo,
le ci o nou Intro du ção à Ciên cia do Di re i to e Di re i to Ci -
vil, na Fa cul da de de Di re i to de Por to Ale gre.

Ain da em 1935, Alber to Pas qua li ni ele geu-se
Ve re a dor em Por to Ale gre, na Fren te Úni ca, que en -
glo ba va, en tre ou tros, o Par ti do Li ber ta dor. Foi o se -
gun do me lhor vo ta do. Na Câ ma ra Mu ni ci pal da ca pi tal 
ga ú cha, des ta cou-se pe los seus pa re ce res bri lhan tes 

e pela pro fun di da de que de di ca va ao es tu do de toda e 
qual quer ques tão mu ni ci pal.

Em 1939, con vi da do pelo Ge ne ral Cor de i ro de
Fa ri as, en tão in ter ven tor fe de ral no Rio Gran de do
Sul, Alber to Pas qua li ni pas sou a in te grar o De par ta -
men to Admi nis tra ti vo do Rio Gran de do Sul, or ga nis -
mo cri a do pelo Go ver no Cen tral para fa zer as ve zes
de Assem bléia Le gis la ti va, de sa ti va da des de a im -
plan ta ção do Esta do Novo. Ali, man te ve a mes ma
pos tu ra de sem pre, ba se a da no pri ma do da jus ti ça.

Du ran te uma vi si ta de Ge tú lio Var gas ao De par -
ta men to Admi nis tra ti vo, cou be a Alber to Pas qua li ni
fa zer um dis cur so. Foi, en tão, num tre cho em que se
re fe ria in di re ta men te ao Ge ne ral Flo res da Cu nha,
ex-in ter ven tor, que Pas qua li ni pro du ziu uma das suas 
aná li ses mais fa mo sas. Ata cou o ca u di lhis mo, di zen -
do, na fren te do pró prio Ge tú lio Var gas: 

Extir pa do o ca u di lhis mo, que me nos
nos opri mia do que nos de sa gra da va, trans -
for mou-se o po ten ci al de nos sas ener gi as
po lê mi cas em ener gi as or gâ ni cas de tra ba lho 
e de cons tru ção. O Rio Gran de do Sul trans -
fi gu rou-se. O Rio Gran de das tur mas ro do -
viá ri as, da fan far ro ni ce e das ame a ças ri dí cu -
las, o Rio Gran de ca u di lhes co – re vi ves cên -
cia ana crô ni ca e ca ri ca tu ral de tem pos he rói -
cos –, esse Rio Gran de de sa pa re ceu para
sem pre e ja ma is re vi ve rá, por que o Rio
Gran de, sem de i xar de ser he rói co, quer ser
aqui lo a que o vo tou a sua des ti na ção his tó ri -
ca: uma ex pres são ra ci o nal de tra ba lho, de
cul tu ra, de ci vi li za ção.

Em se tem bro de 1943, Alber to Pas qua li ni to -
mou pos se como Se cre tá rio do Inte ri or, pas ta à qual
eram en tre gues os as sun tos de se gu ran ça pú bli ca e
de jus ti ça. Ao as su mir o car go em ple no Esta do Novo
– no qual per ma ne ceu até ju lho de 1944 –-, che gou a
di zer que o De par ta men to de Impren sa e Pro pa gan -
da, o fa mi ge ra do DIP do go ver no cen tral não en tra ria
no Rio Gran de do Sul. Com isso, ele fez com que o
Rio Gran de do Sul es ca pas se do rí gi do con tro le po lí ti -
co que era exer ci do, no res to do País, pelo re gi me.
Pas qua li ni per mi tiu, por exem plo, que fos se ven di do
no Rio Gran de do Sul o li vro Fron te i ra  Agres te, de
Cí rio Mar tins, que es ta va pro i bi do no res to do País.

Em 1945, Alber to Pas qua li ni re cu sou a in di ca -
ção para Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Em
no vem bro de 1946, can di da tou-se ao Go ver no do
Esta do. Per deu a dis pu ta, em ja ne i ro do ano se guin te, 
por uma mar gem de ape nas 20 mil vo tos, para Val ter
Jo bim. Du ran te a cam pa nha, seus ad ver sá ri os dis tri -



bu í ram pan fle tos nas zo nas de co lo ni za ção ale mã e
ita li a na ad ver tin do con tra Pas qua li ni, ”um can di da to
ateu e co mu nis ta“. Se Var gas o ti ves se apo i a do cla ra -
men te, o que não se deu, Pas qua li ni te ria ven ci do.
Embo ra Pas qua li ni te nha sido der ro ta do, o PTB saiu
for ta le ci do. Ven ceu a dis pu ta para o Se na do e con se -
guiu 23 das 55 ca de i ras da Assem bléia Le gis la ti va (o
PSD fi cou com 16). Pas qua li ni ven ceu em Por to Ale -
gre: teve 55% dos vo tos vá li dos na Ca pi tal.

Foi em 1948 que co nhe ci Alber to Pas qua li ni,
quan do ele fa zia uma pa les tra na Fa cul da de de Di re i -
to. Eu es ta va jun to com um gru po de es tu dan tes se -
cun da ris tas. Fi quei fas ci na do com a cla re za dos en si -
na men tos, com a lu ci dez do seu ra ci o cí nio, com o
con te ú do mo ral das suas afir ma ções. Ter mi na da a
con fe rên cia, fa la mos com ele. Qu e ría mos ouvi-lo
mais ve zes, ou tras ve zes. Ele dis se que sim. Foi ali,
na que la opor tu ni da de, há 53 anos, que co me çou a
nas cer o meu in te res se pela vida pú bli ca bra si le i ra. A
par tir da que le dia, Alber to Pas qua li ni pas sou a ser
uma es pé cie de nos so ori en ta dor, de nos so mes tre.
Duas ve zes por se ma na, ele nos re u nia no pré dio da
an ti ga Assem bléia Le gis la ti va para de ba ter mos ques -
tões po lí ti cas e ide o ló gi cas. Às ve zes nos en con trá va -
mos na casa do seu ir mão, Arlin do Pas qua li ni, que
era di re tor da Fo lha da Tar de. Ele não ex pu nha ape -
nas as suas idéi as. Prin ci pal men te, que ria ou vir as
nos sas opi niões, in cen ti va va-nos ao de ba te. Era um
ver da de i ro mes tre. Com sa be do ria, fa zia com que
che gás se mos a uma con clu são pró pria. Pre za va,
mais do que tudo, a li ber da de in te lec tu al. 

Pro nun ci ei as se guin tes fra ses, e um bri lhan te jor -
na lis ta as gra vou. Estão pu bli ca das num li vro so bre a
mi nha bi o gra fia. Faço ques tão de dizê-las aqui por que
as gra vei es pon ta ne a men te, do fun do do meu co ra ção:

Sou por ta-voz de uma uto pia ma i or do
que eu. Quem me vê fa lan do per ce be que
não sou um fi lho do ven to. Os que me ou -
vem com aten ção, ra ra men te com in di fe ren -
ça, fre qüen te men te com res pe i to – mo dés tia 
à par te, pois me es for ço para co mu ni car –
não co lhem im pro vi sos, mas idéi as ins pi ra -
das no cre do de um pro fe ta da de mo cra cia.

Cre io fir me men te em Alber to Pas qua li -
ni, na sua ava li a ção hu ma nis ta do mun do,
na cer te za de que o des ti no do ho mem é a
fe li ci da de e que só a al can ça re mos pela li -
ber da de, pela jus ti ça e pela edu ca ção.

Pre ten do ser re co nhe ci do, nas pa la -
vras e ações, como seu tes te mu nho, um
pou co além do que se ria um pre ga dor das
suas idéi as ou um mero de vo to do seu cul to.

Alber to Pas qua li ni me en si nou des de o 
bê-á-bá da fi lo so fia de Aris tó te les, o gre go,
e me en si nou a pen sar. Fez-me de sa fi ar
com idéi as a re a li da de, como quer que ela
se apre sen te. Li ber tou-me de sec ta ris mos
(na épo ca, a ten ta ção co mu nis ta pa re cia
des ti na da a do mi nar o mun do) e de ilu sões
(como o ca pi ta lis mo, cuja prá ti ca pa re ceu
es ma gar os dog mas es quer dis tas).

Tam bém me en si nou a nun ca es ca mo -
te ar a ver da de, an tes expô-la com des te mor 
e cla re za, como ele mes mo fez quan do, vi -
ven do no país dos ga ú chos e fa zen do po lí ti -
ca no Rio Gran de do Sul, pro cla mou, sem
me i as pa la vras: ”O ca u di lhis mo, na Amé ri ca
La ti na, é a for ma or ga ni za da da cri mi na li da -
de po lí ti ca.

Esse jul ga men to con de na tó rio dos ca u di lhos con -
tri bu iu mu i to para as suas glo ri o sas der ro tas, de 1947 e
de 1954, como can di da to a Go ver na dor do Rio Gran de
do Sul. Mas não se ar re pen deu ou pe ni ten ci ou. Ini ma gi -
ná vel sua re a ção se al gum es tra te gis ta ele i to ral prag -
má ti co – como cer ta men te fa ri am, hoje, os mar que te i -
ros – lhe pro pu ses se ex pli car-se, ou re tra tar-se, para
ga nhar vo tos dos che fes po lí ti cos na épo ca ain da do mi -
nan tes no Rio Gran de do Sul e no Bra sil.

Pe los cri té ri os que sem pre se guiu ri gi da men te,
mas sem fan far ro ni ces ou mo ra lis mos, se ria me lhor a
der ro ta. A ven cer sem a ver da de (ou, no caso, com os
ca u di lhos), me lhor per der. É o que te nho de mons tra do
quan do me acon se lham o si lên cio de con ve niên cia ou
quan do mar que te i ros, usan do so fis mas e exem plos
bem-su ce di dos de ven de do res de ele tro do més ti cos ou
tí tu los de ca pi ta li za ção, su ge rem-me evi tar te mas, so pi -
tar crí ti cas ou adi ar de nún ci as. Aí é que pro cu ro ser
agres si vo e in con ve ni en te, cri ti can do e de nun ci an do.

Nos anos 60, quan do Pas qua li ni já ha via mor ri -
do, o ”mo vi men to das re for mas“, que em pol gou as es -
quer das e se tor nou a gran de ban de i ra do PTB, pra ti -
ca men te ba niu das dis cus sões sua me mó ria e suas
pro pos tas. Foi uma pena e um erro, que pres sen ti no
mo men to em que acon te ceu. Até aler tei, mas fui voto
ven ci do. Pas qua li ni era um pa tri mô nio do PTB.

Se, des de sem pre, os di re i tis tas di zi am que as
pro pos tas de Pas qua li ni eram ”co mu nis mo en rus ti do“ 
e que ele não ti nha co ra gem de as su mir o mar xis mo e 
por isso ado ta va uma fan ta sia de mo crá ti ca, ago ra
eram os es quer dis tas que nos con de na vam, re ma -
nes cen tes se gui do res de Pas qua li ni. Di zi am que, se
de pen des se de nós, o ”ca pi ta lis mo sel va gem“ du ra ria
para sem pre, o que, tro ca do em mi ú dos, sig ni fi ca va
acu sar-nos de ino cen tes úte is, to los, imo bi lis tas.



A His tó ria mos trou que es ses ra di ca is es ta vam
equi vo ca dos na te o ria e na es tra té gia. Pre ga vam as
”re for mas de base“, con tan do com a vi tó ria an te ci pa -
da, di zi am que a dou tri na de Pas qua li ni era água com
açú car, es ta va su pe ra da.

Qu an do mer gu lha mos nas tre vas, em 1964, cu -
jas des gra ças e hu mi lha ções du vi do que al guém co -
nhe ça me lhor do que nós, por que não só vi ve mos a
nos sa par te mas fo mos tes te mu nhas, con fi den tes
das ví ti mas e in ves ti ga do res avan ça dos dos cri mes e
ig no mí ni as pra ti ca dos na di ta du ra, ouvi mu i ta gen te
se pe ni ten ci ar por ha ver pre fe ri do o tri un fa lis mo his té -
ri co e o ir re a lis mo po lí ti co que nos en fra que ce ram e
fa vo re ce ram a di re i ta. A fal ta de subs tân cia ide o ló gi ca 
das ”re for mas de base“ foi fa tal. Ouvi sus pi ra rem:
”Que fal ta nos fa zem as lu zes e o equi lí brio de Alber to
Pas qua li ni!“ Mas já era tar de. Ha vía mos per di do o
mo men to his tó ri co, a chan ce de es tar no po der, como
es te ve o PTB, e não ha ver exe cu ta do o ideá rio de que
Pas qua li ni ha via sido o gran de pro fe ta e co di fi ca dor.

Re fle ti mu i to so bre a iro nia des se des car te de
Pas qua li ni nos anos 60, quan do, pri me i ro no PTB, de -
po is no MDB e, fi nal men te, no PMDB, tive a res pon -
sa bi li da de de li de rar flan cos im por tan tes na luta con -
tra o re gi me mi li tar e de sa fi ei as ações ra di ca is. Mas,
para a sur pre sa dos que nos ima gi na vam aco mo da -
dos, ex plo ra mos vi go ro sa men te to das as for mas con -
se qüen tes de luta con tra a di ta du ra. E nin guém foi
mais lon ge do que os apa i xo na dos de Pas qua li ni.
Enquan to com ba tia o voto em bran co – isso, sim, um
ato de ca pi tu la ção -, de nun ci a va as tor tu ras e re cla -
ma va a pu ni ção dos tor tu ra do res, iden ti fi can do-os.

Em 19 de ou tu bro de 1950, como can di da to do
PTB, foi ele i to Se na dor da Re pú bli ca com 385 mil vo tos, 
con tra 275 mil da dos a Sal ga do Fi lho. Su biu nos pa lan -
ques ao lado de Ge tú lio Var gas, en tão can di da to à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca. Num fa mo so dis cur so em Ale -
gre te, fez uma aná li se mu i to in te res san te do PTB.

Dis se Pas qua li ni: ”O tra ba lhis mo é, sem dú vi da,
no Bra sil, a obra de um rio-gran den se e de um fi lho da 
fron te i ra: Ge tú lio Var gas“. 

Po de rá até pa re cer es tra nho e pa ra do xal que o
tra ba lhis mo seja im pul si o na do jus ta men te por um ho -
mem que tem as suas ori gens e as suas ra í zes no
meio pas to ril, que, como sa be is, é ge ral men te con -
ser va dor. Só esse fato se ria o bas tan te para nos dar a
me di da do grau de evo lu ção e de an te vi são do nos so
emi nen te can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Nos anos que pas sou no Se na do, mais de uma
vez, Pas qua li ni teve oca sião de pres tar re le van tes
ser vi ços ao Bra sil. Se ria de ma si a do lon go fa lar mos
aqui de to das as ta re fas trans cen den tes que re a li zou
nes ta Casa. Fi que mos com al gu mas pou cas. Em seus

dis cur sos, Pas qua li ni de fen deu as cha ma das re for mas
de base, ana li san do-as pon to por pon to, sob a aná li se
eco nô mi ca e sob a aná li se so ci al. Cri ti cou o cli en te lis mo 
po lí ti co e o em pre guis mo apa zi gua do de po lí ti cos na
ad mi nis tra ção pú bli ca. Em di ver sas opor tu ni da des, en -
fa ti zou o pa pel fun da men tal dos par ti dos po lí ti cos para
o ama du re ci men to ins ti tu ci o nal do País.

Vá ri os de seus pro nun ci a men tos ti nham como
tema cen tral a eco no mia, em es pe ci al a de fe sa do va -
lor do tra ba lho e con de na ções ve e men tes à in fla ção,
que con si de ra va ”um dos ma i o res fla ge los so ci a is“ e
”um tri bu to lan ça do so bre as mas sas tra ba lha do ras e
os as sa la ri a dos em ge ral.“

No que tan ge aos te mas eco nô mi cos, en tre
seus dis cur sos mais no tá ve is, des ta cam-se, em
1952, a de fe sa da ins ta la ção da usi na ter mo e lé tri ca
de Can di o ta e a de fe sa do subs ti tu ti vo ao pro je to que
cri ou o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô -
mi co e So ci al – BNDES. Na que le mes mo ano, em to -
can te pro nun ci a men to, tam bém abor dou o pro ble ma
da fal ta de mo ra di as.

Em 1953, numa de suas mais des ta ca das atu a -
ções em te mas de na tu re za eco nô mi ca, Alber to Pas -
qua li ni re la tou a lei que cri ou a Pe tro bras*. So men te
por esse fato, acre di ta mos que já se jus ti fi ca ria a in di -
ca ção, na épo ca, do seu nome para a sala da Co mis -
são de Eco no mia e Fi nan ças. 

Em 1954, Alber to Pas qua li ni apre sen tou pro je to 
cri an do o Sis te ma Fe de ral de Ban cos de Esta do, me -
ca nis mo ofi ci al para fi nan ci ar in ves ti men tos pú bli cos
e pri va dos (algo que se ria mais tar de con cre ti za do no
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES).

Di fe ren ci an do-se dos de ma is po lí ti cos de sua
épo ca pela den si da de de seus co nhe ci men tos, pelo
ri gor dos seus es tu dos, Pas qua li ni deu um ver da de i ro
subs tra to in te lec tu al ao tra ba lhis mo bra si le i ro. Para
ele, o tra ba lha dor es ta va no cen tro da ati vi da de eco -
nô mi ca e, por isso, me re cia re mu ne ra ção dig na.

Escre veu Pas qua li ni: ”É o tra ba lho a fon te ori gi -
nal e prin ci pal dos bens e é, por tan to, o tra ba lho a ca -
u sa prin ci pal do va lor de qua se to dos os bens.“

Mi nhas se nho ras e meus se nho res, do nas ci men -
to de Pas qua li ni para cá, o Bra sil tem lu ta do mu i to para
su pe rar suas fra gi li da des. Na ver da de, nos so ama du re -
ci men to como Na ção tem-se dado a du ras pe nas. Des -
de há mu i to, al me ja mos con quis tar uma jus ti ça so ci al,
mas que re mos que ela seja al can ça da com in te gral res -
pe i to aos di re i tos fun da men ta is do ci da dão. Avan ça mos
mu i to nes te sen ti do, sem dú vi da. Mas o ca mi nho que te -
mos por di an te ain da é mu i to ex ten so. 



Para che gar mos até aqui fo ram pre ci sos mu i tos
anos de luta e o sa cri fí cio de inú me ras pes so as. Pas -
qua li ni foi um des ses. Em vá ri as opor tu ni da des, sa cri -
fi cou-se por suas idéi as. Che gou a di zer que foi qua se 
um pro fe ta. Mas, in fe liz men te, mu i tos dos ma les que
de nun ci ou ain da se man têm de pé. 

Nas úl ti mas dé ca das, o País se tor nou mais mo -
der no, mais di nâ mi co, mais pro du ti vo, mais li vre, mais 
de mo cra ta. Dis so não há dú vi da. Mas, de todo modo,
eu in sis to, ain da há mu i to o que fa zer, es pe ci al men te
na área so ci al.

Ho mens com gran de vi são po lí ti ca, es ta dis tas
no sen ti do do ter mo, como Alber to Pas qua li ni, por ve -
zes, são es que ci dos. São gran des de ma is para se rem 
com pre en di dos. Mas eu te nho lu ta do para que ele,
Pas qua li ni, te nha re co nhe ci do o seu lu gar na vida
bra si le i ra. Alber to Pas qua li ni era da que les ho mens
que, com suas idéi as avan ça das, an te ci pa va o fu tu ro.
Hoje, mo des ta men te, eu tra ba lho para que seus so -
nhos se trans for mem em re a li da de – eu e a ge ra ção
dos que co nhe ce ram Pas qua li ni.

Cabe aos ho mens pú bli cos, cre io eu, res ga tar a
me mó ria dos que lu ta ram mu i to pelo País, pelo povo do
seu País. Foi por isso que nos pro po mos fa zer, aqui,
esta ho me na gem por oca sião do cen te ná rio do nas ci -
men to de Alber to Pas qua li ni, um ho mem que pre fe riu o
com ba te pela jus ti ça so ci al à gló ria e à ri que za que seu
ta len to in te lec tu al cer ta men te lhe as se gu ra ria. 

A mis são fun da men tal de Pas qua li ni era fa lar
pe los que não ti nham voz. Ele con se guia en xer gar a
es pe ran ça quan do fal ta va pe los que só ti nham a mi -
sé ria di an te dos olhos. Lu ta va pela li ber da de do ho -
mem para que, mais cons ci en te de sua gran de za, ele
fi cas se mais per to da hu mil da de de Deus. Quis eli mi -
nar as fron te i ras en tre po bres e ri cos para que aque -
les não in ve jas sem es tes e es tes não vi ves sem do sa -
cri fí cio da que les, por que, como ele di zia, ”so mos to -
dos com pa nhe i ros do mes mo des ti no hu ma no“. 

De cer ta for ma, pode-se di zer que a atu a ção de
Alber to Pas qua li ni foi de ter mi na da pelo olhar fa min to das 
cri an ças das ve lhas co lô ni as agrí co las, que ele tra zia en -
cra va do no seu co ra ção. Qu an do fa la va dos po bres, na
cer ta ele se re cor da va das cru zes dos tú mu los de seus
ami gos de in fân cia, que não so bre vi ve ram à fome e às
do en ças nas co lô ni as cri a das pe los imi gran tes ita li a nos. 

Na sua in fân cia, ele per ce bia que co lo nos, os
ho mens e mu lhe res que en fren ta vam o tra ba lho duro
do cam po, vi vi am à mar gem da so ci e da de. Com o fra -
ci o na men to das ter ras, não ha via es pa ço para os ho -
mens mais jo vens, que ti nham de de i xar a pro pri e da -
de fa mi li ar. Iam para a ci da de en gros sar a fi le i ra dos
de sem pre ga dos ou para tra ba lhar em su bem pre gos.

As cri an ças eram atin gi das por um alto ín di ce de mor -
ta li da de. Assim, a con vic ção de Pas qua li ni em fa vor
da re for ma agrá ria não foi me ra men te ide o ló gi ca ou
in te lec tu al. Ela teve ori gem em sua con vi vên cia que
essa re a li da de, com as di fi cul da des que en fren ta vam
os po bres co lo nos de as cen dên cia ita li a na, a sua ver -
da de i ra gen te.

Cer ta vez, exa mi nan do a si tu a ção dos ”mar gi -
na is“, ”os de fi ci tá ri os da vida“, Pas qua li ni ob ser vou: 

O anal fa be tis mo, a fal ta de ocu pa ção,
a vida di fí cil e a mi sé ria po de rão cri ar uma
gra ve si tu a ção de in se gu ran ça que evo lu i rá
como uma cri mi na li da de ir re pri mí vel. To dos
aque les que pos su em bens e de se jam con -
ser vá-los de ve ri am com pre en der que, quan -
do um es fa i ma do ron da a por ta, é mais se -
gu ro dar-lhe meio de vida do que cha mar a
po lí cia. Infe liz men te, nem to dos pe sam as -
sim e acham pre fe rí vel e mais eco nô mi co
cha mar o de le ga do.

Esse co men tá rio, fe i to há cin qüen ta anos, con ti -
nua atu a lís si mo por que em nos sas prin ci pa is ci da des a
vi o lên cia pre do mi na e já sur ge a ge ra ção dos fi lhos dos
cha ma dos me ni nos e me ni nas de rua. Ora, eu acho que 
só ha ve re mos de su pe rar este pro ble ma com o de sen -
vol vi men to, com a jus ti ça so ci al e com o cres ci men to de
em pre go, por que, se o pais re ce be rem um sa lá rio con -
dig no os fi lhos não se rão aban do na dos.

De fen sor do tra ba lhis mo, Pas qua li ni fri sa va que
era pre ci so fa zer com que os po bres ti ves sem me lhor
con di ção de vida, por que, as sim agin do, es ta vam na
es te i ra de Nos so Se nhor, ”que de fen deu sem pre os
hu mil des e os de ser da dos“. Alber to Pas qua li ni che -
gou a ser cri ti ca do por que re i vin di ca va para os ope rá -
ri os a pos si bi li da de de ir ao ci ne ma, de pos su í rem rá -
dio e re fri ge ra dor, por que di zia:

É me lhor con vi ver com o tra ba lha dor
que tem di re i tos a de fen der do que aque le
que é mar gi na li za do e tem re cla ma ções
ape nas a fa zer.

A atu al si tu a ção do tra ba lha dor bra si le i ro não é,
nem de lon ge, a so nha da por Alber to Pas qua li ni. Na
mé dia, o tra ba lha dor ga nha mu i to mal. E fre qüen te men -
te tem seus di re i tos des res pe i ta dos. De ou tro lado, cres -
ce o tra ba lho in for mal. Con tu do, a ver da de é que o Bra -
sil avan çou. So mos, hoje, uma de mo cra cia aber ta onde, 
por exem plo, um ope rá rio como o Lula, de uma fa mí lia
nor des ti na que mi grou em bus ca de tra ba lho, tor nou-se
um lí der na ci o nal pelo seu es for ço e ta len to. Nos sa de -
mo cra cia ain da não ofe re ce a in dis pen sá vel igual da de



de opor tu ni da des, mas, o voto é nos sa arma mais po -
de ro sa para pro mo ver a jus ti ça so ci al.

Meus Co le gas, Alber to Pas qua li ni de i xou-nos
mu i tos en si na men tos. Ho mem de Par ti do, con si de -
ran do a vida pú bli ca um de ver, foi sem pre crí ti co im -
pla cá vel dos po lí ti cos opor tu nis tas e fi si o ló gi cos que
tan to in fe li ci ta ram e in fe li ci tam nos so País. 

No Bra sil, ob ser vou Pas qua li ni, nós, in -
fe liz men te, ain da não sa í mos da era do pri -
mi ti vis mo po lí ti co, ca rac te ri za do pe las for -
ma ções par ti dá ri as que atu am em fun ção
de pes so as e de in te res ses me no res. 

Um ver da de i ro par ti do po lí ti co, di zia
ele, não pode ter ape nas ob je ti vos ele i to ra is, 
por que, na es sên cia, é ins tru men to de mo bi -
li za ção so ci al, de di fu são de idéi as e da
edu ca ção do povo. A for ça de um ver da de i ro 
par ti do po lí ti co re si de, so bre tu do, na gran -
de za dos seus ide a is, na sin ce ri da de e na
efi ciên cia de sua ação. O par ti do, a seu ver,
de ve ria ter um pro gra ma, uma ori en ta ção e
uma éti ca em que o exer cí cio do Go ver no
fos se um ônus a ser ar ca do em be ne fí cio da 
co le ti vi da de.

Acon te ce que, in fe liz men te, ain da es ta mos mer -
gu lha dos no pri mi ti vis mo po lí ti co, cons ta ta do por Pas -
qua li ni, e dele não sa i re mos en quan to não ti ver mos
par ti dos au tên ti cos, en quan to o nos so ele i tor con ti nu ar
sen do le va do a vo tar em pes so as e não em pro gra mas.

Em 1988, com a pro gra ma ção da atu al Cons ti tu -
i ção, al can ça mos fi nal men te a li ber da de po lí ti ca. Mas
a ver da de é que ain da te mos mu i to a fa zer na área
po lí ti ca. O Bra sil ne ces si ta hoje de uma gran de re for -
ma para que a de mo cra cia re pre sen ta ti va seja aper -
fe i ço a da. A ver da de é que ain da es ta mos pre ci san do
de par ti dos ver da de i ros, or gâ ni cos, de cla ra de fi ni ção
ide o ló gi ca. Sem eles, a de mo cra cia não se re a li za.
Te mos tam bém que en ca rar e re sol ver logo a ques tão 
da fi de li da de par ti dá ria. 

É im pos sí vel ter mos um qua dro de es ta bi li da de
e cre di bi li da de po lí ti ca en quan to vi go rar o ”tro ca-tro -
ca“ par ti dá rio. 

Ideó lo go ma i or do tra ba lhis mo, ho mem de par ti -
do, Alber to Pas qua li ni se ria hoje uma ou tra voz a cla -
mar con tra essa atu a ção. 

Ain da no cam po po lí ti co, é pre ci so re gis trar que
fi nal men te co me ça a aflo rar en tre nós a dis cus são so -
bre o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nhas ele i to ra is.
Isso não se dava na épo ca de Pas qua li ni, quan do as
cam pa nhas eram mo des tas e não mi li o ná ri as como
as de ago ra. Se es ti ves se vivo hoje, cer ta men te ele
se ria a fa vor do fi nan ci a men to com di nhe i ro pú bli co,

de modo a es ta be le cer a jus ti ça nas cam pa nhas para
evi tar a su pre ma cia do po der eco nô mi co. 

Aliás, nas suas gran des cam pa nhas ele i to ra is,
ele fa zia ques tão de di zer que, mais im por tan te que
sua pró pria ele i ção, era con ven cer o ele i to ra do da jus -
te za de suas idéi as, cal ca das em dois pó los: jus ti ça
so ci al e so li da ri e da de. 

Um ho mem as sim cer ta men te fi ca ria eno ja do
com os que se vê em nos sos dias. 

Ne nhum Go ver no – afir mou em um de
seus tex tos – pode ser dig na men te exer ci do
sem a li ber da de de crí ti ca ho nes ta e in de pen -
den te. A im pren sa A im pren sa é, por as sim di -
zer, o tri bu nal da opi nião pú bli ca, onde as ma -
ni fes ta ções e os atos do po der pú bli co de vem
ser exa mi na dos, dis cu ti dos e jul ga dos. A crí ti -
ca, jus ta ou in jus ta, é uma con tin gên cia a que 
está su je i to o ho mem pú bli co. Admi ti-la, aca -
tá-la e com pre en der-lhe a ne ces si da de deve
fa zer par te da sua pró pria edu ca ção po lí ti ca.

Ti nha Alber to Pas qua li ni ver da de i ra de vo ção à
igual da de do ci da dão e, por isso, lu tou, sem pre, para
que as leis fos sem ri go ro sa men te cum pri das, sem
dis tin ção en tre po bres e ri cos, fra cos e po de ro sos.
Éti co, exem plo de ho nes ti da de e in de pen dên cia, re -
co nhe ci do até por seus ad ver sá ri os, deu – e as fez
cum prir – or dens se ve ras e enér gi cas à Po lí cia, quan -
do lá es ta va, para que re pri mis se qual quer tipo de fra -
u de, prin ci pal men te quan do nela es ti ves sem en vol vi -
das au to ri da des ou agen tes do po der po lí ti co. Não ad -
mi tia a imo ra li da de ad mi nis tra ti va e ti nha, como meta, 
var rê-la do Rio Gran de do Sul.

Alber to Pas qua li ni lu tou con tra os ju ros, con si -
de ra dos um di re i to ine ren te do di nhe i ro no re gi me ca -
pi ta lis ta, que visa o lu cro. 

A Na ção – dis se Pas qua li ni – só se li -
ber ta rá da ser vi dão eco nô mi ca no dia em
que fo rem re du zi das as ta xas de ju ros, por -
que, en tão, o tra ba lho va le rá mais que o di -
nhe i ro, a ini ci a ti va com pen sa rá mais do que
a co mo di da de e, ha ven do mais tra ba lho e
mais ini ci a ti vas, ha ve rá ma i or pro du ção e,
con se qüen te men te, ma i or ri que za e ma i or
soma de bem-es tar.

O le ga do de Pas qua li ni é um te sou ro far to e
ines go tá vel, e a evo lu ção da so ci e da de mos tra rá que, 
quan to mais o ler mos, mais o ou vir mos, mais o lem -
brar mos, mais jus tos e mais ir mãos se re mos.

O pro je to po lí ti co de Alber to Pas qua li ni con sis tia
na cri a ção de uma so ci e da de mais jus ta, as sen ta da
em pro gra mas de com ba te à po bre za, à de si gual da de



de ren da e à fal ta de mo ra dia. Te mas que, in fe liz men te, 
ain da es tão na nos sa pa u ta de de ba tes. Ao lon go de
sua vida, ele pro pôs inú me ras re for mas que po de ri am
ter mu da do a iní qua e ar ca i ca es tru tu ra so ci al bra si le i -
ra. Sem pre que pôde, pro nun ci ou-se pela va lo ri za ção
do tra ba lho do ho mem, nos cam pos ou nas ci da des.

Hoje, Sr. Pre si den te, está mais cla ro do que nun -
ca que Alber to Pas qua li ni foi um ho mem mu i to à fren -
te de seu tem po. Era ata ca do pela di re i ta e pela es -
quer da, in dis tin ta men te. Fi cou fa mo sa a sua de fi ni ção 
so bre a ide o lo gia que pra ti ca va: 

Se por so ci a lis mo – di zia Pas qua li ni –
se en ten de a so ci a li za ção dos me i os de pro -
du ção, não so mos so ci a lis tas; se en ten der-se, 
sim ples men te, uma cres cen te ex ten são da
so li da ri e da de so ci al e uma cres cen te par ti ci -
pa ção de to dos nos be ne fí ci os da ci vi li za ção
e da cul tu ra, en tão so mos so ci a lis tas. Da
mes ma for ma, se por ca pi ta lis mo se en ten der 
in di vi du a lis mo, ego ís mo e tra di ci o na lis mo, não 
so mos ca pi ta lis tas; se, po rém, se en ten der
uma fun ção so ci al que se exer ce para o cres -
cen te pro gres so eco nô mi co e so ci al da co le ti -
vi da de, en tão so mos ca pi ta lis tas.

Ao re ler os pro nun ci a men tos de Alber to Pas -
qua li ni, um fato cha mou-me a aten ção. Embo ra o in te -
lec tu al ga ú cho te nha ana li sa do com gran de pro fun di -
da de as mais va ri a das fa ce tas da re a li da de bra si le i ra
de sua épo ca, ele pra ti ca men te não tra ta de cor rup -
ção. Ele ana li sa, como eu já dis se, inú me ros pro ble -
mas que ain da ago ra se man têm de pé. Como o da
po bre za, por exem plo. Mas não se re fe re à cor rup ção.

Isso se ria im pen sá vel, hoje, para qual quer ho -
mem pú bli co que que i ra ava li ar a vida bra si le i ra. A
cor rup ção ocu pa o cen tro de toda e qual quer con ver -
sa po lí ti ca. Sem dú vi da ne nhu ma, a ma i or ur gên cia
bra si le i ra é a ne ces si da de de que se jam res ta be le ci -
dos os prin cí pi os éti cos da so ci e da de. A ver da de é
que, nos úl ti mos tem pos, os três Po de res vêm sen do
mu i to con tes ta dos por que as de nún ci as so bre cor rup -
ção se su ce dem e nada é apu ra do a fun do.

Te nho dito e re pe ti do que pre ci sa mos de i xar de
ser o País da im pu ni da de. Para isso, cla ro, é pre ci so mu -
dar as leis, de modo que os cor rup tos e os cor rup to res
se jam ir ma na dos e man da dos mes mo para a ca de ia. 

Alber to Pas qua li ni sem pre mos trou gran de pre -
o cu pa ção com o tra to da co i sa pú bli ca. Não ace i ta ria
o que se vê todo dia. É pre ci so pri o ri zar o com ba te
aos cri mes con tra o pa tri mô nio do Esta do. Digo e re pi -
to que quem so ne ga im pos to tem que ser pe na li za do.
Alber to Pas qua li ni cer ta men te con cor da ria co mi go:

te mos que ado tar ati tu des con cre tas para eli mi nar a
im pu ni da de. 

Na ver da de, o povo bra si le i ro é um gran de povo.
Não te mos aqui mi no ri as iso la das. So mos uma gran -
de Na ção mul tir ra ci al. Aqui não ti ve mos o mas sa cre
de ne gros e ín di os, como ocor reu em ou tros pa í ses
da Amé ri ca. Aqui hou ve uma ver da de i ra mis ci ge na -
ção. O povo bra si le i ro é ale gre, tra ba lha dor, de boa ín -
do le, não é de vi o lên cia, nem de ra di ca li za ção. A edu -
ca ção do nos so povo para o exer cí cio da ci da da nia
pas sa a ser uma das con di ções para a con so li da ção
da de mo cra cia ple na no País.

Ou tro gran de de sa fio bra si le i ro, sem som bra de
dú vi da, é o da dis tri bu i ção de ren da. O Bra sil tem o
ma i or des ní vel de ren da en tre ci da dãos ri cos e po -
bres do mun do. Tam bém há um enor me des ní vel en -
tre as re giões bra si le i ras. E isso está se apro fun dan -
do. É pre ci so mu dar esse qua dro. Mas, no mo men to,
pou co se faz para mu dar essa si tu a ção. O Con gres so
vi veu esse dra ma, há pou co, quan do dis cu ti mos, ao
mes mo tem po, o teto má xi mo de sa lá ri os do Go ver no
e o sa lá rio mí ni mo.

O Bra sil é cam peão em de si gual da de so ci al, fru to
da má dis tri bu i ção da ren da: en tre 175 pa í ses, está
clas si fi ca do em 79º lu gar, atrás do Chi le, Argen ti na,
Uru guai, Mé xi co, Cuba e Equa dor. Os 20% mais po bres 
do Bra sil di vi dem en tre si 2,5% da ren da na ci o nal; os
20% mais ri cos con cen tram 63,4% da ren da na ci o nal. 

Para um ho mem como Alber to Pas qua li ni, que
sem pre pro pug nou pela igual da de, pela jus ti ça so ci al, 
es ses nú me ros se ri am ina ce i tá ve is. Se gu ra men te,
como cris tão que era, ele se re vol ta ria, se in sur gi ria,
co bra ria ati tu des. Pro fe ti zan do, ele es cre veu, em
1944, que ”o anal fa be tis mo, a fal ta de ocu pa ção, a
vida di fí cil e a mi sé ria po de rão cri ar uma gra ve si tu a -
ção de in se gu ran ça, que evo lu i rá para uma cri mi na li -
da de ir re pri mí vel“. Pa re ce que ele es ta va an te ven do a 
ex plo são da vi o lên cia que ocor re hoje nas gran des e
mé di as ci da des do nos so País.

Esse de sa fio há de ser en fren ta do com uma efe -
ti va po lí ti ca de re dis tri bu i ção de ren da, acom pa nha da 
de me ca nis mos de for ta le ci men to do mer ca do in ter -
no. Alber to Pas qua li ni sem pre foi pre o cu pa do com a
eco no mia. Com ba tia de to dos os mo dos a ex plo ra ção 
do ho mem, mas acha va que o País ti nha de bus car a
ex ce lên cia da sua pro du ção in dus tri al ou agrí co la.
Isso se man tém inal te ra do. Ne ces si ta mos hoje de
uma re for ma tri bu tá ria ins pi ra da no prin cí pio da jus ti -
ça dis tri bu ti va, da mes ma for ma que são im pres cin dí -
ve is po lí ti cas de de sen vol vi men to da agri cul tu ra, in -
clu si ve da agro in dús tria, au sen tes no ce ná rio atu al.



De fato, é in con ce bí vel que o Bra sil não tire ma i -
or pro ve i to de seu imen so ter ri tó rio, de seu fan tás ti co
po ten ci al hí dri co e de sua po pu la ção, be i ran do os 170 
mi lhões. A pri o ri za ção do de sen vol vi men to das ati vi -
da des li ga das à agri cul tu ra é uma im por tan te es tra té -
gia para a cri a ção de em pre gos e, ao mes mo tem po,
de com ba te à fome, mais um dos de sa fi os que pre ci -
sa mos en ca rar com se ri e da de.

Ou tro im por tan te ins tru men to de jus ti ça so ci al,
a re for ma agrá ria pre ci sa ser trans for ma da de me di da 
”com pen sa tó ria“ que é hoje, des ti na da a aten der, de
for ma pa ter na lis ta, a mi se ra bi li da de ru ral e a pres são
dos con fli tos dos sem-ter ra, em um pro je to na ci o nal de
de sen vol vi men to que in cor po re os pe que nos e mé di os
pro du to res nas ta re fas de pro du ção de ali men tos e in -
su mos, ge ran do em pre gos e am pli an do o mer ca do con -
su mi dor in ter no, as sim como as ex por ta ções. Eis aí ou -
tro de sa fio com que de fron tou Pas qua li ni e com o qual
de pa ra mos ain da hoje. Entra mos no sé cu lo XXI pre ci -
san do re sol ver um tema do sé cu lo XIX.

Lem bro-me de mais um ou tro gran de de sa fio que
já em pol ga va a aten ção de Alber to Pas qua li ni. Ele diz
res pe i to ao pró prio Esta do, que hoje não fun ci o na, ou
fun ci o na mal, por que o Go ver no não se pre o cu pa com a 
má qui na pú bli ca, se não para des mon tá-la. A má qui na
pú bli ca bra si le i ra tem que fun ci o nar me lhor.

Hoje o Esta do está que bra do por que não ar re -
ca da de ma ne i ra efi ci en te. Ban cos não pa gam im pos -
tos, clu bes de fu te bol não pa gam a Pre vi dên cia. Um
nú me ro é im pres si o nan te: no Bra sil, qua se um PIB
por ano – R$825 bi lhões – está fora de con tro le e in ci -
dên cia tri bu tá ria.

De acor do com os nú me ros da pró pria Pre vi -
dên cia, esse qua dro ge rou uma re nún cia fis cal da or -
dem de R$20 bi lhões, em 1998. Empre sas de vem à
Pre vi dên cia mais de R$100 bi lhões! A Pro cu ra do ria
da Fa zen da con si de ra es ses cré di tos in co brá ve is.
Isso não acon te ce em ne nhum ou tro lu gar do mun do!

Se lem brar mos que ain da es tão fora do al can ce
da se gu ri da de mais de 38,6 mi lhões de pes so as, ex -
clu são esta de cor ren te da in for ma li da de ou do de -
sem pre go, não po de mos per mi tir ou to le rar o des res -
pe i to ao sis te ma pre vi den ciá rio na ci o nal.

Da mes ma for ma, o exer cí cio do po der re gu la -
dor das ati vi da des pú bli cas exer ci das por par ti cu la res 
re quer um Esta do for te, sob pena de su je i ção des sas
ati vi da des não ao in te res se pú bli co, mas ao in te res se
pri va do. Para Pas qua li ni, a ho di er na dis cus são so bre
Esta do mí ni mo ou má xi mo só te ria sen ti do se exis tis -
se um Esta do efi ci en te, con fiá vel. Um Esta do que ins -
pi ras se ci da da nia.

Em 1994, Sr. Pre si den te, pro vi den ci a mos, no
Se na do Fe de ral, a pu bli ca ção de qua tro vo lu mes,
Alber to Pas qua li ni  Obra So ci al e Po lí ti ca, li vro cujo 
ob je ti vo ime di a to era res ga tar do es que ci men to as
idéi as do gran de pen sa dor e ideó lo go sul-rio-gran -
den se. A re u nião de tex tos jor na lís ti cos e de pro nun ci -
a men tos po lí ti cos ou par la men ta res de Pas qua li ni
aca bou por se trans for mar num im por tan te do cu men -
to so bre a vida pú bli ca e in te lec tu al bra si le i ra en tre as
dé ca das de 30 e 60. A re cep ção que a obra teve en tre
his to ri a do res, pes qui sa do res, pro fes so res e es tu dan -
tes foi sur pre en den te. Em pou co tem po, a pri me i ra
edi ção es go tou-se.

Ago ra, em fun ção do cres cen te in te res se pe las
idéi as do ma i or teó ri co do tra ba lhis mo bra si le i ro, o
Se na do pu bli ca os tra ba lhos mais sig ni fi ca ti vos en tre
ar ti gos em jor na is, con fe rên ci as, pro je tos e pa re ce -
res. Entre es tes, des ta cam-se  é cla ro  os pro nun ci a -
men tos em que Pas qua li ni dis cu te os gran des te mas
na ci o na is, como as cha ma das re for mas de base, o
va lor do tra ba lho, a éti ca na vida pú bli ca, a edu ca ção,
a in fla ção e a ca rên cia de mo ra di as.

Com esta pu bli ca ção  dis tri bu í da hoje  e com
esta Ses são So le ne em ho me na gem a Alber to Pas -
qua li ni, ten ci o na mos dar ao povo bra si le i ro a me mó ria
de uma li ção de ci da da nia, de ci vi li da de e de amor ao
Bra sil, que tive a hon ra e o pri vi lé gio de ter ou vi do di re -
ta men te do mes tre Pas qua li ni. Com esta ho me na gem,
que re mos di vi dir o que apren de mos nes tes meus mais 
de 40 anos de vida pú bli ca, sem pre re pe tin do, sem pre
re a fir man do: ir mãos e ir mãs, lem bre mos a jus ti ça so ci -
al, a éti ca, o res pe i to ao nos so País e ao nos so povo!
Lem bre mo-nos de Alber to Pas qua li ni!

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si mon 
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de
con ce der a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des, so -
li ci to aos se nho res ora do res que di vi dam o tem po en -
tre si, por que ain da ou vi re mos os ilus tres Se na do res
Car los Be zer ra, José Fo ga ça e Se bas tião Ro cha.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia
Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
Se na do ras, Srs. Se na do res, Srs. De pu ta dos, Srs. Mi nis -
tros, Srs. Di plo ma tas, se nho res con vi da dos e con vi da -
das, ho me na ge ar a me mó ria de Alber to Pas qua li ni, por
oca sião das co me mo ra ções de seu cen te ná rio de nas -



ci men to, mais do que um de ver, é mo ti vo de jú bi lo para
mim, pois com par ti lho seus ide a is de bra si li da de e de
jus ti ça so ci al. Falo em meu nome e em nome da Ban ca -
da do Par ti do dos Tra ba lha do res des ta Casa.

Como ga ú cha, sin to or gu lho de ser con ter râ nea
de um dos mais ilus tres ho mens pú bli cos bra si le i ros
do sé cu lo XX. Nas ci do no al vo re cer do sé cu lo pas sa -
do, em 23 de se tem bro de 1901, Pas qua li ni mar cou, de 
modo de ci si vo, a evo lu ção po lí ti ca, so ci al e eco nô mi ca
do Bra sil mo der no, mas in fe liz men te sua vida ex tin -
guiu-se an tes que com ple tas se 59 anos de ida de.

É co mum, num País de pou cas le tras, que os
que se des ta cam por sua cul tu ra e sa ber se jam ro tu la -
dos de in te lec tu a is teó ri cos. Impin ge-se-lhes a pe jo ra ti -
va qua li fi ca ção de pes so as que pen sam be las idéi as,
mas não sa bem li dar com a re a li da de ob je ti va e as com -
ple xas de man das so ci a is. Pas qua li ni, que foi in jus ta -
men te alvo des se tipo de ro tu la gem por par te dos seus
ad ver sá ri os, ao lon go de sua atu a ção como po lí ti co e
ad vo ga do, de i xou gra va da sua per so na li da de gui a da
por ide a is; de fen deu ca u sas no bres e por elas fir mou
po si ções e lu tou por vi tó ria; mo bi li zou pes so as em tor no 
de um pro je to de so ci e da de com a for ça dos ide a lis tas
con vic tos. Assim foi nos so ho me na ge a do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a tra je tó -
ria de Alber to Pas qua li ni é o exem plo do po der que as
con vic ções têm de le var adi an te os que de las se im -
bu em. Gran de ino va dor de idéi as po lí ti cas, Pas qua li ni 
an te ci pou so lu ções e pro pos tas de mu dan ça.

Nas ci do em fa mí lia hu mil de, no in te ri or do Rio
Gran de do Sul, Alber to Pas qua li ni teve o seu de se jo
de ser mé di co abor ta do pela ne ces si da de de tra ba -
lhar para se sus ten tar. Aca bou op tan do pelo cur so
que lhe pro pi ci ou con ci li ar es tu do e tra ba lho.

Pas qua li ni re ser va va à edu ca ção um pa pel de
es pe ci al re le vân cia no pro ces so de cons tru ção des sa
nova so ci e da de:

A or ga ni za ção so ci al e eco nô mi ca será 
sem pre re fle xo de uma men ta li da de e, en -
quan to essa men ta li da de não evo lu ir e se
aper fe i ço ar, en quan to o ho mem não apren der 
a mo de rar os seus ins tin tos ego ís tas e in clu ir,
como con di ção de sua fe li ci da de, a fe li ci da de
alhe ia, não po de re mos ter es pe ran ças de que 
haja paz, se gu ran ça e bem-es tar. Não ha ve rá
trans for ma ções so ci a is es tá ve is e du ra dou ras
se não se re for mar, ao mes mo tem po, o ca rá -
ter do ho mem. O que é ne ces sá rio, por isso, é 
edu cá-lo, cul ti var-lhe o lado bom e no bre da
per so na li da de.

O pro fes sor deve, prin ci pal men te, edu -
car a ju ven tu de no sen ti do de de sen vol ver
nela as idéi as e os sen ti men tos de so li da ri e -
da de so ci al e de fra ter ni da de hu ma na. Só as -
sim po de re mos pre pa rar ge ra ções em que os
pro ble mas e as de si gual da des so ci a is não
atin jam as as pe re zas da hora pre sen te.

Ele sem pre es te ve con vic to de que ne nhu ma
obra co le ti va du ra dou ra é pos sí vel sem que o pro fes -
so ra do atue ne ces sa ri a men te para for mar a van guar -
da do pro gres so da so ci e da de.

Pas qua li ni di plo mou-se Ba cha rel em Di re i to
pela Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral de 
Por to Ale gre, aos 27 anos de ida de.

Com o ca u sí di co, sur gia o tri bu no, o in te lec tu al,
o po lí ti co, o lu ta dor pe las ca u sas dos tra ba lha do res,
como já se re ve la va ao ser ele i to ora dor de sua tur ma.

Inte lec tu al con se qüen te, Pas qua li ni bus cou, em
to das as fun ções que de sem pe nhou, tra du zir, em ati -
tu des, os prin cí pi os que nor te a ram sua vida.

Des se modo, em 1945, lan çou a USB – União
So ci al Bra si le i ra, pro je to que es pe lha va suas idéi as
so bre o de sen vol vi men to eco nô mi co e as re for mas
so ci a is, que já se tor na vam in gen tes àque la épo ca.

O ideá rio cons ti tu ti vo da USB ser vi ria de base
para a cri a ção do Par ti do Tra ba lhis ta, sob a égi de da
Cons ti tu i ção de 1946, pelo que é con si de ra do um dos 
pais do tra ba lhis mo bra si le i ro.

Não fora sua frá gil sa ú de – um dos fa to res res -
pon sá ve is pela per da das ele i ções ao Go ver no do Rio 
Gran de do Sul em 1947 e em 1954 –, o Bra sil te ria po -
di do con tar, por lon go tem po, com um de seus fi lhos
mais pre o cu pa dos com as ques tões so ci a is e a con -
cre ti za ção de pro je tos eco nô mi cos na ci o na is.

Fa lan do a res pe i to do de sen vol vi men to, em
1955, Pas qua li ni pro fe riu as se guin tes pa la vras:

A in fla ção sig ni fi ca, pura e sim ples men te, a es -
po li a ção das clas ses pro le tá ri as e, por tan to, dos hu -
mil des, eco no mi ca men te in de fe sos, para en ri que ci -
men to dos mais ri cos, isto é, dos que não vi vem dos
sa lá ri os e ven ci men tos.

É ne ces sá rio que a con tem pla ção das ne ces si -
da des, das pri va ções e dos so fri men tos do povo des -
per tem re a ções e sen ti men tos mais for tes que os er -
ros po lí ti cos e que to dos os bra si le i ros, im bu í dos de
pro fun do es pí ri to pa trió ti co, unam seus es for ços, para 
que se pos sa pro por ci o nar ao povo um mais ele va do
ní vel de vida e para que se pos sa exe cu tar a ur gen te
ta re fa do so er gui men to na ci o nal. 

Esse ob je ti vo so men te po de rá ser al can ça do,
unin do e har mo ni zan do os fa to res da pro du ção e as -



sen tan do as ba ses da eco no mia no pla no de co o pe -
ra ção, de so li da ri e da de e de jus ti ça so ci al.

O lu cro, por ou tro lado, não pode ser des vin cu la -
do de suas ori gens e fon tes so ci a is, sen do, por tan to,
um im pe ra ti vo de jus ti ça que par te dele re ver ta em
be ne fí cio dos que con tri bu í ram com o seu tra ba lho
para pro du zi-lo.

Com ba ten do a in jus ti ça so ci al, apon ta va me i os
para saná-la:

A in te li gên cia ar mou a mão e os sen ti -
dos do ho mem de ins tru men tos po de ro sos
para agir so bre a na tu re za, mas, se ex tra or -
di ná ri os fo ram e são os pro ces sos da ciên -
cia e da téc ni ca re la ti va men te ao pro ces so
de pro du ção dos bens, tal vez o mes mo não
se pos sa afir mar quan to ao cri té rio so ci al de 
sua re par ti ção.

O ca pi ta lis mo, quan do na sua for ma in di vi du a -
lis ta e ego ís ta, é a ori gem e a ca u sa de to dos os ma -
les que ator men tam o mun do.

É esse ego ís mo, na sua avi dez ili mi ta da de lu -
cros, que cria os mo no pó li os, que ex plo ra o ho mem,
que ma qui na guer ras, que gera a mi sé ria, que opri me
os po vos. É ele a ne ga ção da so li da ri e da de hu ma na e 
o re pú dio das leis di vi nas.

Não há ne nhu ma ra zão na tu ral, nem ju rí di ca, nem 
mo ral que pos sa ex clu ir uma par te da hu ma ni da de do
uso e gozo dos bens da ter ra, dos fru tos e be ne fí ci os da
cul tu ra e da ci vi li za ção. O mun do de ve rá pro pen der para 
uma or ga ni za ção so ci al em que to dos pos sam usu fru ir
es ses be ne fí ci os na jus ta pro por ção de seu tra ba lho. É
a isso e ape nas isso que de no mi na mos so ci a lis mo.

Srªs e Srs. Se na do res, pre o cu pa do que era com
as po lí ti cas pú bli cas, fa tor pre pon de ran te para o de sen -
vol vi men to na ci o nal, Pas qua li ni foi fer re nho de fen sor da
cri a ção do sis te ma fe de ral de ban cos de Esta do, para o
que pro pôs o Pro je to de Lei do Se na do nº 21, de 1954,
pelo qual se cri ou o Ban co Cen tral do Bra sil e a es tru tu -
ra que de sem bo ca ria no atu al sis te ma de fi nan ci a men to 
de pro je tos es tra té gi cos de de sen vol vi men to.

Lu tou, com seu in ques ti o ná vel po der de aná li se
da re a li da de e exí mia ar gu men ta ção, pelo mo no pó lio
es ta tal na ex plo ra ção de pe tró leo, que re sul tou na cri -
a ção da Pe tro bras. 

Com a con vic ção dos que sa bem ver ao lon ge
na es tra da da vida, de fen dia que de ter mi na dos se to -
res es tra té gi cos de ex plo ra ção de ri que zas na ci o na is
não de ve ri am se quer fi car com o ca pi tal pri va do na ci -
o nal, sen do re ser va do ao Esta do o de ver de fazê-lo.

A atu a ção de Pas qua li ni nes ta Casa, o Se na do
Fe de ral, foi mar ca da pe las re for mas de base, a cri a -

ção da Pe tro bras, a mu dan ça do sis te ma de cré di to,
os efe i tos da in fla ção so bre os as sa la ri a dos. 

São pa la vras suas: 
A po lí ti ca, no ele va do sen ti do do ter mo, é 

a ciên cia da pes qui sa e a arte da re a li za ção
do bem-es tar so ci al. Exi ge de sin te res se, re -
nún cia, ab ne ga ção. Pres su põe um ide al. 

É pre ci so, pois, dis tin guir en tre agru pa -
men tos em tor no de in te res ses e par ti dos
que se cons ti tu em para a re a li za ção de ob -
je ti vos éti cos e so ci a is.

Ho mem de sa ú de dé bil, teve na for ça de seu ca rá -
ter a ca pa ci da de de mar car in de le vel men te nos so tem -
po e os tem pos que hão de vir. Seja no cam po da ati vi -
da de eco nô mi ca, no cam po da or ga ni za ção do Esta do,
da or ga ni za ção so ci al ou em qual quer ou tro do mí nio da
ci da da nia, Alber to Pas qua li ni nos de i xou li ções a se rem
apren di das e di li gen te men te apli ca das no Bra sil.

Ain da va ci la mos na bus ca de so lu ção para qua se
to das as ques tões que Pas qua li ni já abor da va nos anos
de sua vida pú bli ca, ini ci a da com o cé le bre dis cur so de
for ma tu ra e con ti nu a da ao lon go de pro fí cu os anos de
mi li tân cia po lí ti ca, par ti dá ria e ad vo ca tí cia.

Todo ga nho que não de ri ve de uma mo da li da de
de tra ba lho, que não seja a con tra par ti da de uma ati -
vi da de so ci al men te útil ca rac te ri za uma for ma de ex -
plo ra ção e de pa ra si tis mo.

Fra ses des te jaez são fre qüen tes nos tex tos de
Alber to Pas qua li ni, to das elas ple nas de sa be do ria
dos que não tran si gem com as exi gên ci as da re ti dão
e da cor re ção no com por ta men to so ci al, sem des cu i -
dar a de bi li da de da na tu re za hu ma na.

Ao fa lar so bre os par ti dos po lí ti cos, re gis trou: 
Não nos es que ça mos de que uma

agre mi a ção par ti dá ria não deve ter uma fi -
na li da de ele i to ral e mu i to me nos cons ti tu -
ir-se para dis pu tar uma ele i ção. Cum pre que 
o par ti do seja um ins tru men to de mo bi li za -
ção so ci al, de di fu são de idéi as e de edu ca -
ção do povo. Não é ape nas no nú me ro que
deve re si dir a sua for ça, mas, so bre tu do, na
gran de za de seus ide a is, na sin ce ri da de e
na efi ciên cia de sua ação.

Um par ti do deve ser um pro gra ma,
uma ori en ta ção, uma éti ca. Para um par ti do
o go ver no deve ser um ônus e não um ins -
tru men to de van ta gens e, por tan to, deve
exer cê-lo não em pro ve i to pró prio, mas em
be ne fí cio da co le ti vi da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu pan -
te de car gos ele ti vos e de di re ção no Rio Gran de do



Sul ou na Ca pi tal da Re pú bli ca, Pas qua li ni for jou bri -
lhan te car re i ra, re ve lan do-se sem pre um de mo cra ta
e de mons tran do uma per ma nen te pre o cu pa ção com 
a éti ca no exer cí cio do Po der. 

Ho mem de con vic ção, ja ma is abriu mão des ses
prin cí pi os e de sua in de pen dên cia ou se ape gou a
car gos po lí ti cos ou ad mi nis tra ti vos, des ta can do sem -
pre a ne ces si da de de uma so ci e da de mais jus ta e
mais igua li tá ria.

Para ele, o se tor pri má rio e a ter ra ti nham fun ção 
no de sen vol vi men to so ci al.

A ter ra deve ser aces sí vel a to dos os
que de se jam tor ná-la pro du ti va com o seu
tra ba lho e que têm ne ces si da de de fazê-lo
para sus ten tar a si e a suas fa mí li as. Em
cer tos ca sos, será ne ces sá rio sub di vi dir a
pro pri e da de ter ri to ri al, nou tros ca sos, não. 

A ter ra não pode ser ob je to de es pe cu -
la ção. 

[...]
Evi den te men te, não se tra ta de su pri -

mir a pro pri e da de e a ex plo ra ção pri va da da 
ter ra, mas ape nas de al te rar as con di ções
em que essa pro pri e da de é exer ci da, ten do
em vis ta um in te res se so ci al.

Por ou tro lado, Pas qua li ni res sal tou:
Não po de mos e não de ve mos es que -

cer que os pe que nos agri cul to res, com seu
re gi me de po li cul tu ra, são e se rão sem pre
fa to res de es ta bi li da de eco nô mi ca e so ci al.
Deve, por tan to, o Esta do pro mo ver e es ti -
mu lar o de sen vol vi men to do sis te ma co lo ni -
al da agri cul tu ra, or ga ni zan do-o em ba ses
téc ni cas e dis pen san do toda as sis tên cia e
pro te ção aos co lo nos. 

[...]
To dos aque les que pos su em bens e de -

se jam con ser vá-los de ve ri am com pre en der
que, quan do um fa min to ron da a sua por ta, é
mais se gu ro dar-lhe me i os de vida ou um pra -
to de co mi da do que cha mar a po lí cia. 

Srªs e Srs. Se na do res, con cluo o meu pro nun ci a -
men to, re gis tran do mi nha emo ção e or gu lho de ser ga ú -
cha e bra si le i ra, de ter tido o pri vi lé gio de vi ver num tem -
po que me per mi tiu co nhe cer de per to a vida e a obra de 
um bra si le i ro da es ta tu ra de Alber to Pas qua li ni.

Hou vés se mos tido em ma i or nú me ro pes so as
de sua es ta tu ra cí vi ca ao lon go do sé cu lo que fin dou,
es tou con vic ta de que vi ve ría mos hoje em um Bra sil
mu i to me lhor do que o que se nos apre sen ta.

Que a vida e a obra de Pas qua li ni pos sam ins pi -
rar to dos quan tos se pre o cu pam com o nos so des ti no
co le ti vo, de modo que en con tre mos so lu ções para os
an gus ti an tes pro ble mas que ain da afli gem a Na ção
bra si le i ra.

Re gis tro, ain da, suas ines que cí ve is pa la vras: 
Não te nho a me nor dú vi da de que as

idéi as e as so lu ções que pro po mos, por se -
rem sim ples, prá ti cas e hu ma nas, se rão,
num dia não mu i to lon gín quo, ple na men te
vi to ri o sas. 

Nes se dia:

quan do pu der mos apre ci ar os seus
fru tos; 

quan do se mul ti pli ca rem as es co las e
os hos pi ta is; 

quan do o po bre ti ver um lu gar onde
nas cer, onde mo rar e onde mor rer; 

quan do os cor ti ços e os mo cam bos fo -
rem subs ti tu í dos por ci da des jar dins;

quan do o ope rá rio, em vez de afo gar
as má go as no bo te quim; 

pu der cul ti var e dis tra ir o es pí ri to nas
bi bli o te cas ou no seu clu be;

quan do hou ver ri sos de ale gria nos la -
res pro le tá ri os e o tra ba lho se sen tir dig ni fi -
ca do; quan do os que er ram (va gam) pe los
cam pos, sem des ti no, como fan tas mas na
imen si dão de um país em que até as fe ras
têm pou so e os que cis mam ven ci dos e aco -
co ra dos à be i ra dos ran chos e à mar gem da 
vida pu de rem sen tir a vo lú pia de apli car a
ener gia de um cor po são em ras gar as en -
tra nhas da ter ra, en tão po de re mos con si de -
rar re di mi das as cul pas e re pa ra das as in -
jus ti ças de uma or ga ni za ção so ci al iní qua e
de uma po lí ti ca que tem cu i da do mais dos
po lí ti cos do que do povo.

E, en tão, nes se dia, to dos aque les que 
ti ve rem sin ce ra men te con tri bu í do com sua
fé, o seu tra ba lho e os seus re cur sos para
essa obra de res ta u ra ção so ci al e de dig ni fi -
ca ção hu ma na, hão de sen tir-se mais con -
ten tes, mais fe li zes e tam bém mu i to mais
pró xi mos do ca mi nho que con duz a Deus.“

Alber to Pas qua li ni

Sr. Pre si den te, esta é a ho me na gem que de se jo
ren der ao in sig ne bra si le i ro que foi Alber to Pas qua li ni.

Mu i to obri ga da. (Pal mas)



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, Sr. Mi nis tro Nel -
son Jo bim, re pre sen tan do o Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, Sr. Mi nis tro de Esta do Eli seu Pa di lha, Srªs e Srs.
De pu ta dos, Srªs e Srs. Se na do res, ami gos e fa mi li a -
res de Alber to Pas qua li ni, o dia de hoje não é exa ta -
men te o dia do cen te ná rio do nas ci men to de Alber to
Pas qua li ni, que nas ceu no dia 23 de se tem bro, no dis tri -
to de Ivo rá, en tão dis tri to do Mu ni cí pio de Jú lio de Cas ti -
lhos. Hoje, Ivo rá é um Mu ni cí pio eman ci pa do, é uma ci -
da de com a sua au to no mia so ci al e po lí ti ca. Mas lá, na -
que la pe que na ci da de, nas ceu tal vez aque le que te nha
mar ca do a sua pas sa gem na po lí ti ca e na his tó ria do
Rio Gran de do Sul como um dos mais ins pi ra dos au to -
res de li te ra tu ra po lí ti ca, um dos mais cri a ti vos pen sa do -
res e dou tri na do res que o nos so Esta do teve no sé cu lo
pas sa do, e a vida de Alber to Pas qua li ni mar cou a pri -
me i ra me ta de do Sé cu lo XX – nas ceu em 1901 e mor -
reu em 1960. Vi veu bre ves 59 anos; bre ves, mas ful gu -
ran tes do pon to de vis ta da sua cri a ção in te lec tu al e do
pon to de vis ta da sua no tá vel in ter ven ção po lí ti ca na
vida e na his tó ria do nos so Esta do.

Meus pais sem pre fa la vam, na mi nha in fân cia,
da fa mo sa en chen te de 1941, que fez o rio Gu a í ba su -
bir pela Ave ni da Bor ges de Me de i ros e che gar qua se
até a Rua da Pra ia. Esse era um dos fe nô me nos e dos
fa tos mar can tes do iní cio da dé ca da de 40. Um dos ou -
tros fa tos mar can tes do iní cio da dé ca da de 40 era, sem
dú vi da, a gran de mo vi men ta ção fe i ta para que o Bra sil
apo i as se as for ças de mo crá ti cas na guer ra con tra o
Eixo. Esse ce ná rio todo, de uma ci da de con fla gra da,
aba ti da por uma ca tás tro fe, o Bra sil de ci din do cons ti tu ir
a For ça Expe di ci o ná ria Bra si le i ra e ru man do para a Eu -
ro pa, em de fe sa da de mo cra cia, foi o ce ná rio no qual
emer giu a fi gu ra ma i ús cu la de Alber to Pas qua li ni. 

Vi go ra va o Esta do Novo – es ta va em ple na vi -
gên cia o re gi me au to ri tá rio. O Pre si den te da Re pú bli -
ca era Ge tú lio Var gas e, nes se pe río do, hou ve uma in -
te res san te mu dan ça na Inter ven to ria que go ver na va
o Esta do do Rio Gran de do Sul. O Inter ven tor era o
ca ris má ti co e no tá vel Ge ne ral Cor de i ro de Fa ri as, ho -
mem re ma nes cen te da Re vo lu ção de 1924, da Re vol -
ta dos Te nen tes na Gu ar ni ção de San to Ânge lo, que
deu iní cio à ca mi nha da de Luiz Car los Pres tes pelo
Bra sil. E a ex tra or di ná ria fi gu ra de Cor de i ro de Fa ri as
es ta va, na que le mo men to, sen ta do na ca de i ra de
Inter ven tor, no Esta do do Rio Gran de do Sul. 

Mas o fato de o Bra sil pre pa rar-se para ir à Gu er -
ra, fez com que esse ho mem, dado à aven tu ra, dado

aos mo men tos gran di lo qüen tes, às ações po lí ti cas os -
ten si vas, o gran de Cor de i ro de Fa ri as pe diu a Ge tú lio
Var gas que o li cen ci as se da Inter ven to ria, que o li be ras -
se da res pon sa bi li da de de con ti nu ar go ver nan do o
Esta do do Rio Gran de do Sul como Inter ven tor do re gi -
me do Esta do Novo, para que ele pu des se in te grar a
For ça Expe di ci o ná ria Bra si le i ra iria à Eu ro pa. Isso deu
mar gem para que um co ro nel, o Co ro nel Ernes to Dor -
ne les, as su mis se na con di ção de Inter ven tor. E Ernes to
Dor ne les gos ta va mu i to de um ve re a dor de Por to Ale gre 
cha ma do Alber to Pas qua li ni. São as co in ci dên ci as his -
tó ri cas, são as con di ções sin gu la res, são os fa tos sur -
pre en den tes, ines pe ra dos, que fa zem pro du zir as con -
se qüên ci as e o pro ces so his tó ri co.

Ali, na Inter ven to ria, o en tão Te nen te-Co ro nel
Ernes to Dor ne les cha mou para tra ba lhar com ele um
jo vem ad vo ga do, ve re a dor de Por to Ale gre, cha ma do
Alber to Pas qua li ni, para ser o seu Se cre tá rio do Inte -
ri or e Jus ti ça. E a pas ta de Se cre ta ria de Inte ri or era
uma pas ta de co or de na ção po lí ti ca, por tan to ti nha um 
pa pel im por tan te. 

Mas, es tra nha men te, tam bém cha mou, de vol ta, 
por que ha via sa í do e ago ra vol ta va, uma fi gu ra res pe -
i ta da por to das as ra zões, por sua enor me ca pa ci da -
de ad mi nis tra ti va, o Dr. Wal ter Jo bim, que tam bém foi
exer cer fun ções no se cre ta ri a do do Te nen te-Co ro nel
Ernes to Dor nel les. 

Esses dois se cre tá ri os de Esta do bri lha ram tan -
to no exer cí cio do car go que, já ao fi nal do man da to,
em 1947, quan do o Bra sil co me ça a emer gir do re gi -
me au to ri tá rio do Esta do Novo – es cre ve-se a nova
Cons ti tu i ção em 1946 –, am bos, Wal ter Jo bim e
Alber to Pas qua li ni, dis pu tam o Go ver no do Esta do do
Rio Gran de do Sul. Pas qua li ni não ven ceu. Ven ceu
Wal ter Jo bim. For mou uma co a li zão que lhe deu um
apo io mais am plo de vo tos. 

Mas isso não fez de Pas qua li ni uma fi gu ra me -
nor na po lí ti ca do Rio Gran de do Sul; não fez de Pas -
qua li ni um ho mem omis so, não o tor nou me nos im -
por tan te. Ele co me ça a es cre ver, a pro du zir a sua li te -
ra tu ra po lí ti ca, prin ci pal men te nas pá gi nas do jor nal
Cor re io do Povo, e co me ça, de ma ne i ra gra da ti va, a
cres cer no con ce i to e no in te ri or do tra ba lhis mo, que
re cém-co me ça va a se for mar no Rio Gran de do Sul.

Pas qua li ni de mons trou sem pre que não pre ci -
sa va de um man da to para exer cer in fluên cia po lí ti ca,
nem de um sta tus para po der con du zir os des ti nos do 
povo ga ú cho, para po der apon tar ru mos, abrir ca mi -
nhos, ja ne las, al ter na ti vas. E essa mar ca de Pas qua li -
ni pa re ce-me a mar ca mais in de lé vel do seu ca rá ter
como po lí ti co. Foi ve re a dor, foi se na dor e per deu duas 
ele i ções para o go ver no do Esta do. Mas di fi cil men te



se vai en con trar na his tó ria do nos so Esta do al guém
que te nha tido um pa pel tão mar can te, tão sig ni fi ca ti -
vo na con for ma ção de uma dou tri na po lí ti ca como ele
teve em prol do tra ba lhis mo.

Tudo o que se vai en con trar mais tar de no dis -
cur so de Le o nel Bri zo la, como Go ver na dor, a par tir de 
1958, na lin gua gem ado ta da por João Gou lart, como
Pre si den te da Re pú bli ca, ao en ca mi nhar con vic ta -
men te as re for mas de base, tudo isso se ali men ta do
pen sa men to bá si co, da dou tri na, dos con ce i tos emi ti -
dos na obra de Alber to Pas qua li ni. 

Cre io que essa mar ca de Pas qua li ni é o que de -
ve mos, nes te mo men to, lem brar. Nos so co le ga con -
ter râ neo, Se na dor Pe dro Si mon, fez um re gis tro mag -
ní fi co, ir re pa rá vel, da vida e da obra de Pas qua li ni. A
Se na do ra Emi lia Fer nan des tam bém tra çou aqui cla -
ra men te os con tor nos da sua ide o lo gia. 

Mas eu que ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, Srs. con vi da dos, sa li en tar este pa pel: o do in te -
lec tu al, o do dou tri na dor, o do cons tru tor de con ce i -
tos, o do de fi ni dor, o do ide a li za dor, o do ho mem que
edi fi cou uma dou tri na que teve lar ga in fluên cia, por
mais de cin qüen ta anos, na vida po lí ti ca do Rio Gran -
de do Sul, qui çá do Bra sil.

Cre io que a vida e a obra de Alber to Pas qua li ni
são sim bo li za das por um li vro que não é pro pri a men -
te uma obra de sua au to ria, mas um con jun to de tra -
ba lhos pu bli ca dos ao fi nal de sua vida, em 1958. Esse 
li vro, im por tan te, mar cou tam bém a vida de mu i tos
po lí ti cos, fez a ca be ça, for mou a base de con vic ções
dos mais im por tan tes po lí ti cos do Rio Gran de do Sul
que pal mi lha ram os ca mi nhos da so ci al de mo cra cia:
Ba ses e Su ges tões para uma Po lí ti ca So ci al. 

Ocor re que, em 1950, de po is do Go ver no Wal ter 
Jo bim, o ex-Te nen te-Co ro nel Ernes to Dor nel les é
guin da do à con di ção de can di da to a go ver na dor do
Rio Gran de do Sul pelo Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro.
Ha via mor ri do em de sas tre aé reo o ex-Mi nis tro da Ae -
ro náu ti ca, Se na dor Sal ga do Fi lho, que era o can di da -
to, e o subs ti tu iu o já Co ro nel Ernes to Dor nel les, que
ven ce a ele i ção. Com ele, ele ge-se para o Se na do
Alber to Pas qua li ni. O Go ver na dor Ernes to Dor nel les
no me ia di ver sos se cre tá ri os de Esta do e, en tre eles,
o Dr. Jú lio Ma ri no de Car va lho é guin da do à con di ção
de Se cre tá rio de Edu ca ção. 

Como o Dr. Jú lio Ma ri no de Car va lho veio a ser
tor nar mais tar de o avô dos meus fi lhos mais ve lhos,
ou me lhor, como eu me tor nei o pai de seus ne tos,
pude, um dia, no lon gín quo ano de 1968, na sua bi bli -
o te ca de pro fes sor de Di re i to Pe nal, ter às mãos Ba -
ses e Su ges tões para uma Po lí ti ca So ci al, de au to -

ria de Alber to Pas qua li ni. Era 1968 e es tá va mos nas
ruas para pro cla mar que a re vo lu ção não ace i ta ria re for -
mas e que o re for mis mo era um ca mi nho de obs tru ção
do pro ces so re vo lu ci o ná rio. O gru po po lí ti co ao qual eu
per ten cia e no qual atu a va re cu sa va o pen sa men to re -
for mis ta, a so ci al de mo cra cia, por en ten dê-la tão-so -
men te uma for ma de fa zer se gu rar a his tó ria, de im pe dir 
o avan ço da re vo lu ção e da ver da de i ra trans for ma ção,
que era a ins ta la ção da di ta du ra do pro le ta ri a do.

Caiu-me às mãos, na que la bi bli o te ca alen ta da,
rica, imen sa e es ti mu lan te do Dr. Jú lio Ma ri no de Car -
va lho, Se cre tá rio de Edu ca ção de Ernes to Dor nel les,
o li vro de Alber to Pas qua li ni. Pela den si da de do seu
tex to, pela sua enor me pre o cu pa ção com to das as
con tra di ções da eco no mia ca pi ta lis ta e pelo seu de -
se jo se não de cri ar uma ter ce i ra via pelo me nos de
bus car um ca mi nho in ter me diá rio, pou co a pou co fui
de sen vol ven do um enor me res pe i to e uma pro fun da
ad mi ra ção pela fi gu ra de Alber to Pas qua li ni.

Devo di zer que Pas qua li ni me en si nou, na que le
mo men to, que um pro gra ma de re for mas so ci a is, um
pro gra ma de re for mas de base, um pro gra ma de
trans for ma ção es tru tu ral da so ci e da de, mes mo da
so ci e da de ca pi ta lis ta, mes mo sem de sa pro pri ar os
me i os de pro du ção, po de ria ser não um obs tá cu lo,
mas, quem sabe, um ca mi nho para a ver da de i ra
trans for ma ção so ci al. Foi Pas qua li ni quem me en si -
nou e quem en si nou a mi nha ge ra ção que as re for -
mas de base não eram um fa tor im pe di en te, mas um
fa tor que de ter mi na ria ou que con cor re ria para, quem
sabe, um dia, o mun do mu dar para me lhor.

Esta equa ção e esta mu dan ça me veio após a
le i tu ra pre o cu pa da e ao mes mo tem po in te res sa da da 
pu bli ca ção de 1958, nos anos fi na is da sua vida, de
Ba ses e Su ges tões para uma Po lí ti ca So ci al. Tor -
nei-me mais con des cen den te com a idéia de que o
mun do pode avan çar gra du al men te ao in vés de ha ver 
uma rup tu ra úni ca na his tó ria em um de ter mi na do
mo men to. E que esse tal vez seja o ca mi nho mais con -
se qüen te para fa zer jus ti ça so ci al.

Por isso, Sr. Pre si den te, ilus tre Se na dor Ra mez
Te bet, nes ta tar de, a par tir do re que ri men to do ilus tre
Se na dor Pe dro Si mon, as so cio-me à ho me na gem a
essa fi gu ra mar can te, ines que cí vel, que de li ne ou o ca -
rá ter da po lí ti ca do Rio Gran de do Sul, que de li ne ou ba -
ses dou tri ná ri as, que de fi niu con ce i tos, que for mou ho -
mens e mu lhe res que aca ba ram por, mais tar de, dar o
con tor no do que é a po lí ti ca no Rio Gran de do Sul. 

Seus ad ver sá ri os re co nhe cem sua gran de za,
sua lha ne za, sua in te li gên cia, seu pro fun do la bor in te -
lec tu al. E aque les que nele se abe be ra ram, aque les
que da sua in te li gên cia se ser vi ram para se tor na rem



um pou co me lho res do que eram só po dem di zer para 
Alber to Pas qua li ni: mu i to obri ga do pelo seu le ga do,
pela sua in te li gên cia, pela sua dou tri na, pela sua ver -
da de, pela sua his tó ria! 

O Rio Gran de se or gu lha da me mó ria de Alber to 
Pas qua li ni. O Bra sil se or gu lha da me mó ria de Alber to 
Pas qua li ni. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pal mas!)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Mi nis tro
Nel son Jo bim, de ma is au to ri da des pre sen tes, Srªs e
Srs. con vi da dos, pri me i ra men te que ro sa u dar e pa ra -
be ni zar o Se na dor Pe dro Si mon pe las duas ini ci a ti vas 
que to mou para ho me na ge ar Alber to Pas qua li ni: a
for mu la ção do re que ri men to para a re a li za ção des ta
ses são e o lan ça men to do li vro Alber to Pas qua li ni –
Tex tos Esco lhi dos, que acon te ce rá em ins tan tes no
Sa lão Ne gro do Se na do Fe de ral.

Nes ta ho me na gem, fa la rei em meu nome, como
Lí der do PDT no Se na do Fe de ral, e tam bém pe los Se -
na do res do meu Par ti do, o qual, além dos Se na do res
Jef fer son Pé res e La u ro Cam pos, con ta, des de o úl ti mo
sá ba do, com os Se na do res Álva ro Dias e Osmar Dias,
do Pa ra ná, que se fi li a ram a ele. Falo ain da em nome do
Go ver na dor Le o nel Bri zo la, Pre si den te do Par ti do. 

Pas qua li ni, para nós, do PDT, tem um gran de
sig ni fi ca do como um dos ma i o res ideó lo gos do tra ba -
lhis mo em ní vel na ci o nal. Suas idéi as, te ses e pen sa -
men tos têm aju da do o PDT a se guir adi an te, den tro
da pers pec ti va do tra ba lhis mo como um dos ca mi -
nhos que po dem con du zir o nos so povo a uma me lhor 
qua li da de de vida e o nos so País a uma si tu a ção mais 
es tá vel po lí ti ca e eco no mi ca men te.

O PDT ho me na ge ia Alber to Pas qua li ni ao de no -
mi nar o seu cen tro de es tu dos po lí ti cos de Fun da ção
Alber to Pas qua li ni. Nin guém me lhor do que os Se na -
do res ga ú chos para re tra tar, nes ta ses são, a me mó -
ria, a his tó ria fa bu lo sa do po lí ti co, do pen sa dor, do
ideó lo go Alber to Pas qua li ni.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
até para co la bo rar com a Mesa, vou ape nas des ta car al -
guns pon tos do pen sa men to de Alber to Pas qua li ni, re -
tra ta do em um dis cur so me mo rá vel, pro nun ci a do no
Con gres so Na ci o nal, em 29 de agos to em 1951, quan -
do fa la va so bre as re for mas de base, so bre as qua is o
Se na dor José Fo ga ça te ceu al gu mas con si de ra ções. 

Pas qua li ni pode ser vis to – em bo ra não te nha par -
ti ci pa do do Go ver no João Gou lart, pois fa le ceu an tes da 

pos se – como ins pi ra dor das re for mas de base im ple -
men ta das por João Gou lart, que, la men ta vel men te, não 
fo ram ade qua da men te com pre en di das pela eli te bra si -
le i ra, o que fez com que o Bra sil su cum bis se a um lon go 
pe río do ne gro de di ta du ra mi li tar. E Pas qua li ni, na que la
opor tu ni da de, fa la va em seu pró prio nome: 

Meu ob je ti vo é in di car al guns pon tos
des sa re for ma en ca ra da do ân gu lo da con -
cep ção tra ba lhis ta. Devo es cla re cer que não
pre ten do in ter pre tar nem o pen sa men to nem
a ori en ta ção do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro,
a que te nho a hon ra de per ten cer, por que
isso con ti nua ta re fa e fun ção dos seus ór gãos 
di ri gen tes. O que ape nas me pro po nho é con -
tri bu ir mo des ta men te para o es tu do de cer tas
ques tões, pro cu ran do as so lu ções do pon to
de vis ta da dou tri na tra ba lhis ta, as sim como
con si go com pre en dê-la e in ter pre tá-la.

E di zia mais: 
Uma re for ma de base, pelo pró prio sig -

ni fi ca do e for ça da ex pres são, en vol ve ne -
ces sa ri a men te uma mo di fi ca ção subs tan ci al 
em cer ta or dem de co i sas ou em de ter mi na -
do sis te ma.

Ora, o sis te ma ob je to de uma re for ma de base,
no sen ti do que se anun cia, ou pode ser o de nos sa or -
ga ni za ção po lí ti ca, ou o de nos sa or ga ni za ção eco nô -
mi ca, ou am bos ao mes mo tem po. 

Nos sa or ga ni za ção po lí ti ca está de fi ni da na
Cons ti tu i ção. Con sa gra ela os prin cí pi os fun da men ta -
is da de mo cra cia re pre sen ta ti va, o re gi me re pu bli ca -
no e fe de ra ti vo, a exis tên cia do mu ni cí pio, a di vi são
dos po de res, os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is, as
nor mas bá si cas da or ga ni za ção so ci al e eco nô mi ca,
ten do em mira, como se diz no tex to cons ti tu ci o nal, a
re a li za ção da jus ti ça so ci al.

Se ad mi tir mos que são es ses os ca pí tu los fun -
da men ta is ou as li nhas-mes tras de nos so es que ma
po lí ti co-cons ti tu ci o nal, uma re for ma de base de ve ria
im por tar, ne ces sa ri a men te, a su pres são, a mu dan ça
ou o des lo ca men to de al gu ma ou de al gu mas des sas
li nhas es tru tu ra is. 

Não se ria qual quer al te ra ção cons ti tu ci o nal que
po de ria ca rac te ri zar uma re for ma de base, no sen ti do
po lí ti co.

É cer to que o ca rá ter da re for ma é re la ti vo, isto é,
está em fun ção do pon to de re fe rên cia que se toma, da
im por tân cia e do efe i to que se lhe atri bui. Assim, do
pon to de vis ta da re for ma de go ver no, a subs ti tu i ção do
re gi me pre si den ci al pelo re gi me par la men tar cons ti tu i -
ria, sem dú vi da, uma re for ma fun da men tal.



Era o que de fen dia Pas qua li ni.
E mais na fren te di zia:
Se uma re for ma de base não en vol ve, do ân gu lo

do tra ba lhis mo, mo di fi ca ções subs tan ci a is em nos sa or -
ga ni za ção po lí ti co-cons ti tu ci o nal, na sua par te ana tô mi -
ca, es tru tu ral, es tá ti ca, tal fato não obs cu re ce a ne ces si -
da de de que se ope rem mu dan ças no pro ces so fun ci o -
nal ou di nâ mi co, que não se de vem cor ri gir as for mas,
os mé to dos e os es ti los de com por ta men to po lí ti co. 

A po lí ti ca re fle te, ne ces sa ri a men te, as ca rac te -
rís ti cas do meio, suas con di ções de evo lu ção so ci al,
eco nô mi ca e cul tu ral. A me di ci na, por exem plo, nas
so ci e da des ci vi li za das, é uma ciên cia e uma arte:
ciên cia e arte de cu rar e pre ve nir en fer mi da des. Nas
so ci e da des pri mi ti vas, era bru xa ria e fe i ti ça ria.

Uma re for ma de base de ve rá ex tir par es ses
can cros so ci a is e con tri bu ir para man ter a ad mi nis tra -
ção e os ho mens pú bli cos imu nes de suas in fluên ci as
e do seu po der de cor rup ção.

Esse tre cho faz re fe rên cia a um tex to já co men -
ta do pela Se na do ra Emi lia Fer nan des, quan do Pas -
qua li ni afir ma que o ho mem deve vi ver ex clu si va men -
te do fru to do seu tra ba lho.

O tex to con ti nua da se guin te for ma:
E de ve rá tam bém ope rar uma mu dan ça no es ti lo e

nas for mas do com por ta men to po lí ti co, ajus tan do-o aos
ver da de i ros ob je ti vos da ciên cia e da arte po lí ti ca.

A or ga ni za ção de uma cons ciên cia cí vi ca e de
uma li de ran ça, em to dos os se to res da vida na ci o nal,
ins pi ra da nes ses ob je ti vos su pe ri o res, terá um pa pel
fun da men tal nes se pro ces so de trans for ma ção, pois
sua fun ção pre cí pua será um cons tan te tra ba lho de
edu ca ção e es cla re ci men to do povo.

Mais adi an te, é dito:

A po lí ti ca é como que uma téc ni ca de so li da ri e -
da de no tem po. Dis pon do do acer vo de ex pe riên ci as
do pas sa do, não se deve li mi tá-la a efe i tos ime di a tis -
tas, mas ter sem pre os olhos vol ta dos para o fu tu ro.

Nis so o es ta dis ta se dis tin gue do po lí ti co vul gar, por -
que este en ca ra os fa tos e as si tu a ções se gun do o cri té rio
opor tu nis ta das con ve niên ci as mo men tâ ne as, ao pas so
que aque le os con si de ra com a vi são e as pers pec ti vas do 
fu tu ro. Qu an to ao Bra sil, cum pre não es que cer que o fu tu -
ro é a quar ta di men são em que de ve rão ser equa ci o na dos 
os seus pro ble mas fun da men ta is.

Eis por que uma re for ma de base de ve rá ser
tam bém um com pro mis so das ge ra ções pre sen tes
para com as ge ra ções fu tu ras. E será esse tam bém o
me lhor meio de res ga tar mos nos sa dí vi da de gra ti dão 
para com as ge ra ções pas sa das, que, além da vida,

nos le ga ram este pa tri mô nio sa gra do e ina li e ná vel
que é o Bra sil, nos sa Pá tria co mum.

É ne ces sá rio, por tan to, cri ar as con di ções psi -
co ló gi cas, mo ra is e po lí ti cas para que a re for ma se
pos sa re a li zar de mo cra ti ca men te, para que atin ja as
es tru tu ras, que já não re sis tem ao em ba te das no vas
idéi as, que se já não ajus tam às ne ces si da des de
nos so tem po, que já não cor res pon dem aos pos tu la -
dos da jus ti ça so ci al.

Como bem ve mos, um pro nun ci a men to fe i to há
50 anos está ex tre ma men te atu a li za do.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, tra go um pen sa men -
to de Alber to Pas qua li ni – que me foi pas sa do pela Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, para que eu pu des se tam -
bém con tri bu ir – a res pe i to da im pren sa, em ní vel ge ral,
e da im pren sa bra si le i ra. Tra ta-se tam bém de um tex to
ex tre ma men te atu al, se le var mos em con ta que a im -
pren sa hoje é con si de ra da um quar to Po der, um ins tru -
men to que con tro la, in clu si ve, as ati vi da des do Par la -
men to e que pa u ta o Par la men to bra si le i ro.

Di zia Pas qua li ni:
A im pren sa é, na ver da de, o apa re lho

res pi ra tó rio da de mo cra cia. Ne nhum go ver -
no pode ser dig na men te exer ci do sem a li -
ber da de da crí ti ca ho nes ta e in de pen den te.

A im pren sa é uma peça in dis pen sá vel ao 
fun ci o na men to dos re gi mes e dos me ca nis mos 
de mo crá ti cos, que se de vem ca rac te ri zar não
ape nas pe los pro ces sos for ma is da in ves ti du -
ra, mas prin ci pal men te pela sin to ni za ção cons -
tan te da ação go ver na men tal com a von ta de,
in te res ses e ne ces si da des da Na ção.

A im pren sa não deve nun ca fal tar com
a ver da de, e eis por que ela re pre sen ta um
pre ci o so ins tru men to de edu ca ção e de ori -
en ta ção das mas sas e, ao mes mo tem po,
uma po de ro sa arma de pre ven ção e de
com ba te ao erro, à ini qüi da de, aos abu sos e 
à cor rup ção.

Todo jor na lis ta de ve rá ser, na sua tri -
bu na de com ba te, um sol da do a ser vi ço da
paz, da fra ter ni da de, da jus ti ça so ci al e da li -
ber da de.

Fica aqui, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a nos sa sin ge la ho me na gem a esse gran -
de re fe ren ci al dos tra ba lhis mos bra si le i ro e mun di al,
Alber to Pas qua li ni.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – V. Exª me 
con ce de um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Con ce do um apar te ao emi nen te Se na dor Osmar



Dias. Como já men ci o nei, hon ram-nos mu i to a fi li a ção 
de S. Exª e a de seu ir mão Álva ro Dias ao PDT, ocor ri -
das no sá ba do pas sa do, no Pa ra ná.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, eu gos ta ria ape nas de ter a hon ra
de par ti ci par do pro nun ci a men to de V. Exª e do de to -
dos aque les que o an te ce de ram nes ta ho me na gem a
Alber to Pas qua li ni, que é o pa tro no do PDT. Por in te -
grar, ago ra, a Ban ca da do PDT, eu gos ta ria de par ti ci -
par des ta ho me na gem de for ma sin ge la, so bre tu do
agra de cen do ao Se na dor Pe dro Si mon, que me pre -
sen te ou com uma co le ção or ga ni za da por ele a res -
pe i to da vida des se bra si le i ro de mu i to va lor, que é
Alber to Pas qua li ni. Pa ra béns pelo pro nun ci a men to,
do qual, com mu i ta hon ra, par ti ci po!

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Obri ga do, Se na dor Osmar Dias.

Mais uma vez, faço ques tão de re a fir mar o quan to
é im por tan te a pre sen ça de V. Exª no nos so Par ti do. Te -
nho a cer te za de que V. Exª mu i to con tri bu i rá, in clu si ve
na dis cus são das te ses tra ba lhis tas que o nos so Par ti -
do, por ve zes, ma ni fes ta nos nos sos even tos.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Car los Wil son, Car los Be zer ra e Lú cio
Alcân ta ra en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
bli ca dos na for ma do art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta ses são que ho -
me na ge ia o cen te ná rio de nas ci men to de Alber to
Pas qua li ni não po de ria de i xar de re gis trar mi nha mo -
des ta con tri bu i ção para um dos mais no tá ve is bra si le -
i ros da his tó ria da Re pú bli ca, um ho mem que se no ta -
bi li zou não ape nas por ter dado ra zão prag má ti ca ao
tra ba lhis mo no Bra sil, mas por ser um pen sa dor li vre
que hon rou a vida pú bli ca bra si le i ra e, prin ci pal men te, 
dig ni fi cou este Se na do Fe de ral.

O pen sa men to de Pas qua li ni é pe re ne. Não en -
ve lhe ce. Entre tan tos, um sem pre me fas ci nou pela
cla re za com que tra ta a re la ção de po der: ”Um povo
re ve la o seu ver da de i ro ní vel cul tu ral no fun ci o na men -
to das ins ti tu i ções po lí ti cas que, nas de mo cra ci as,
têm como pre mis sa e pres su pos to fun da men tal a ver -
da de. Agar rar-se ao po der com unhas e den tes não
pode cons ti tu ir um pro gra ma, como tam bém não
pode ser um pro gra ma lu tar sim ples men te para ar re -
dar e en xo tar os que se acham na pos se do po der“.

Assim como quan do diz que o gran de erro dos
po lí ti cos é não com pre en der que o povo quer co i sas
sim ples. ”O povo quer pão, quer le i te, quer car ne, quer 

po der ves tir-se e ter uma casa de cen te para mo rar. O
povo quer me i os de tra ba lho, quer es co las e hos pi ta -
is, quer ho nes ti da de, le al da de e jus ti ça“...

Con ti nua que ren do.

A fór mu la é sim ples e foi di ta da nos anos de
1945 e 1946. Mais de 55 anos de po is, po de mos con -
clu ir que Pas qua li ni con ti nua atu al e con tem po râ neo. 

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta opor tu ni da de
em que o Se na do Fe de ral pres ta ho me na gem a uma
das mais ilus tres fi gu ras de ho mem pú bli co que já hon -
ra ram esta Casa no trans cur so do cen te ná rio de seu
nas ci men to, mi nha me mó ria se trans por ta àque les vi -
bran tes anos do iní cio da dé ca da de 50 quan do mi nha
in ci pi en te cons ciên cia cí vi ca, de me ni no ain da, foi ar re -
ba ta da pela pre ga ção e pela mo bi li za ção so ci al pro mo -
vi das pelo Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro de en tão.

Eram anos mar ca dos por ani ma do de ba te po lí ti -
co. A der ro ta do to ta li ta ris mo nazi-fas cis ta na Se gun da
Gran de Gu er ra e a re de mo cra ti za ção do País ha vi am
re a ber to com por tas fa zen do jor rar o ím pe to lon ga men -
te con ti do de par ti ci pa ção po lí ti ca do povo bra si le i ro. A
na ci o na li da de se re fle tia com en tu si as mo nos de ba tes
que, con for me to dos po di am per ce ber, di zi am res pe i to, 
de for ma mu i to de ter mi nan te, ao fu tu ro do País, às
suas pos si bi li da des de de sen vol vi men to au tô no mo, de 
su pe ra ção de fi ni ti va das amar ras de uma eco no mia
ain da de pen den te da ex por ta ção de pro du tos pri má ri -
os. E a ju ven tu de, em es pe ci al, ti nha o es pí ri to in fla ma -
do pelo ca lor des ses de ba tes, en tre os qua is o de ma i -
or re per cus são era, sem dú vi da al gu ma, aque le ati -
nen te ao mo no pó lio es ta tal so bre o pe tró leo.

Mas eu não era se quer um ado les cen te, era um
ga ro to ape nas, de oito ou nove anos, quan do, numa
pra ça de Cu i a bá, as sis ti a um co mí cio que ti nha como 
ora dor prin ci pal nin guém me nos do que o Pre si den te
Ge tú lio Var gas. O bri lho de sua ora tó ria, seu ex tra or -
di ná rio ca ris ma, o po der que sua fi gu ra e suas pa la -
vras exer ci am so bre as mas sas tra ba lha do ras ca u sa -
ram-me a mais fun da im pres são. Pe los ex tra or di ná ri -
os avan ços so ci a is que pa tro ci na ra, cor po ri fi ca dos
numa le gis la ção tra ba lhis ta mu i to avan ça da para a
épo ca, Ge tú lio me xia com o ima gi ná rio po pu lar a pon -
to de tra ba lha do res des ma i a rem pelo sim ples fato de
es ta rem em sua pre sen ça.

E foi sob essa for te im pres são que, em bo ra fi lho
de im por tan te li de ran ça ude nis ta mato-gros sen se,
ade ri ao ge tu lis mo, pas san do, pou co mais tar de, a mi -
li tar nas hos tes da Mo ci da de Tra ba lhis ta.



Embo ra te nha sido um pe río do cur to, brus ca men -
te in ter rom pi do pelo gol pe de 64 – cuja tru cu lên cia ex -
pe ri men tei na car ne, pa gan do com a pri são o pre ço de
meu com pro mis so de mo crá ti co –, fo ram anos pre ci o sos 
para mi nha for ma ção po lí ti ca. Na Mo ci da de Tra ba lhis ta,
edu cá va mo-nos ci vi ca men te com o exem plo de es ta -
dis ta ofe re ci do por Ge tú lio Var gas e com o bri lho in vul -
gar da dou tri na do ho me na ge a do des ta tar de.

Sim, Sras. e Srs. Se na do res. Te nho a con vic ção
de que a real di men são de Alber to Pas qua li ni como
pen sa dor po lí ti co-so ci al ain da não teve o de vi do re co -
nhe ci men to. Que in te li gên cia no tá vel! Qu an ta eru di -
ção! Qu an ta fa mi li a ri da de com a obra dos mais im por -
tan tes ci en tis tas so ci a is! Que ex tra or di ná ria ca pa ci da -
de de ver além de seu tem po! Que ha bi li da de para for -
mu lar, a par tir da dou tri na so ci al dos pen sa do res eu ro -
pe us, um pro je to po lí ti co ge nu i na men te na ci o nal, per -
fe i ta men te ade qua do às par ti cu la ri da des bra si le i ras!

Cre io que com pre en der a per cu ciên cia e a ori gi -
na li da de da dou tri na de Pas qua li ni seja pos sí vel a par tir
da con ju ga ção de dois ele men tos de sua bi o gra fia: sua
ori gem nas ca ma das mais hu mil des de nos sa po pu la -
ção e sua ri quís si ma for ma ção cul tu ral. Daí, acre di to,
pro vi e ram a re fi na da sen si bi li da de so ci al, a in de pen -
dên cia in te lec tu al, a ca pa ci da de de for mu la ção au tô no -
ma de um ideá rio pre nhe de res pos tas sim ples e efi ca -
zes para os mais gra ves pro ble mas do Bra sil.

Fi lho de uma hu mil de fa mí lia de as cen dên cia
ita li a na da re gião co lo ni al do Rio Gran de do Sul,
Alber to Pas qua li ni foi se mi na ris ta, ten do es tu da do
gre go e la tim, idi o ma em que vi ria a se tor nar um res -
pe i ta do es pe ci a lis ta. For ça do a re pe tir seus es tu dos
bá si cos, em vir tu de do não re co nhe ci men to ofi ci al do
en si no mi nis tra do no se mi ná rio que fre qüen tou, Pas -
qua li ni cus te ou seu novo cur so en si nan do ma te má ti ca a 
co le gas de tur mas mais adi an ta das. Ba cha rel em Di re i -
to pela Fa cul da de de Por to Ale gre, na tur ma de 1929, foi 
ora dor de sua tur ma. Em seu dis cur so, pro fe ri do sob o
im pac to da cri se que na que le ano des lan cha ria a
”Gran de De pres são“ nos Esta dos Uni dos, afir mou, de
for ma qua se pro fé ti ca; ”Esta mos vi ven do o pe río do da
dou tri na ção que pre ce de as gran des trans for ma ções
so ci a is“; e, já de i xan do an te ver o per fil que te ria toda a
sua atu a ção como ho mem pú bli co, re cor reu a Aris tó te -
les para ex pli car ”que o bem que se co li ma em po lí ti ca é
a jus ti ça, e que a jus ti ça é a uti li da de ge ral“.

Já no ano se guin te à sua for ma tu ra, Pas qua li ni
es ta ria em fran ca ati vi da de po lí ti ca, apo i an do ati va -
men te a Re vo lu ção de 30. Du ran te o pe río do de com -
ba tes en tre tro pas re bel des e le ga lis tas, au xi li ou o
che fe mi li tar do cais do por to da ca pi tal ga ú cha, com
quem or ga ni zou um ba ta lhão de in fan ta ria e um pe lo -

tão de me tra lha do ras, sen do co mis si o na do nes sa
uni da de no pos to de ma jor fis cal. Inte lec tu al por gos to 
e for ma ção, não se fur tou Pas qua li ni, por tan to, de as -
su mir o pa pel de ho mem de ação, quan do as cir cuns -
tân ci as his tó ri cas as sim o exi gi ram.

Após pas sa gem pela Câ ma ra de Ve re a do res de 
Por to Ale gre, no pe río do en tre 1935 e no vem bro de
1937, Pas qua li ni foi no me a do Se cre tá rio do Inte ri or e
Jus ti ça, em 1944, du ran te a in ter ven to ria de Ernes to
Dor nel les  no Rio Gran de do Sul. Nes se pe río do, ama -
du re ce suas con vic ções po lí ti cas e co me ça a es tru tu -
rar suas pro pos tas ten den tes a uma or ga ni za ção so ci -
al mais jus ta. De nun cia os pro ble mas so ci a is, es pe ci al -
men te aque les re la ti vos aos tra ba lha do res ru ra is, e
pro põe me di das de ur gên cia para ame ni zar a si tu a ção. 
Tra ba lhan do so bre os ter rí ve is in di ca do res edu ca ci o -
na is e sa ni tá ri os da épo ca, pro põe a cri a ção do Ser vi -
ço de Orga ni za ção e Assis tên cia So ci al do Esta do.

Um dos as pec tos que mais se des ta cam na per -
so na li da de de Pas qua li ni é sua vi são de fu tu ro. Já na
dé ca da de 40, per ce be e aler ta para pro ble mas so ci a -
is que só vi ri am a cha mar a aten ção, de for ma ge ne -
ra li za da, mu i tos anos mais tar de, como a ques tão dos 
me no res aban do na dos.

E, numa an te vi são de algo que ago ra pa re ce
mu i to pró xi mo de se tor nar re a li da de, ad ver te, em ar -
ti go pu bli ca do em Por to Ale gre, que as ca rên ci as so -
ci a is, a fal ta de aces so à edu ca ção e ao tra ba lho ”po -
de rão cri ar uma gra ve si tu a ção de in se gu ran ça que
evo lu i rá para uma cri mi na li da de ir re pri mí vel.“ Em se -
gui da, faz um aler ta aos se to res mais aqui nho a dos da 
so ci e da de, for mu la do em ter mos sin ge los e ob je ti vos: 
”To dos aque les que pos su em bens e de se jam con -
ser vá-los de ve ri am com pre en der que, quan do um es -
fa i ma do ron da a por ta, é mais se gu ro dar-lhe me i os
de vida ou um pra to de co mi da do que cha mar a po lí -
cia. Infe liz men te, nem to dos pen sam as sim, e acham
pre fe rí vel e mais eco nô mi co cha mar o de le ga do.“

Ou tro exem plo de sua ca pa ci da de de an te ver o
fu tu ro foi sua in tu i ção quan to aos pro ces sos de in te -
gra ção re gi o nal – como a União Eu ro péia, o Naf ta ou
o Mer co sul –, que se quer eram co gi ta dos na Eu ro pa,
mu i to me nos na Amé ri ca. No fim da dé ca da de 40,
Pas qua li ni já afir ma va: ”As fron te i ras dos pa í ses ame -
ri ca nos não de ve ri am ter ma i or sig ni fi ca ção do que as 
exis ten tes en tre os Esta dos de uma mes ma fe de ra -
ção, su pri min do-se as bar re i ras al fan de gá ri as para
tudo o que ne les se pro du zis se“.

Tal como sua es ta tu ra in te lec tu al e sua am pli tu -
de de vi são, tam bém o pro ce der de Pas qua li ni no en -
fren ta men to po lí ti co fu gia por com ple to do or di ná rio.
Nas cam pa nhas ele i to ra is, não era raro que te ces se



elo gi os aos ad ver sá ri os, apon tan do-lhes as qua li da -
des, re co nhe cen do-lhes os mé ri tos. Esse tipo de ati -
tu de le vou o jor na lis ta João Emí lio Fal cão a afir mar,
em ar ti go pu bli ca do no Cor re io Bra zi li en se seis anos
atrás: ”Se de al gu mas cam pa nhas ele i to ra is vol tou,
como ele pró prio di zia, com os pés en san güen ta dos,
ja ma is vol tou com eles co ber tos de lodo, como es tão,
in fe liz men te, os de mu i tos can di da tos atu a is“.

A den si da de de sua ela bo ra ção teó ri ca, jun ta -
men te com a li su ra ab so lu ta e ir re pre en sí vel de seu
com por ta men to, va le ram-lhe sem pre o res pe i to de to -
dos, in clu si ve de seus ad ver sá ri os po lí ti cos, a pon to
do ca u di lho li ber ta dor Ba tis ta Lu zar do ter ex cla ma do
com es pan to, ao to mar co nhe ci men to de sua fi li a ção
ao PTB: ”Não é pos sí vel! Eis um anjo no in fer no!“ Ao
que Pas qua li ni re dar güiu, dos cor re do res da Assem -
bléia Le gis la ti va ga ú cha, ”Con si de ro-me ape nas um
ho mem en tre os ho mens!“ Já Ju a rez Tá vo ra, lí der do
Par ti do De mo cra ta Cris tão, a ele se re fe riu, em suas
me mó ri as, como ”no bre e ide a lis ta dou tri na dor“.

Duas ve zes can di da to ao Go ver no do Rio Gran -
de do Sul, em am bas Pas qua li ni foi der ro ta do por mí -
ni ma di fe ren ça de vo tos, en fren tan do po de ro sas co li -
ga ções con ser va do ras ar ti cu la das em tor no da aver são 
ao con te ú do pro gres sis ta de sua pre ga ção. Em 1950,
na mes ma cam pa nha que re con duz Ge tú lio à Pre si dên -
cia, ele ge-se Se na dor. Nes ta Casa, no ta bi li zou-se pela
re la to ria do pro je to da Pe tro bras e pelo ní vel in te lec tu al
de seus pa re ce res em ge ral. No de cor rer das dis cus -
sões acer ca do pro je to da Pe tro bras, en ga jou-se na
cam pa nha pela im plan ta ção do mo no pó lio es ta tal da
ex plo ra ção do pe tró leo, não pre vis to na pro pos ta ori gi -
nal do Exe cu ti vo e alvo de in ten sa crí ti ca dos gru pos
que, den tro e fora do Con gres so, de fen di am a par ti ci pa -
ção da ini ci a ti va pri va da nes se se tor.

Mas se a atu a ção de Pas qua li ni nos car gos que
ocu pou me re ce in dis cu tí vel des ta que, ma i or re le vân -
cia ain da as su me sua pro du ção teó ri ca. Co nhe ce dor
pro fun do do pen sa men to mar xis ta, mas tam bém do
fa bi a nis mo bri tâ ni co e do re for mis mo so ci al-de mo cra -
ta, Pas qua li ni re je i tou, de um lado, o ”ca pi ta lis mo in di -
vi du a lis ta e sel va gem“ e, de ou tro, o ”so ci a lis mo real“,
con cre ti za do na ex pe riên cia so vié ti ca. Sua pro pos ta
era o ”tra ba lhis mo so li da ris ta“, que sig ni fi ca va, de
fato, um so ci a lis mo com li ber da de e de mo cra cia.
Entre suas obras mais im por tan tes es tão Ba ses e su -
ges tões para uma po lí ti ca so ci al, Tra ba lhis mo e De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e ain da o li vro As idéi as
po lí ti cas e so ci a is de Alber to Pas qua li ni, pu bli ca do
pela Impren sa Ofi ci al do Rio Gran de do Sul em 1954.

Nos pri mór di os do PTB, Pas qua li ni deu con tri -
bu i ção de ci si va na ela bo ra ção do pro gra ma par ti dá rio 

e, com a as cen são de João Gou lart à pre si dên cia na -
ci o nal do par ti do, em 1952, foi in cum bi do de or ga ni zar 
o de par ta men to de es tu dos da agre mi a ção, des ti na -
do a con fe rir-lhe ma i or ”subs tân cia dou tri ná ria“.

Tal vez sua obra mais re pre sen ta ti va, aque la que 
re ú ne as idéi as que nor te a ram toda a sua ati vi da de
po lí ti ca, bem como a de um gran de gru po de par la -
men ta res do PTB, adep to da as sim de no mi na da ”li -
nha Pas qua li ni“, seja Di re tri zes fun da men ta is do tra -
ba lhis mo bra si le i ro, de 1948. As di re tri zes de Pas qua -
li ni par ti am da no ção de ”usu ra so ci al“, exis ten te
”quan do as re la ções eco nô mi cas en tre os mem bros
de uma so ci e da de não es tão ba se a das nos prin cí pi os 
de jus ti ça so ci al. (...) A usu ra so ci al é o que co mu men -
te se cos tu ma de no mi nar ex plo ra ção do ho mem pelo
ho mem“ e sua eli mi na ção de ve ria ser o prin ci pal ob je -
ti vo do tra ba lhis mo.

Ao lado do tra ba lhis mo in glês, ou tra in fluên cia
mar can te em seu pen sa men to foi a dou tri na ex pres sa
pe las en cí cli cas pa pa is, o so li da ris mo cris tão apren di do
nos tem pos de se mi na ris ta. Expli ci tan do a re la ção en tre 
o tra ba lhis mo e o pen sa men to cris tão, ex pli ca va que o
tra ba lhis mo lu ta va para que as par ce las es po li a das da
po pu la ção de i xas sem de sê-lo por que, com esse es for -
ço, si tu a va-se ”na es te i ra do Se nhor, que, no mun do,
nun ca se co lo cou ao lado dos ri cos e dos po de ro sos,
nun ca os ba ju lou, nun ca fez ca u sa co mum com eles,
nun ca se in te res sou pelo seu di nhe i ro, mas de fen deu
sem pre os hu mil des e os de ser da dos“.

Cons tan te men te de vo ta do à pre ga ção de uma
po lí ti ca so ci al ali cer ça da no prin cí pio da so li da ri e da -
de, ad vo gou a paz so ci al, que ha ve ria de ter como
pre mis sa ne ces sá ria e per ma nen te a pró pria jus ti ça
so ci al. Em sua opi nião: ”A so ci e da de não tem o di re i to 
de exi gir de nin guém mais do que lhe pro por ci o na e
mu i to me nos de per mi tir que uns se lo cu ple tem à cus -
ta do tra ba lho e dos so fri men tos dos ou tros.“

Em me mo rá vel dis cur so pro nun ci a do em Ca xi -
as do Sul, por oca sião da cam pa nha ele i to ral para o
Go ver no do Esta do em 1946, de fi niu mu i to cla ra men -
te sua opi nião acer ca do ca pi ta lis mo sel va gem:

”O ca pi ta lis mo in di vi du a lis ta pro pen de, em suas
úl ti mas con se qüên ci as, para o mo no pó lio, para a he -
ge mo nia eco nô mi ca, para a ex plo ra ção do povo, para
o im pe ri a lis mo.

É, se nho res, esse tipo de ca pi ta lis mo, ego ís ta e
agres si vo, que nós com ba te mos, por que ele gera a
opres são, a mi sé ria, as guer ras, a des gra ça das na ções.“

Con tu do, sua pos tu ra não era, de for ma al gu ma, 
aves sa à ini ci a ti va pri va da. O fun da men to do tra ba -
lhis mo, tal como Pas qua li ni o con ce bia, era a li ber da -



de de pro du ção, exi gi da, po rém, a fi na li da de so ci al.
Em Di re tri zes fun da men ta is do tra ba lhis mo bra si le i ro, 
abor da o tema com ex tra or di ná ria lu ci dez, des mon -
tan do por com ple to as con cep ções con ser va do ras de 
”li ber da de de ini ci a ti va“.

”O ra ci o nal em um sis te ma que ad mi te a ini ci a ti -
va pri va da e que nele se fun da se ria que se pro por ci o -
nas sem a to dos que pos su em ca pa ci da de de em pre -
sá rio os me i os de re a li za rem em pre en di men tos pro -
du ti vos. Não se com pre en de como, no re gi me ca pi ta -
lis ta, es sen ci al men te ba se a do na ini ci a ti va pri va da e
na li ber da de de ini ci a ti va, a pos si bi li da de de re a li zar
as com bi na ções pro du ti vas es te ja res tri ta a ape nas
al guns pri vi le gi a dos. Por que há duas ma ne i ras de co -
arc tar essa li ber da de: uma, de fe rin do-a ex clu si va -
men te ao Esta do e a ou tra, en fe i xan do-a nas mãos de 
uma oli gar quia eco nô mi ca.“

Gos ta ria de en cer rar mi nha fala com essa es plên -
di da li ção de eco no mia po lí ti ca, pois me pa re ce ela mu i -
to ilus tra ti va do pen sa men to de Alber to Pas qua li ni.

Assim foi o ines que cí vel dou tri na dor do tra ba lhis -
mo, até o fim de sua vida fiel ao con ce i to pro cla ma do
em seu dis cur so de for ma tu ra, se gun do o qual toda ati -
vi da de po lí ti ca, toda ação do Esta do há de co li mar,
sem pre e ina fas ta vel men te, o in te res se da co le ti vi da de.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do!
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro as so ci -
ar-me a to dos os que, nes te mo men to, sa ú dam e ce le -
bram a pas sa gem do cen te ná rio de nas ci men to de
Alber to Pas qua li ni. Nada po de ria jus ti fi car meu si lên cio
em uma Ses são Espe ci al do Se na do da Re pú bli ca con -
vo ca da para re ve ren ci ar a me mó ria des se des cen den te 
de ita li a nos, nas ci do no Rio Gran de do Sul, que sou be,
com im pres si o nan te per fe i ção, cap tar e com pre en der a
alma des te nos so Bra sil, tão múl ti plo em sua uni da de,
tão uni ver sal em sua par ti cu la ri da de.

Con fes so que não es ta rei pre o cu pa do em tra çar, 
ain da que de ma ne i ra bre ve, a bi o gra fia do ho me na -
ge a do. Não re cons ti tu i rei os pas sos de uma vida ple -
na de sig ni fi ca dos pes so a is e so ci a is. Tam pou co vol -
ta rei mi nha aten ção para o ho mem pú bli co que en -
fren tou me mo rá ve is em ba tes ele i to ra is, al ter nan do
ex pres si vas vi tó ri as – como a que o trou xe a esta
Casa, tor nan do-o um dos per so na gens ma i ús cu los
que fi ze ram a His tó ria do Se na do Fe de ral – e in com -
pre en sí ve is der ro tas – como nas duas oca siões em
que con cor reu ao Go ver no de seu Esta do.

Não, não fo ca li za rei, em suas mi nú ci as es cla re -
ce do ras, a ação des se gran de ho mem pú bli co, quer
em fun ções exe cu ti vas – tal como sua pas sa gem pela 

Se cre ta ria de Inte ri or e Jus ti ça ga ú cha, quan do se
no ta bi li zou pela de fe sa das li ber da des em um am bi -
en te hos til a elas, o Esta do Novo de Var gas –, quer
nas ati vi da des par la men ta res – de ve re a dor em Por to 
Ale gre a Se na dor, a quem o País fi cou de ven do a ir re -
to cá vel re la to ria ao pro je to de cri a ção da Pe tro brás e,
fun da men tal men te, à ins ti tu i ção do mo no pó lio es ta tal
da ex plo ra ção do pe tró leo.

Re co nhe ço, no en tan to, es tar pro va vel men te pen -
san do em tudo isso, em to dos es ses as pec tos mar can -
tes da tra je tó ria de Alber to Pas qua li ni, ao es co lher um
úni co pon to para abor dar essa fi gu ra de ho mem pú bli co
que a to dos nós en can ta. Re fi ro-me ao fato de ter sido
ele um dos ra rís si mos po lí ti cos bra si le i ros, dos qua is foi
con tem po râ neo em boa par te do sé cu lo 20, a pro du zir
idéi as, a for mu lar dou tri nas. Nis so re si dia sua ori gi na li -
da de e, sob esse as pec to, não en con trou mu i tos ou tros
com os qua is pu des se se ri va li zar.

Com efe i to, Sr. Pre si den te, para um bra si le i ro
nas ci do em 1901, por tan to, em um país es sen ci al -
men te agrá rio, ain da lon ge de en ve re dar-se pelo ca -
mi nho da mo der ni za ção, ca pi ta ne a da pela in dús tria e 
pela ur ba ni za ção; para um bra si le i ro que con clu iu o
cur so de Di re i to em 1929 e que so men te em 1935 as -
su miu seu pri me i ro car go ele ti vo, Pas qua li ni foge ra di -
cal men te dos pa drões vi gen tes. Des de o iní cio de sua 
tra je tó ria, mos tra-se vi sí vel sua avan ça da con cep ção
de po lí ti ca, en ten di da como um pri mo ro so ins tru men -
to de in ter ven ção na re a li da de so ci al, ten do por base
idéi as e con ce i tos a ba li za rem a ação.

Eis, na mi nha vi são, o cer ne, o ele men to de fi ni -
dor da pre sen ça de Alber to Pas qua li ni na cena po lí ti -
ca bra si le i ra: a ar ra i ga da con vic ção de que ”um par ti -
do po lí ti co é a con ju ga ção de dois ele men tos – da ide -
o lo gia, que é a alma, e da or ga ni za ção, que é o cor -
po“. Co e ren te men te, não fez ou tra co i sa em sua bre ve 
exis tên cia se não en si nar a to dos, pelo exem plo, que
po lí ti ca se faz – e se en gran de ce – por meio de idéi as, 
de te ses, de prin cí pi os. Sua ope ra ci o na li za ção re quer 
par ti dos so li da men te cons ti tu í dos, bem es tru tu ra dos,
na ci o nal men te or ga ni za dos.

Co e rên cia, aliás, foi o que sem pre de mons trou
ter Alber to Pas qua li ni. Ao fi li ar-se ao Par ti do Tra ba -
lhis ta Bra si le i ro, em seu nas ce dou ro, ele as su miu
como ta re fa pri mor di al a cons tru ção da dou tri na que
sus ten ta ria o ve lho PTB, con fe rin do-lhe den si da de
ide o ló gi ca. Ao mes mo tem po, ja ma is se des cu i dou da 
ne ces si da de pre men te de or ga ni zá-lo, es for çan do-se 
por vê-lo pre sen te em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Ide a lis ta que nun ca per deu a di men são do
real, Pas qua li ni é, por to das as ra zões e com to dos



os mé ri tos, o pai do tra ba lhis mo bra si le i ro, sob o
pon to de vis ta ide o ló gi co e dou tri ná rio. De suas Di -
re tri zes fun da men ta is do tra ba lhis mo bra si le i ro, pu -
bli ca das em 1948, de ri vam os ide a is que nor te a rão
toda sua vida pú bli ca e a de quan tos o acom pa nha -
ram den tro do PTB, in te gran tes da cha ma da ”li nha
Pas qua li ni“.

A ri gor, ne nhum ou tro po lí ti co bra si le i ro de sua
épo ca po de ria ter exer ci do esse pa pel. Inte lec tu al
re fi na do, mer gu lhou nas le i tu ras de Marx e Engels,
ci tan do-os com de sen vol tu ra, apre en den do-lhes o
es sen ci al, uti li zan do-se em lar ga me di da de seu ins -
tru men tal teó ri co para a aná li se da re a li da de eco nô -
mi ca e so ci al, sem, con tu do, ado tar-lhes a prá xis po -
lí ti ca.

Estu di o so di li gen te da evo lu ção his tó ri ca do
mun do em que vi via, foi bus car au xí lio e ins pi ra ção
em al guns dos mais im por tan tes au to res que o sé -
cu lo 20 con sa grou. Assim, co nhe cia – e bem – o
pen sa men to de Jo seph Ha rold Las ki, eco no mis ta e
teó ri co do tra ba lhis mo in glês, mi li tan te da So ci e da de 
Fa bi a na e do Par ti do Tra ba lhis ta; apro fun dou-se na
le i tu ra de Jo seph Schum pe ter, res pe i ta do es tu di o so
das re for mas do ca pi ta lis mo; en vol veu-se pro fun da -
men te com o es tu do das obras, que se tor na ram
clás si cos, de John May nard Key nes, pro va vel men te
o prin ci pal teó ri co mo der no do sis te ma ca pi ta lis ta.

Esse, o es co po in te lec tu al de Alber to Pas qua li -
ni, que aca bou por sin gu la ri zar sua atu a ção po lí ti ca.
Como con vém a al guém que do mi na os te mas so -
bre os qua is se pro nun cia, abo mi na va os cha vões e
as ge ne ra li za ções que, qua se sem pre, mas ca ram
ou di fi cul tam a re so lu ção de pro ble mas. Ei-lo, a pro -
pó si to, fa lan do da re for ma agrá ria: ”Com re la ção ao
pro ble ma da ter ra, é pre ci so con si de rar que não há,
no Bra sil, um pro ble ma, mas vá ri os pro ble mas agrá -
ri os, con for me as ca rac te rís ti cas de cada re gião. Em 
cer tos ca sos será acon se lhá vel, se não ne ces sá ria,
a sub di vi são da pro pri e da de, nou tros não. Tudo de -
pen de rá da for ma mais útil de sua ex plo ra ção (...)“.

E o que di zer da que les que vêem no pro ces so
ele i to ral mera opor tu ni da de de gal gar o po der? Res -
pon de Pas qua li ni: ”Nos so pro ble ma não é ape nas
ven cer uma ele i ção e con tro lar o go ver no; nos so
pro ble ma é cri ar uma men ta li da de so ci al que fa ci li te
o uso dos me i os que o po der ofe re ce para re a li zar o 
pro gra ma que de fen de mos (...)“.

E so bre a cru ci al ques tão da dis tri bu i ção de
ren da, em um país tão re fra tá rio à equa ni mi da de
como o nos so? Di zia, em 1946, o tra ba lhis ta Pas -

qua li ni: ”Cri ar ri que za não bas ta. É ne ces sá rio tam -
bém que ela se pos sa dis tri bu ir com eqüi da de. So -
bre isso, po rém, si len ci am pru den te men te os nos sos 
an ta go nis tas, e tra tam logo de tran qüi li zar aos que
po de ri am pro pi ci ar os me i os, mas ne gar os vo tos,
ju ran do-lhes que nada pe di rão. Boa tá ti ca, sem dú vi -
da, para quem pre ten de vo tos, e não so lu ções“.

Lem bro, por fim, a pre ci sa con ce i tu a ção de
”usu ra so ci al’, ela bo ra da por Alber to Pas qua li ni,
para iden ti fi car os tra di ci o na is me ca nis mos de ex -
plo ra ção do ho mem pelo ho mem, exa ta men te
”quan do as re la ções eco nô mi cas en tre os mem bros
de uma so ci e da de não es tão ba se a das nos prin cí pi -
os de jus ti ça so ci al“. A luta con tra esse tipo per ver so 
de usu ra acom pa nhou-lhe até o fim.

Ao en cer rar, re i te ro mi nha es pe ran ça de que
mu i tos pos sam tri lhar os ca mi nhos apon ta dos por
Pas qua li ni. É a se nha para a cons tru ção de um país
me lhor, mais jus to e so li dá rio. E, no mun do con tur -
ba do em que vi ve mos, numa épo ca de tan tas e tão
ter rí ve is in cer te zas, vale me di tar so bre uma das li -
ções do gran de ho mem pú bli co que o Rio Gran de
deu ao Bra sil: ”A or ga ni za ção so ci al e eco nô mi ca
será sem pre o re fle xo de uma men ta li da de e, en -
quan to essa men ta li da de não evo lu ir e se aper fe i ço -
ar, en quan to o ho mem não apren der a mo de rar os
seus ins tin tos ego ís tas e in clu ir, como con di ção de
sua fe li ci da de, a fe li ci da de alhe ia, não po de re mos
ter es pe ran ça de que haja, no mun do, paz, se gu ran -
ça e bem-es tar“.

Mu i to obri ga do! 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, é com jus ti fi ca do or gu lho que en -
cer ro esta so le ni da de, es pe ci al men te de di ca da a ce -
le brar a pas sa gem do cen te ná rio de nas ci men to do
gran de es ta dis ta Alber to Pas qua li ni.

Não foi por aca so que esta ses são foi en co -
men da da por ini ci a ti va do Se na dor Pe dro Si mon, se -
gui da e hon ra da que está pe las pre sen ças mar can -
tes de seus con ter râ ne os, que a Mesa faz ques tão
de res sal tar: Mi nis tros Nel son Jo bim, Aldo Fa gun des 
e Eli seu Pa di lha.

Agra de ço a par ti ci pa ção dos de ma is ora do res,
in clu si ve a dos con ter râ ne os de Alber to Pas qua li ni,
os Se na do res José Fo ga ça, Emi lia Fer nan des e Se -
bas tião Ro cha.

Embo ra sa ben do que a to dos os ora do res des -
ta ho me na gem não es ca pa ram os as pec tos mais
mar can tes da tra je tó ria des se ga ú cho que sem pre
teve seus olhos vol ta dos para a gran de za do Bra sil,



além de ob ser va dor ar gu to da cena in ter na ci o nal,
ouso cha mar a aten ção para aqui lo que con si de ro
se rem os ele men tos de fi ni do res da fe cun da per so -
na li da de de ho mem pú bli co que Pas qua li ni nos le -
gou: o amor às idéi as, que fez dele um re fi na do in te -
lec tu al, e o sen so prá ti co, que lhe deu a exa ta di -
men são da im por tân cia da or ga ni za ção po lí ti ca, ali -
cer ça da no for ta le ci men to par ti dá rio.

Nis so re si de a ma i or gran de za de Alber to Pas -
qua li ni, afo ra suas ine gá ve is e, por to dos re co nhe ci -
das, qua li da des pes so a is. Ho mem de idéi as, tor nou-se 
o gran de for mu la dor teó ri co do tra ba lhis mo bra si le i ro.
Ho mem de ação, sa bia que a dou tri na po lí ti ca ca re ce
de bem or ga ni za da es tru tu ra par ti dá ria para se im por.
Con ju gan do com ma es tria am bas as ver ten tes, mar -
cou sua pas sa gem pela vida pú bli ca como exem plo de 
dig ni da de pes so al, acu i da de in te lec tu al, zelo po lí ti co e
in ten si da de de ação. Lu tou con tra a in fla ção, lu tou
con tra a es po li a ção dos opri mi dos, de fen deu como
pou cos os tra ba lha do res e seus di re i tos. Lu tou con tra
a cor rup ção e as in jus ti ças. Foi, como sa li en ta ram to -
dos, o gran de dou tri na dor do tra ba lhis mo.

Sua vida, pa u ta da pe los ide a is tra ba lhis tas e
so ci a is, mar cou in de le vel men te a vida pú bli ca bra si -
le i ra. So nhou com uma so ci e da de igua li tá ria e jus ta.
O seu so nho ain da é o de to dos nós bra si le i ros.

A Mesa se so li da ri za à ho me na gem que foi
pres ta da a esse ines que cí vel bra si le i ro Alber to Pas -
qua li ni.

Sus pen do a ses são, nes te mo men to, por cin co 
mi nu tos, para que se jam fe i tos os cum pri men tos, ao
tem po em que co mu ni co às Srªs Se na do ras e aos
Srs. Se na do res e con vi da dos que será lan ça do, no
Café dos Se na do res, o li vro in ti tu la do Alber to Pas -
qua li ni Tex tos Esco lhi dos, or ga ni za do pelo Se na -
dor Pe dro Si mon.

(Sus pen de-se a ses são às 16 ho ras e
20 mi nu tos e é re a ber ta às 16 ho ras e 35
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re -
a ber ta a ses são.

So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 213, DE 2001
(Nº 1.010/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da Cons -

ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e
nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi -
ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº  93.325, de 1º de
ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e no art.
55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as a
es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor José Artur De not
Me de i ros, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha.

Os mé ri tos do Emba i xa dor José Artur De not
Me de i ros, que me in du zi ram a es co lhê- lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 200l. – Fer nan do
Hen ri que  Car do so.

EM Nº 257/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts.
56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte -
ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu -
bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a e no art. 55,
do Ane xo I ao De cre to nº  3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor José Artur De not Me de -
i ros, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo -
ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor
José Artur De not Me de i ros, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.





















MENSAGEM Nº 214, DE 2001
(Nº 1.015/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, §
1º, e art. 59, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço
Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de
ou tu bro de 1986, e no art. 55, pa rá gra fo 1º do Ane xo I
ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de 2000, sub me to
à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que
de se jo fa zer, do Se nhor Ange lo Andrea Ma ta raz zo,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Ita li a na.

Os mé ri tos do Se nhor Ange lo Andrea Ma ta raz -
zo, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe -
nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº  247/DP/DSE/G-MRE/APES
                       Bra sí lia, 6 de se tem bro de 2001
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, com o dis pos to no art. 18, pa rá gra fo 1º do Re -
gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, e
no art. 55, pa rá gra fo 1º, do Ane xo I ao De cre to nº
3.414, de 14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem
ao Se na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor
Ange lo Andrea Ma ta raz zo, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Ita li a na.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Se nhor
Ange lo Andrea Ma ta raz zo, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.



















PARECERES

PARECER Nº 1.039, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 4, de 1999, ten -
do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ge ral do Althoff, que acres ce dis po si ti vos 
ao art. 18, que es ta be le ce nor mas so bre a 
cri a ção de mu ni cí pi os.

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

Ten do como pri me i ro sig na tá rio o ilus tre Se na -
dor Ge ral do Althoff, vem a esta Co mis são a pro po si -
ção re fe ren ci a da à epí gra fe, que su ge re o acrés ci mo
de vá ri os dis po si ti vos ao art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, a fim de ins ti tu ir re qui si tos adi ci o na is a se rem obri -
ga to ri a men te ob ser va dos na cri a ção de no vos mu ni -
cí pi os.

Com esse ob je ti vo, ini cia a pro pos ta pre co ni zan -
do, em seu art. 1º, o acrés ci mo dos se guin tes pa rá -
gra fos ao men ci o na do art. 18 da Lei Fun da men tal:

“§ 5º O des mem bra men to, ain da que
sob a for ma de ci são, de pen de rá, tam bém,
da ob ser vân cia dos se guin tes re qui si tos,
quan to aos Mu ni cí pi os re sul tan tes:

I – o nú me ro de ha bi tan tes de ve rá cor -
res pon der a, no mí ni mo, qua ren ta por cen to
da po pu la ção ori gi nal do Mu ni cí pio a ser
des mem bra do; e

II – a re ce i ta tri bu tá ria pró pria de ve rá
cor res pon der a, no mí ni mo, dez por cen to

da re ce i ta cor ren te to tal, ve ri fi ca da por pre -
vi são do Tri bu nal ou Con se lho de Con tas da 
res pec ti va ju ris di ção.

§ 6º Anu al men te, até 30 de ju nho, os
Tri bu na is e Con se lhos de Con tas Mu ni ci pa is 
ve ri fi ca rão a re la ção en tre as re ce i tas pró -
pria e cor ren te to tal de cada Mu ni cí pio bra si -
le i ro efe ti va men te re ce bi das no ano an te ri or
e co mu ni ca rão o re sul ta do ao res pec ti vo Tri -
bu nal Re gi o nal Ele i to ral.

§ 7º Qu al quer Mu ni cí pio, ex ce tu a das
as Ca pi ta is, cri a do após a data de pro mul -
ga ção des ta Cons ti tu i ção que não atin ja por
dois anos con se cu ti vos o per cen tu al de oito
por cen to na re la ção a que se re fe re o § 6º
será, até 31 de de zem bro do ano pos te ri or
ao biê nio, in cor po ra do a ou tro Mu ni cí pio a
ser de fi ni do por ato do Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral do res pec ti vo Esta do, ca ben do ao
Mu ni cí pio in cor po ra dor, a par tir de en tão, a
su ces são em di re i tos e obri ga ções.

§ 8º Para efe i to do dis pos to no pa rá -
gra fo an te ri or, o Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral,
na de fi ni ção do Mu ni cí pio in cor po ra dor, le -
va rá em con si de ra ção cri té ri os cul tu ra is, his -
tó ri cos, fi nan ce i ros, po pu la ci o na is e ge o grá -
fi cos.“

Em se gui da, no ca put do art. 2º, pres cre ve a ini -
ci a ti va que, nos dois anos que se se gui rem à pro mul -
ga ção da Emen da pro pos ta, ”a União po de rá, por
meio de lei, ex clu ir Mu ni cí pi os da apli ca ção do dis -
pos to no art. 18, § 7º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, le van -
do em con ta os cri té ri os a que se re fe re o § 8º da que le 
ar ti go“, es ta be le cen do adi an te, em pa rá gra fo do mes -

(À Co mis são de Re la ção Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.)



mo ar ti go, que, fin do o re fe ri do pra zo de dois anos,
”con si de ram-se au to ma ti ca men te su bor di na dos às
dis po si ções do art. 18, § 7º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
to dos os Mu ni cí pi os cri a dos após 5 de ou tu bro de
1988“.

E en cer ra, de ter mi nan do que ”o per cen tu al exi -
gi do no cál cu lo a que se re fe re o § 6º do art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral será de dez por cen to para os
Mu ni cí pi os cri a dos a par tir da pro mul ga ção“ da
Emen da con se qüen te à ini ci a ti va em exa me (art. 30).

Nos ter mos da jus ti fi ca ção, a pro pos ta sob aná -
li se ”tem por ob je ti vo es ta be le cer pa râ me tros téc ni -
cos para nor te ar a cri a ção de no vos Mu ni cí pi os“, ante
o ar gu men to de que, ”após a pro mul ga ção da Cons ti -
tu i ção Fe de ral de 1988, hou ve um ex pres si vo au men -
to na cri a ção de mu ni ci pa li da des, prin ci pal men te de -
vi do aos cri té ri os de re par ti ção de re ce i tas ad vin das
do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os (alí nea b do 
in ci so I do art. 159 da Car ta Mag na), que, in di re ta -
men te, fo men tam a cri a ção de no vas mu ni ci pa li da des 
em de tri men to dos re pas ses do FPM aos de ma is Mu -
ni cí pi os do Esta do“.

Ain da se gun do a mes ma jus ti fi ca ção, as mu -
dan ças pro pos tas, além de ob je ti va rem pre ve nir a cri -
a ção de en tes mu ni ci pa is sem ca pa ci da de de ar re ca -
da ção tri bu tá ria, de pen den tes uni ca men te de trans fe -
rên ci as fe de ra is e es ta du a is, vi sam tam bém a ”res -
trin gir a cri a ção de Mu ni cí pi os com po pu la ção mu i to
re du zi da, como for ma de evi tar de se co no mi as de es -
ca la“.

É o re la tó rio.

II – Voto

É cer to que ine xis tem óbi ces à ad mis si bi li da de
da ini ci a ti va, pois não ape nas en con tra-se subs cri ta
por mais de 27 (vin te e sete) emi nen tes Se na do res –
com o que aten de o pres cri to no art. 60, I, da Lei Fun -
da men tal –, como tam bém não in frin ge qual quer dos
nú cle os imo di fi cá ve is do § 4º do mes mo art. 60 ou
prin cí pio cons ti tu ci o nal es tru tu ran te do Esta do bra si -
le i ro.

No mé ri to, tam pou co há ne gar os ele va dos pro -
pó si tos da ini ci a ti va, até por que ela vem ao en con tro
de pre o cu pa ções ma ni fes ta das, es pe ci al men te após
o ad ven to da Cons ti tu i ção de 1988, por to dos quan tos 
se têm aper ce bi do da alar man te pro li fe ra ção de no -
vos mu ni cí pi os, cri a dos, na ma i o ria dos ca sos, sem a
mí ni ma ca pa ci da de de ar re ca da ção, so bre tu do com o 
in tu i to de cap tar fa ti as do ICMS e do FPM.

Con tu do, não nos po de mos fur tar à cons ta ta -
ção, con ces sa ve nia, de que al gu mas das al te ra ções 
pro pos tas res sen tem-se de gra ves in con ve ni en tes.

Com efe i to, con for me res sal ta do con te ú do das
for mu la ções aci ma trans cri tas, a pro po si ção, a par de
es ta be le cer cri té ri os mí ni mos de  po pu la ção e ren da,
tam bém pro pi cia o pe rió di co re e xa me da si tu a ção de
to dos os mu ni cí pi os bra si le i ros cri a dos a par tir de 5
de ou tu bro de 1988, os qua is, se não atin gi rem, por
dois anos con se cu ti vos, se gun do ava li a ção da res -
pec ti va Cor te de Con tas, o per cen tu al mí ni mo de oito
por cen to na re la ção re ce i ta pró pria ver sus re ce i ta
cor ren te to tal, se rão in cor po ra dos a ou tro mu ni cí pio
”a ser de fi ni do por ato do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral
do res pec ti vo Esta do“.

De iní cio, pa re ce-nos que o su ge ri do § 7º aten ta
con tra a pró pria co e são ló gi ca do con jun to de pre ce i -
tos que con subs tan ci am o art. 18 da Lei Fun da men -
tal, no qual se pre ten de in se ri-lo. Re al men te, se gun do 
es ta be le ce, em suas pres cri ções ini ci a is, o § 4º do re -
fe ren ci a do art. 18, ”a cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são
e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os, far-se-ão por lei
es ta du al...“.

Já o ci ta do § 7º, di ver sa men te pres cre ve, como
vi mos da trans cri ção su pra, que o mu ni cí pio cri a do
após 5 de ou tu bro de 1988 que de i xar de atin gir, por
dois anos con se cu ti vos, o per cen tu al mí ni mo de oito
por cen to na re la ção re ce i ta pró pria ver sus re ce i ta
cor ren te to tal, será ”in cor po ra do a ou tro Mu ni cí pio a
ser de fi ni do por ato do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do
res pec ti vo Esta do, ca ben do ao Mu ni cí pio in cor po ra -
dor, a par tir de en tão, a su ces são em di re i tos e obri -
ga ções“.

Como se per ce be, este úl ti mo dis po si ti vo (§ 7º),
em ní ti do des com pas so com o seu an te ce den te § 4º,
que para tal fim pre vê a edi ção de ”lei es ta du al“ es pe -
cí fi ca, es ta be le ce a ado ção de ins tru men to di ver so
(ato do TRE lo cal) para a in cor po ra ção de mu ni cí pi os.
Além dis so, mes mo que se con si de re ir re le van te o
apon ta do des com pas so, for ço so é con vir em que a
pro pos ta tam bém está a con fe rir a um sim ples ato do
TRE lo cal efi cá cia para des cons ti tu ir os efe i tos da lei
es ta du al que cri ou o mu ni cí pio.

Ou tro pon to dig no de re pa ros é o que diz res pe i -
to a al gu mas im pli ca ções da me di da em co men to.

Con so an te já vi mos, pres cre ve o re fe ren ci a do §
7º, em seu fi nal, que, se o mu ni cí pio de i xar de atin gir,
por dois anos con se cu ti vos, o per cen tu al mí ni mo que
es ta be le ce, será ”in cor po ra do a ou tro Mu ni cí pio“,
que, in clu si ve, o su ce de rá em di re i tos e obri ga ções.



Ora, a pre co ni za da in cor po ra ção, além de ge rar
con si de rá vel des con ti nu i da de ad mi nis tra ti va, de i xa
sem so lu ção a gra ve ques tão de de ter mi nar-se o que
acon te ce, nes te caso, com os man da tos ou tor ga dos
ao pre fe i to e aos ve re a do res. Se tais man da tos es ti -
ve rem no fi nal, não ocor re rão, evi den te men te, ma i o -
res pro ble mas. Con tu do, se a me di da for ado ta da logo 
após trans cor ri do o se gun do e até mes mo o ter ce i ro
ano, per de ri am os res pec ti vos ti tu la res o res tan te do
re fe ri do man da to? Em suma, qual será, no caso, o
des ti no des ses man da tá ri os?

Fi nal men te, ob je ti van do im pri mir a má xi ma am -
pli tu de ao exa me da ini ci a ti va, pa re ce-nos es sen ci al
tra çar, ain da, um bre ve es cor ço his tó ri co so bre a evo -
lu ção mais re cen te do tra ta men to dis pen sa do pela
Cons ti tu i ção Fe de ral ao tema da cri a ção, in cor po ra -
ção, fu são e des mem bra men to de mu ni cí pi os.

Como é de co nhe ci men to ge ral, no re gi me an te -
ri or a 5 de ou tu bro de 1988, pres cre via a Cons ti tu i ção
Fe de ral que ”Lei Com ple men tar es ta be le ce rá os re -
qui si tos mí ni mos de po pu la ção e ren da pú bli ca, bem
como a for ma de con sul ta pré via às po pu la ções, para
cri a ção de Mu ni cí pi os“ (art. 14), sen do nes se sen ti do
en tão edi ta da a Lei Com ple men tar nº 1, de 9 de no -
vem bro de 1967.

Entre tan to, com o re gi me cons ti tu ci o nal ina u gu -
ra do em 1988, essa ma té ria pas sou a não mais ser
ob je to de lei fe de ral, trans fe rin do-a a nova Cons ti tu i -
ção para o âm bi to dos Esta dos, nos se guin tes ter -
mos:

”Art. 18. .................................................

..............................................................
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são 

e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os pre ser -
va rão a con ti nu i da de e a uni da de his tó ri -
co-cul tu ral do am bi en te ur ba no, far-se-ão
por lei es ta du al, obe de ci dos os re qui si tos
pre vis tos em lei com ple men tar es ta du al, e
de pen de rão de con sul ta pré via, me di an te
ple bis ci to, às po pu la ções di re ta men te in te -
res sa das.“

Ocor re que essa des cen tra li za ção no tra to le gal
da ma té ria sur tiu efe i tos re co nhe ci da men te in de se já -
ve is, dan do en se jo exa ta men te às mes mas pre o cu -
pa ções que ani mam os ilus tres subs cri to res da ini ci a -
ti va em exa me.

Em ra zão dis so, foi pro mul ga da, em 12 de se -
tem bro de 1996, a Emen da Cons ti tu ci o nal nº  15, que
im pri miu a se guin te re da ção ao re fe ren ci a do § 4º do
art. 18 da Lei Ma i or, ip sis lit te ris:

§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são 
e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os,
far-se-ão por lei es ta du al, den tro do pe río do
de ter mi na do por lei com ple men tar fe de ral, e 
de pen de rão de con sul ta pré via, me di an te
ple bis ci to, às po pu la ções dos Mu ni cí pi os en -
vol vi dos,  após di vul ga ção dos Estu dos de
Vi a bi li da de Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli -
ca dos na for ma da lei.“ (gri fa mos)

Infe liz men te, o co man do cons ti tu ci o nal aci ma
re pro du zi do, por não ser auto-apli cá vel, ain da tem a
sua ple na efi cá cia a de pen der da edi ção de duas leis
fe de ra is es pe cí fi cas, em tor no das qua is exis tem, se -
gun do pes qui sa do Ser vi ço de Apo io Téc ni co da Con -
sul to ria Le gis la ti va, ape nas al guns pou cos pro je tos
em tra mi ta ção.

Em suma, a par dos in con ve ni en tes já apon ta -
dos, a ma té ria a que se re fe re a ini ci a ti va em exa me,
como aca ba mos de ve ri fi car, foi tam bém ob je to de
emen da cons ti tu ci o nal re la ti va men te re cen te (EC nº
15/96), cu jas pres cri ções, à min gua de es sen ci al in te -
gra ção le gis la ti va, se quer fo ram ain da apli ca das.

Di an te de todo o aci ma ex pos to, o nos so voto, a
des pe i to de seu in dis cu tí vel mé ri to, é pela re je i ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 4, de 1999.

Sala da Co mis são, 8 de fe ve re i ro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Edu ar do Du -
tra, Re la tor – Mar lu ce Pin to – José Agri pi no – Pe -
dro Ubi ra ja ra – Ro be to Re quião – Se bas tião Ro -
cha – Ma gui to Vi le la – Edu ar do Su plicy – Anto nio
Car los Jú ni or – Ro meu Tuma – Jef fer son Pé res –
Ger son Ca ma ta – Mo re i ra Men des – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

CAPÍTULO I
Da Orga ni za ção Po lí ti co-ad mi nis tra ti va

Art. 18. A or ga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a União,
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos
au tô no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Bra sí lia é a Ca pi tal Fe de ral.
§ 2º Os Ter ri tó ri os Fe de ra is in te gram a União, e

sua cri a ção, trans for ma ção em Esta do ou re in te gra -



ção ao Esta do de ori gem se rão re gu la das em lei com -
ple men tar.

§ 3º Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si,
sub di vi dir-se ou des mem brar-se para se ane xa rem a
ou tros, ou for ma rem no vos Esta dos ou Ter ri tó ri os Fe -
de ra is, me di an te apro va ção da po pu la ção di re ta men -
te in te res sa da, atra vés de ple bis ci to, e do Con gres so
Na ci o nal, por lei com ple men tar.

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 15, de 13-9-96:

“§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu -
são e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os,
far-se-ão por lei es ta du al, den tro do pe río do
de ter mi na do por Lei Com ple men tar Fe de ral, 
e de pen de rão de con sul ta pré via, me di an te
ple bis ci to, às po pu la ções dos Mu ni cí pi os en -
vol vi dos, após di vul ga ção dos Estu dos de
Vi a bi li da de Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli -
ca dos na for ma da lei.”

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

Subseção II
Da Emen da à Cons ti tu i ção

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le gis -

la ti vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan do-se,
cada uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus mem -
bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe -
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si -
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

....................................................................................
Art. 159. A União en tre ga rá:

I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -
bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 1
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1967

Esta be le ce os re qui si tos mí ni mos
de po pu la ção e ren da pú bli ca e a for ma
de con sul ta pré via às po pu la ções lo ca is,
para a cri a ção de no vos Mu ni cí pi os.

PARECER Nº 1.040, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 2001 (nº 2.483/2000, na
Casa de ori gem), que atri bui va lor de do -
cu men to de iden ti da de à Car te i ra de Fis -
cal de Tri bu tos Esta du a is.

Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Com fun da men to no art. 65 da Car ta Mag na, a
Câ ma ra dos De pu ta dos en ca mi nha à re vi são do Se -
na do Fe de ral o ane xo Pro je to de Lei da Câ ma ra nº  26, 
de 2001 (nº 2.483, de 2000, na ori gem), que “Atri bui
va lor de do cu men to de iden ti da de à Car te i ra de Fis cal 
de Tri bu tos Esta du a is”.

Para me lhor en ten di men to da ma té ria, trans cre -
ve-se a se guir o tex to da pro po si ção:

Art. 1º É vá li da em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, como pro va de iden ti da de, para qual -
quer efe i to, a Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos
Esta du a is emi ti da pela Fe de ra ção Na ci o nal
do Fis co Esta du al – Fe na fis co.

Pa rá gra fo úni co. A car te i ra po de rá ser
emi ti da di re ta men te pela Fe de ra ção ou por
in ter mé dio de Sin di ca to de Fis ca is de Tri bu -
tos Esta du a is a ela fi li a do, des de que com a 
sua au to ri za ção ex pres sa e res pe i ta do o
mo de lo pró prio.

Art. 2º Cons ta rão obri ga to ri a men te da
Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is os
se guin tes ele men tos: nome com ple to; nome 



da mãe; na ci o na li da de e na tu ra li da de; data
de nas ci men to; es ta do ci vil, re gis tro ge ral e
ór gão ex pe di dor da cé du la de iden ti da de;
car go ocu pa do; Esta do ou Se cre ta ria de
Esta do do qual é fun ci o ná rio; ano de va li da -
de da car te i ra; data de ex pe di ção; mar ca do
po le gar di re i to; fo to gra fia; as si na tu ras do
res pon sá vel pela en ti da de  ex pe di do ra e do
por ta dor; nú me ro de ins cri ção no Ca das tro
de Pes so as Fí si cas; gru po san güí neo; de -
cla ra ção se o por ta dor é ou não do a dor de
ór gãos e te ci dos.

Art. 3º O mo de lo da Car te i ra de Iden ti -
da de de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is será
apro va do pela Fe de ra ção Na ci o nal do Fis co 
Esta du al e tra rá a ins cri ção “Vá li da em todo
o Ter ri tó rio Na ci o nal”.

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

II – Aná li se

Tra ta-se de ini ci a ti va que tem como pa ra dig ma a 
Lei nº 7.084, de 21 de de zem bro de 1982, em cujo art.
1º lê-se: “É vá li da em todo o ter ri tó rio na ci o nal, como
pro va de iden ti da de, para qual quer efe i to, a car te i ra
de Jor na lis ta emi ti da pela Fe de ra ção Na ci o nal dos
Jor na lis tas Pro fis si o na is”.

Embo ra re co nhe ça mos que a gran de ma i o ria
das re par ti ções pú bli cas pode emi tir do cu men to de
iden ti da de de seus ser vi do res, a clas se dos Fis ca is
de Tri bu tos, como a dos jor na lis tas, de sem pe nha um
pa pel de re le vo na so ci e da de, so bre tu do por que atua
num cam po mu i to sen sí vel de ati vi da de, que é a fis ca -
li za ção e co bran ça de im pos tos, ta xas e con tri bu i -
ções, o que jus ti fi ca o res pal do de uma lei es pe cí fi ca
para ser vir de fun da men to de va li da de ao do cu men to
de iden ti da de com o qual os seus mem bros se apre -
sen ta rão nas mais di ver sas opor tu ni da des de seu de -
sem pe nho pro fis si o nal.

Não é por ou tra ra zão, sem dú vi da, que a Lei nº
4.502, de 30 no vem bro de 1964, au to ri za a Se cre ta ria 
da Re ce i ta Fe de ral a ex pe dir car te i ra de iden ti da de
aos seus Au di to res-Fis ca is, in clu si ve com per mis são
de por te de arma.

E ape sar da vi gên cia da Lei nº 7.116, de 29 de
agos to de 1983, que re gu la a ex pe di ção de car te i ras
de iden ti da de por par te dos Insti tu tos de Iden ti fi ca ção
da Po lí cia, exis te a Lei nº 6.206, de 7 de maio de 1975, 
que diz ser vá li da em todo o ter ri tó rio na ci o nal, como
pro va de iden ti da de, para qual quer efe i to, a car te i ra
emi ti da pelo ór gãos cri a dos por lei fe de ral, con tro la -
do res do exer cí cio pro fis si o nal. Não obs tan te, te mos,

ain da, leis es pe ci a is re gu lan do o as sun to, como, por
exem plo, a Lei nº 8.906, de 1994 (Esta tu to da OAB),
onde está es cri to o se guin te:

“Art. 13. O do cu men to de iden ti da de
pro fis si o nal, na for ma pre vis ta no re gu la -
men to ge ral, é de uso obri ga tó rio no exer cí -
cio da ati vi da de de ad vo ga do ou de es ta giá -
rio e cons ti tui pro va de iden ti da de ci vil para
to dos os fins le ga is.”

Con si de ran do-se, por tan to, os sí mi les dos jor -
na lis tas pro fis si o na is e dos Au di to res-Fis ca is da Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, pode ser aco lhi da a pro -
po si ção de que ora se co gi ta, in clu si ve por ser o Con -
gres so Na ci o nal com pe ten te para le gis lar so bre a
ma té ria e não ha ver res tri ção al gu ma quan to ao po -
der de sua ini ci a ti va.

III – Voto

Por tudo quan to foi ex pos to e jus ti fi ca do, o pa re -
cer é pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
26, de 2001, por ser cons ti tu ci o nal, ju rí di co e va za do
em boa téc ni ca le gis la ti va.

Sala da Co mis são, 19 de se tem bro de 2001. —
Ber nar do Ca bral,  Pre si den te — Osmar Dias, Re la -
tor ad hoc — Se bas tião Ro cha — José Agri pi no —
Ro ber to Re quião — Ro meu Tuma — Mo re i ra Men -
des — José Edu ar do Du tra — Anto nio Car los Jú -
ni or — Mar lu ce Pin to — Edu ar do Su plicy — Pe dro
Ubi ra ja ra  — Jef fer son Pé res — Ma gui to Vi le la —
Ger son Ca ma ta — Nilo Te i xe i ra Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

Sub se ção III
Das Leis

....................................................................................
Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa

será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.
....................................................................................



LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dis põe so bre o Esta tu to da Advo ca -
cia e a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil
(OAB).

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

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

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO 1983

Asse gu ra va li da de na ci o nal às Car -
te i ras de Iden ti da de, re gu la sua ex pe di -
ção, e dá ou tras pro vi den ci as.

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

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

LEI Nº 7.084, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1982

Atri bui va lor de do cu men to de iden ti -
da de à Car te i ra  de Jor na lis ta Pro fis si o nal.

Art. 1º É vá li da em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal,
como pro va de iden ti da de, para qual quer efe i to, a
Car te i ra de Jor na lis ta emi ti da pela Fe de ra ção Na ci o -
nal dos Jor na lis tas Pro fis si o na is.

Pa rá gra fo úni co. A car te i ra de que tra ta este ar ti -
go po de rá ser emi ti da di re ta men te pela Fe de ra ção ou 
atra vés de Sin di ca to de Jor na lis tas Pro fis si o na is a ela 
fi li a do, des de que com a au to ri za ção ex pres sa e res -
pe i ta do o mo de lo pró prio.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 6.206, DE 7 DE MAIO DE 1975

Dá va lor de do cu men to de iden ti da -
de às car te i ras ex pe di das pe los ór gãos
fis ca li za do res de exer cí cio pro fis si o nal, e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dis põe so bre o Impos to de Con su -
mo e re or ga ni za a Di re to ria de Ren das
Inter nas.

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

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

PARECER Nº 1.041, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 90, de 2000, (nº 3.240/97, na

Casa de ori gem), que al te ra o art. 22 da
Lei nº 4.591, de 16 de de zem bro de 1964,
que dis põe so bre o con do mí nio em edi fi -
ca ção e as in cor po ra ções imo bi liá ri as.

Re la to do ven ci do: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

Cu i da-se de pro je to de lei, de ini ci a ti va do De pu -
ta do Sal va dor Zim bal di, pelo qual pre ten de-se al te rar
o ca put e o § 6º do art. 22, da Lei nº 4.591, de 16 de
de zem bro de 1964, com o fim de li mi tar, em duas ve -
zes, a per mis são de re e le i ção de sín di co e sub sín di co 
de con do mí nio.

A pro po si ção não fo ram apre sen ta das emen -
das.

II – Aná li se

A pro po si ção pre en che os re qui si tos de cons ti -
tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de. Tra -
ta-se de pro po si ção que se in se re na ór bi ta le gi fe ran -
te pri va ti va da União (art. 22, I, CF); que ob ser va o
pro ce di men to de ato nor ma ti vo su je i to à san ção pre -
si den ci al (art. 48, CF); que se cir cuns cre ve no âm bi to
de ini ci a ti va de par la men tar (art. 61, CF) e que é sub -
me ti da à re vi são se na to ri al, nos ter mos do art. 65 do
Tex to Cons ti tu ci o nal.

No mé ri to, a pro po si ção tem por es co po, tal como
cons ta da jus ti fi ca ti va, in vi a bi li zar a exis tên cia “da fi gu ra
do sín di co pro fis si o nal, o que é re for ça do pelo ha bi tu al
des ca so dos con dô mi nos” e, con for me aduz o au tor,
con tri bu ir “para um ma i or en vol vi men to dos mo ra do res,
em be ne fí cio de to dos, na me di da que não per mi ti rá
mais de duas re e le i ções para sín di co.”

Com a de vi da vê nia dos que pen sam em con trá -
rio, ain da que seja lou vá vel a pre o cu pa ção do au tor,
no sen ti do de que haja ma i or par ti ci pa ção dos con dô -
mi nos na ges tão dos ne gó ci os con do mi ni a is, pa re -
ce-nos que o nú me ro de re con du ções dos sín di cos e
sub sín di cos deva ser ma té ria con si de ra da e re gi da
tão-so men te pela con ven ção. Des sa ma ne i ra, cre mos 
que se tra ta de ques tão a ser re sol vi da no âm bi to da
au to no mia dos con ven ci o na is, sen do de todo in con -
ve ni en te o exer cí cio de nor ma ti za ção he te rô no ma
pelo Con gres so Na ci o nal. Acre di ta mos es tar de bom
tom, tal como a ma té ria se en con tra re gu la da a ma té -
ria na Lei nº 4.591/64, pela qual po dem os con dô mi -
nos, a cada dois anos, ava li ar o tra ba lho dos sín di cos
e sub sín di cos. Se aque les en ten dem que o tra ba lho
le va do a efe i to deve pros pe rar, por que ha ve ria a lei
de obs tar a re a li za ção do que é o de se jo de mo crá ti co
dos con dô mi nos?



III – Voto

Por todo o ex pos to, ma ni fes ta mo-nos, no mé ri to, 
con tra ri a men te ao Pro je to de Lei nº 90, de 2000.

Sala das Re u niões, 29 de agos to de 2001. – 
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Edu ar do Du -
tra, Re la tor – Ro me ro Jucá (con trá rio) – José Agri -
pi no  (con trá rio) – José Fo ga ça – Ade mir Andra de –
Ca sil do Mal da ner (con trá rio) – Anto nio Car los Jú -
ni or – Bel lo Par ga – Pe dro Ubi ra ja ra – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Mar lu ce Pin to – (con trá rio) – Álva ro Dias
(con trá rio).

Voto ven ci do, em se pa ra do do Se na -
dor, Álva ro Dias, Na Co mis são de Cons ti tu -
i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

I - Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 90, de 2000, tem
como ob je ti vo al te rar a re da ção do ca put  e do § 6º do
art. 22 da Lei nº 4.591, de 16 de de zem bro de 1964, com 
o fim de li mi tar, em duas ve zes, a per mis são de re e le i -
ção de sín di co e sub sín di co de con do mí nio.

Na Jus ti fi ca ção apre sen ta da pelo ilus tre au tor do
Pro je to de Lei, De pu ta do Sal va dor Zim bal di, está con -
sig na do que o fato de que a lei pre vê re mu ne ra ção para
o sín di co, so ma do ao fato de que o sín di co pode ser tan -
to um con dô mi no como pes soa fí si ca ou ju rí di ca es tra -
nha ao con do mí nio, ”tudo isso con ju ga do, faz com que,
na prá ti ca exis ta a fi gu ra do ‘sín di co pro fis si o nal’, o que
é re for ça do pelo ha bi tu al des ca so dos con dô mi nos".

Assim, ain da de acor do com a jus ti fi ca ção, o ob je -
ti vo do pre sen te pro je to de lei se ria con tri bu ir “para um
ma i or en vol vi men to dos mo ra do res, em be ne fí cio de to -
dos, na me di da que não per mi ti rá mais de duas re e le i -
ções para sín di co”.

Não fo ram apre sen ta das emen das à pro po si ção
em pa u ta.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da -
de e re gi men ta li da de da pro po si ção sob exa me e, tam -
bém, so bre o seu mé ri to, uma vez que se tra ta de ma té -
ria ati nen te a di re i to ci vil (art. 101, in ci so I, com bi na do
com in ci so II, alí nea d, do Re gi men to Inter no do Se na do 
Fe de ral).

A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê que di re i to ci vil é
ma té ria cuja le gis la ção com pe te pri va ti va men te à
União (art. 22, I). Ou tros sim, cabe ao Con gres so
Na ci o nal, com a san ção do Pre si den te da Re pú bli -

ca, le gis lar so bre to das as ma té ri as da com pe tên cia da
União (art. 48).

Ade ma is, cabe a esta Casa re ver pro je to de lei
que teve a sua apro va ção na Câ ma ra dos De pu ta dos
(art. 65).

Des sa for ma, no que diz res pe i to à cons ti tu ci o na li -
da de do Pro je to de Lei em aná li se, o nos so en ten di men -
to é o de que nada obs ta a sua li vre tra mi ta ção nes ta
Casa. E, igual men te, se gun do nos pa re ce, es tão aten di -
dos os re qui si tos de ju ri di ci da de e re gi men ta li da de.

No que res pe i ta ao mé ri to, pa re ce-nos cor re ta a
ini ci a ti va ora em dis cus são. Com efe i to, como con sig na -
do na sua jus ti fi ca ção, a le gis la ção hoje per mi te a exis -
tên cia dos cha ma dos “sín di cos pro fis si o na is”, mais in te -
res sa dos em au fe rir van ta gens do que bem ge rir os
con do mí ni os pe los qua is são res pon sá ve is.

Para al te rar a pre sen te si tu a ção, o pro je to de lei
em tela vai em bom ca mi nho, à me di da que, li mi tan do a
duas ve zes a pos si bi li da de de re e le i ção dos sín di cos e
sub sín di cos, tem o ob je ti vo de con tri bu ir para um ma i or
en vol vi men to dos con dô mi nos na ges tão do bem que
lhes é co mum, em be ne fí cio de to dos.

III - Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 90, de 2000, e, no mé ri to, pela sua apro va -
ção.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. –
Álva ro Dias, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -
i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União es pe ci al -
men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;



II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For -
ças Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e 
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo
e ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das
as res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go -
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;

IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do
Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União
e dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té -
rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de -
ral;
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma
Casa será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis -
cus são e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga -
ção, se a Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se
o re je i tar.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 4,
de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ge ral do Althoff, que acres ce dis po si ti vos ao art. 18,
que es ta be le ce nor mas so bre a cri a ção de mu ni cí pi -
os, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, a Pre si dên cia
co mu ni ca ao Ple ná rio que, de acor do com o dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi men to Inter no,
fica aber to o pra zo de dois dias úte is para in ter po si -

ção de re cur so, por um dé ci mo dos mem bros do Se -
na do, para que a ma té ria con ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 2001 (nº 2.483/2000, na Casa de
ori gem), que atri bui va lor de do cu men to de iden ti da de 
à Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is, cujo pa re -
cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du -
ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos
ter mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 90, de 2000
(nº 3.240/97, na Casa de ori gem), que al te ra o art. 22
da Lei nº 4.591, de 16 de de zem bro de 1964, que dis -
põe so bre o con do mí nio em edi fi ca ção e as in cor po -
ra ções imo bi liá ri as (man da to de sín di co), cujo pa re -
cer foi lido an te ri or men te, a Pre si dên cia co mu ni ca ao
Ple ná rio que, de acor do com o dis pos to no pa rá gra fo
úni co do art. 254 do Re gi men to Inter no, fica aber to o
pra zo de dois dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que a
ma té ria con ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, os
se guin tes Avi sos:

Nº 184, de 2001 (nº 5.383/2001, na ori gem),
de 12 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 285, de 2001 (1ª Câ ma ra), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre 
au di to ria re a li za da na Ge rên cia Re gi o nal do Pa tri -
mô nio da União no Esta do do Rio de Ja ne i ro, para
ava li ar os con tro les man ti dos pela en ti da de no de -
sen vol vi men to de suas ati vi da des (TC
014.197/2000-6); 

Nº 185, de 2001 (nº 5.411/2001, na ori gem),
de 12 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do Acór dão
nº 233, de 2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so bre au -
di to ria re a li za da na Pe tró leo Bra si le i ro S/A – Pe tro -
bras, nas áre as de pu bli ci da de, pro pa gan da e pa tro -
cí nio (TC 004.583/98-1); 

Nº 186, de 2001 (nº 5.438/2001, na ori gem),
de 12 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 725, de 2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le -
van ta men to de au di to ria re a li za da nas obras de ade -
qua ção de tre chos ro do viá ri os no cor re dor Mer co -
sul/BR-386/RS – tre cho La ge a do-Ca no as, com pre -



en den do a du pli ca ção com res ta u ra ção da ro do via e 
cons tru ção de obras-de-arte, obra sob a res pon sa bi -
li da de do De par ta men to Na ci o nal de Estra das de
Ro da gem – DNER (TC 003.602/2001-0);

Nº 187, de 2001 (nº 5.465/2001, na ori gem),
de 12 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 726, de 2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le -
van ta men to de au di to ria re a li za da nas obras de ade -
qua ção de aces sos ro do viá ri os no Cor re dor Les te
BR-262/ES, obra sob a res pon sa bi li da de do De par -
ta men to de Estra das de Ro da gem – DNER (TC
010.609/2001-0); e

Nº 188, de 2001 (nº 5.492/2000, na ori gem),
de 12 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 736, de 2001 (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre re -
la tó rio de au di to ria ope ra ci o nal re a li za da no De par -
ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem-DNER,
nas con ces sões de ro do vi as fe de ra is (TC
015.162/2000-5).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur -
so nº 19, de 2001, in ter pos to no pra zo re gi men tal,
no sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 34, de 2001, de au to ria do
Se na dor Pa u lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 
4º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para es -
ta be le cer cota men sal mí ni ma gra tu i ta de água para
con su mo re si den ci al uni fa mi li ar.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, “c”, do Re gi men to Inter -
no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 19, DE 2001

Nos ter mos do § 3º do art. 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re cor re mos para que o
PLS nº 34, de 2001, de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -
tung, que “al te ra a re da ção do art. 4º da Lei nº 6.528,
de 11 de maio de 1978, para es ta be le cer cota men sal
mí ni ma de água para con su mo re si den ci al uni fa mi li -
ar“, apre ci a do pela Co mis são de Assun tos So ci a is –
CAS, seja sub me ti do ao exa me do Ple ná rio do Se na -
do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 15, de 2001 (nº
3.585/97, na Casa de ori gem), que pro í be o em pre -
go, o de sen vol vi men to, a fa bri ca ção, a co mer ci a li za -
ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, a aqui si ção, a es to -
ca gem, a re ten ção ou a trans fe rên cia, di re ta ou in di -
re ta men te, de mi nas ter res tres an ti pes so a is; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25, de 2001 (nº
667/99, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a as -
sis tên cia do mi ci li ar no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 528, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com

o 338, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re que re mos ur gên cia para o Pro je to de Lei do Se na -
do nº  194, de 1999, que ”al te ra a Lei nº 9.504, de 30 de 



se tem bro de 1997, que ‘es ta be le ce nor mas para as
ele i ções’ para am pli ar a se gu ran ça e a fis ca li za ção do 
voto ele trô ni co“’, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re -
quião.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia, na for -
ma do dis pos to no art. 346, II, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 529, DE 2001

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral com bi na do com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro seja
en ca mi nha da ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, bem como a Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os – CVM, a se guin te so li ci ta ção:

1 – Infor ma ções so bre a si tu a ção das
”Fa zen das Re u ni das Boi Gor do“ no que tan -
ge a re gu la ri da de fis cal;

2 – Infor ma ções so bre pro ces sos que
por ven tu ra a em pre sa te nha na CVM, bem
como a có pia do mes mo, se exis tir.

Jus ti fi ca ção

A im pren sa tem re la ta do que as ”Fa zen das Re -
u ni das Boi Gor do“ es tão ca u san do pre ju í zos a di ver -
sos in ves ti do res na me di da que, quan do da qui ta ção 
de Con tra tos de Inves ti men to não os está hon ran do. 
Tal fato aten ta con tra a eco no mia po pu lar e pode vir
a ca rac te ri zar-se como ele men to de ses ta bi li za dor
do mer ca do no qual atua.

Assim, tor na-se es sen ci al que se jam re qui si ta -
das as pre sen tes in for ma ções ao Mi nis té rio da Fa -
zen da e à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a fim de 
ave ri guar a exis tên cia de pos sí ve is ir re gu la ri da des e 
suas con se qüên ci as so bre a eco no mia.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ro meu Tuma.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, nos ter mos do art. 9º do Ato da
Mesa nº 1, de 2001.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re -
que ri men to vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, que terá o pra zo má xi mo de duas re u -
niões or di ná ri as para apre sen tar o seu pa re cer
quan to a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, mé ri to e
per ti nên cia dos fun da men tos da so li ci ta ção, nos ter -
mos do art. 9º do Ato da Mesa nº 01, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, co mu ni ca ção ofí cio que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men tan do-o, co mu ni co a V. Exª que
nes ta data, re as su mo, mi nha ca de i ra de Se na dor
pelo Esta do do Rio de Ja ne i ro, em vir tu de de mi nha
exo ne ra ção, a pe di do, da Se cre ta ria das Cul tu ras
da que le Mu ni cí pio, con for me cons ta da có pia do
Diá rio Ofi ci al/RJ, em ane xo.

Este jam con vos co a Gra ça e a Paz.

Sem pre mais, – Se na dor Artur da Tá vo la.





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 179, DE 2001

Alte ra o art. 10 da Lei nº 8.842, de 4
de ja ne i ro de 1994, para ti pi fi car cri me
con tra o ido so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 8.842, de 4 de ja ne i ro

de 1984, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 4º:
“Art. 10. ...............................................
§ 4º Cons ti tui cri me exi gir aval de ido -

so em con tra to de fman ci a men to de bens ou 
ser vi ços.

Pena – re clu são de 2 (dois) a 5 (cin co) 
anos, e mul ta.

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

Jus ti fi ca ção

A ques tão so ci al do ido so es bo ça uma ten dên -
cia pa ra do xal, na me di da que, de um lado da so ci e da -
de cria e de sen vol ve me i os ca pa zes de pro lon gar a
vida hu ma na no pla no bi o ló gi co, de ou tro, ten de a li -
mi tar, de ses ti mu lar ou mes mo im pe dir a par ti ci pa ção
dos ido sos nos pro ces sos de pro du ção so ci o e co nô -
mi co e cul tu ral.

Mu i to têm-se pre o cu pa do as au to ri da des com
as bar re i ras so ci a is im pos tas aos ido sos, as ati tu des
de pre con ce i tos e a dis cri mi na ção.

Os ido sos têm sido tra ta dos como in ca pa zes,
quan do vão fi nan ci ar al gum bem. Não obs tan te te rem
de pre en cher os mes mos re qui si tos que as ou tras
pes so as, são, em ra zão da ida de, mu i tas ve zes, obri -
ga dos a apre sen tar um co-res pon sá vel pelo fi nan ci a -
men to.

A Lei nº 8.842, de 1994, de ter mi na que “o ido so
não deve so frer dis cri mi na ção de qual quer na tu re za”.
Entre tan to, esse in te res se tem sido le sa do, aba lan do
a or dem mo ral da so ci e da de.

Di an te do ex pos to, con cla ma mos os ilus tres pa -
res com o ob je ti vo de apro var mos o pre sen te pro je to
de lei, que visa pro te ger e a in te grar o ido so à vida co -
mu ni tá ria.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal do
ido so, cria o Con se lho Na ci o nal do Ido so 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPITULO IV
Das Ações Go ver na men ta is

Art. 10. Na im ple men ta ção da po lí ti ca na ci o nal
do ido so, são com pe tên ci as dos ór gãos e en ti da des
pú bli cos:

I – na área de pro mo ção e as sis tên cia so ci al:
a) pres tar ser vi ços e de sen vol ver ações vol ta -

das para o aten di men to das ne ces si da des bá si cas do 
ido so, me di an te a par ti ci pa ção das fa mí li as, da so ci e -
da de e de en ti da des go ver na men ta is e não-go ver na -
men ta is.

b) es ti mu lar a cri a ção de in cen ti vos e de al ter na -
ti vas de aten di men to ao ido so, como cen tros de con -
vi vên cia, cen tros de cu i da dos di ur nos, ca sas-la res,
ofi ci nas abri ga das de tra ba lho, aten di men tos do mi ci li -
a res e ou tros;

c) pro mo ver sim pó si os, se mi ná ri os e en con tros
es pe cí fi cos;

d) pla ne jar, co or de nar, su per vi si o nar e fi nan ci ar
es tu dos, le van ta men tos, pes qui sas e pu bli ca ções so -
bre a si tu a ção so ci al do ido so;

e) pro mo ver a ca pa ci ta ção de re cur sos para
aten di men to ao ido so;

II – na área de sa ú de:
a) ga ran tir ao ido so a as sis tên cia à sa ú de, nos

di ver sos ní ve is de aten di men to do Sis te ma Úni co de
Sa ú de;

b) pre ve nir, pro mo ver, pro te ger e re cu pe rar a sa -
ú de do ido so, me di an te pro gra mas e me di das pro fi lá -
ti cas;

c) ado tar e apli car nor mas de fun ci o na men to às
ins ti tu i ções ge riá tri cas e si mi la res, com fis ca li za ção
pe los ges to res do Sis te ma Úni co de Sa ú de;

d) ela bo rar nor mas de ser vi ços ge riá tri cos hos -
pi ta la res;

e) de sen vol ver for mas de co o pe ra ção en tre as
Se cre ta ri as de Sa ú de dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral, e dos Mu ni cí pi os e en tre os Cen tros de Re fe rên cia 
em Ge ri a tria e Ge ron to lo gia para tre i na men to de
equi pes in ter pro fis si o na is;



f) in clu ir a Ge ri a tria como es pe ci a li da de clí ni ca,
para efe i to de con cur sos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is, 
do Dis tri to Fe de ral e mu ni ci pa is;

g) re a li zar es tu dos para de tec tar o ca rá ter epi -
de mi o ló gi co de de ter mi na das do en ças do ido so, com
vis tas a pre ven ção, tra ta men to e re a bi li ta ção; e

h) cri ar ser vi ços al ter na ti vos de sa ú de para o
ido so;

III – na área de edu ca ção:
a) ade quar cur rí cu los, me to do lo gi as e ma te ri al

di dá ti co aos pro gra mas edu ca ci o na is des ti na dos ao
ido so;

b) in se rir nos cur rí cu los mí ni mos, nos di ver sos
ní ve is do en si no for mal, con te ú dos vol ta dos para o
pro ces so de en ve lhe ci men to, de for ma a eli mi nar pre -
con ce i tos e a pro du zir co nhe ci men tos so bre o as sun -
to;

c) in clu ir a Ge ron to lo gia e a Ge ri a tria como dis -
ci pli nas cur ri cu la res nos cur sos su pe ri o res;

d) de sen vol ver pro gra mas edu ca ti vos, es pe ci al -
men te nos me i os de co mu ni ca ção, a fim de in for mar a 
po pu la ção so bre o pro ces so de en ve lhe ci men to;

e) de sen vol ver pro gra mas que ado tem mo da li -
da des de en si no à dis tân cia, ade qua dos às con di -
ções do ido so;

f) apo i ar a cri a ção de uni ver si da de aber ta para a 
ter ce i ra ida de, como meio de uni ver sa li zar o aces so
às di fe ren tes for mas do sa ber.

IV – na área de tra ba lho e pre vi dên cia so ci al:

a) ga ran tir me ca nis mos que im pe çam a dis cri -
mi na ção do ido so quan to a sua par ti ci pa ção no mer -
ca do de tra ba lho, no se tor pú bli co e pri va do;

b) pri o ri zar o aten di men to do ido so nos be ne fí -
ci os pre vi den ciá ri os;

c) cri ar e es ti mu lar a ma nu ten ção de pro gra -
mas de pre pa ra ção para apo sen ta do ria nos se to res
pú bli co e pri va do com an te ce dên cia mí ni ma de dois
anos an tes do afas ta men to.

V – na área de ha bi ta ção e ur ba nis mo:

a) des ti nar, nos pro gra mas ha bi ta ci o na is, uni -
da des em re gi me de co mo da to ao ido so, na mo da li -
da de de ca sas-la res;

b) in clu ir nos pro gra mas de as sis tên cia ao ido -
so for mas de me lho ria de con di ções de ha bi ta bi li da -
de e adap ta ção de mo ra dia, con si de ran do seu es ta -
do fí si co e sua in de pen dên cia de lo co mo ção;

c) ela bo rar cri té ri os que ga ran tam o aces so da
pes soa ido sa à ha bi ta ção po pu lar;

d) di mi nu ir bar re i ras ar qui te tô ni cas e ur ba nas.

VI – na área de jus ti ça:
a) pro mo ver e de fen der os di re i tos da pes soa

ido sa;
b) ze lar pela apli ca ção das nor mas so bre o ido -

so de ter mi nan do ações para evi tar abu sos e le sões a
seus di re i tos.

VII – na área de cul tu ra, es por te e la zer:
a) ga ran tir ao ido so a par ti ci pa ção no pro ces so de

pro du ção, re e la bo ra ção e fru i ção dos bens cul tu ra is;
b) pro pi ci ar ao ido so o aces so aos lo ca is e even -

tos cul tu ra is, me di an te pre ços re du zi dos, em âm bi to
na ci o nal;

c) in cen ti var os mo vi men tos de ido sos a de sen -
vol ver ati vi da des cul tu ra is;

d) va lo ri zar o re gis tro da me mó ria e a trans mis -
são de in for ma ções e ha bi li da des do ido so aos mais
jo vens, como meio de ga ran tir a con ti nu i da de e  a
iden ti da de cul tu ral;

e) in cen ti var e cri ar pro gra mas de la zer, es por te
e ati vi da des fí si cas que pro por ci o nem a me lho ria da
qua li da de de vida do ido so e es ti mu lem sua par ti ci pa -
ção na co mu ni da de.

1º É as se gu ra do ao ido so o di re i to de dis por de
seus bens, pro ven tos, pen sões e be ne fí ci os, sal vo nos
ca sos de in ca pa ci da de ju di ci al men te com pro va da.

2º Nos ca sos de com pro va da in ca pa ci da de do
ido so para ge rir seus bens, ser- lhe-á no me a do Cu ra -
dor es pe ci al em ju í zo.

3º Todo ci da dão tem o de ver de de nun ci ar à au -
to ri da de com pe ten te qual quer for ma de ne gli gên cia
ou des res pe i to ao ido so.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 180, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se tem -
bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 140 e 147, in ci so III, e 151 da Lei

nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, pas sam a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 140. A ha bi li ta ção para con du zir
ve í cu lo au to mo tor e elé tri co será apu ra da
por meio de exa mes que de ve rão ser re a li -
za dos jun to ao ór gão ou en ti da de exe cu ti vos 
do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, do do mi cí -



lio ou re si dên cia do can di da to, ou na sede
es ta du al ou dis tri tal do pró prio ór gão.

§ 1º O can di da to de ve rá ser pe nal men -
te im pu tá vel e pos su ir Car te i ra de Iden ti da -
de ou equi va len te.

§ 2º As in for ma ções da can di da to à
ha bi li ta ção se rão ca das tra das no RENACH.

§ 3º O pro ces so de for ma ção e os exa -
mes de ha bi li ta ção de con du to res por ta do -
res de ne ces si da des es pe ci a is, in clu si ve os
anal fa be tos, se rão adap ta dos às ca rac te rís -
ti cas dos can di da tos, se gun do se dis pu ser
em re gu la men to." (NR)

“Art. 147. ...............................................
..............................................................
III – so bre le gis la ção de trân si to;
...........................................................”

(NR)
”Art. 151. No caso de re pro va ção no

exa me so bre le gis la ção de trân si to ou de di -
re ção ve i cu lar, o can di da to so men te po de rá
re pe tir o exa me após de cor ri dos quin ze dias 
da di vul ga ção do re sul ta do.“(NR)

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº
 
9.503, de 23 de se tem bro de 1997 – o

de no mi na do Có di go de Trân si to Bra si le i ro – em seu
art. 140, exi ge que o can di da to à ha bi li ta ção para con -
du zir ve í cu lo au to mo tor e elé tri co sa i ba ler e es cre ver, 
pa ra le la men te à im pu ta bi li da de pe nal e à pos se de
Car te i ra de Iden ti da de ou do cu men to equi va len te.

Em nos so País, o anal fa be tis mo ab so lu to –
aque le em que a pes soa não con se gue ler ou es cre -
ver – atin ge um to tal de 22,8 mi lhões de pes so as ma i -
o res de 15 anos, se gun do os da dos cons tan tes da
Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os
(PNAD), re a li za da em 1999, pelo IBGE. Por con se -
guin te, essa res tri ção im pos ta pelo có di go de trân si to
ex clui mi lhões de pes so as com ida de aci ma de 18
anos que, po ten ci al men te, po de ri am es tar exer cen do
um pos to de tra ba lho de mo to ris ta ou mes mo exer ci -
tar o di re i to de ir e vir uti li zan do um ve í cu lo au to mo tor.

Ocor re que a taxa de anal fa be tis mo fun ci o nal na 
po pu la ção bra si le i ra, que com pre en de o to tal de pes -
so as ma i o res de 15 anos e com me nos de 4 anos de
es co la ri za ção, al can ça a ci fra de im pres si o nan tes
30,5%. O anal fa be to fun ci o nal, por tan to, é ca paz de
ler e es cre ver, po rém não con se gue ler e in te li gir um

tex to mais lon go, como um ma nu al de ins tru ções ou
um có di go qual quer.

Des sa ma ne i ra, o que se de mons tra na re a li da -
de é que o ato de con du zir ve í cu los au to mo to res não
exi ge ne nhu ma qua li fi ca ção que es te ja além das ha -
bi li da des de uma pes soa qual quer ma i or de 18 anos,
in de pen den te men te de seu grau de es co la ri da de. No
trá fe go, o que im pe ra é a co mu ni ca ção não-ver bal e
seu subs tra to – a si na li za ção pic to grá fi ca – que

pres cin de, para sua com pre en são, da lin gua -
gem ver bal es cri ta.

A res tri ção aci ma apon ta da si tua a pes soa anal -
fa be ta num pa ta mar de ci da da nia re la ti va men te in fe ri -
or às  pes so as di tas al fa be ti za das. Nega-lhes o li vre
aces so ao tra ba lho (de mo to ris ta, no caso), ao im pe -
dir-lhes a ob ten ção da car te i ra de ha bi li ta ção, con tra -
ri an do o di re i to ins cri to no in ci so XIII, art. 5º, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, que pro cla ma a li ber da de do exer cí -
cio de qual quer tra ba lho, ofí cio ou pro fis são, des de
que se jam aten di das as qua li fi ca ções que se fi ze rem
ne ces sá ri as.

No caso con cre to, a pos si bi li da de de qua li fi ca -
ção é pron ta men te ex clu í da por se tra tar de pes soa
anal fa be ta, quan do a re a li da de co ti di a na de mons tra
que a ha bi li da de para con du zir um ve í cu lo au to mo tor
no trá fe go ur ba no ou ru ral é per fe i ta men te aces sí vel
às pes so as anal fa be tas, que tran si tam di a ri a men te,
aos mi lhões, pe las ci da des bra si le i ras. A pres cin di bi li -
da de da le i tu ra e da es cri ta para se con du zir ve í cu lo
au to mo tor e me ri di a na men te cla ra, vis to que, mes mo
à pes soa al fa be ti za da no ver ná cu lo, quan do em país
de lín gua es tra nha, to tal men te por ela ig no ra da, é
per mi ti da essa fa cul da de, sem ne nhu ma res tri ção ou
qual quer cons tran gi men to. Vale di zer: a ha bi li da de
para con du ção de ve í cu los au to mo to res dis pen sa a
le i tu ra e a es cri ta ver bal, exi gin do, tão-so men te, um
de sen vol vi men to cog ni ti vo me di a no, ca paz de apre -
en der a si na li za ção emi nen te men te pic tó ri ca da le gis -
la ção de trân si to.

Ade ma is, o art. 14, § 1º, II, a, da Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca, fa cul ta ao anal fa be to o di re i to do voto, con -
fe rin do-lhe, as sim, a ple ni tu de da ci da da nia. Se o
anal fa be to pode vo tar – o que, em tese, exi ge ma i or
dis cer ni men to do que uma sim ples se qüên cia de atos 
me câ ni cos – por que não po de ria tran si tar em ve í cu lo
au to mo tor pe las vias ur ba nas e ru ra is?

Se a ha bi li da de para a le i tu ra e a es cri ta ver bal
fos se inar re dá vel para a in te li gên cia da lei, da mo ral,
dos cos tu mes e da co e xis tên cia so ci al, todo o anal fa be -
to se ria inim pu tá vel pe nal men te, pois, po de ria ale gar,
sem pre, a ig no rân cia de todo e qual quer tex to le gal.



O prin cí pio da iso no mia, ins cul pi do no ca put do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral, é, tam bém, afron ta do
pela res tri ção aci ma con si de ra da. Deve-se tra tar os
igua is igual men te e os de si gua is, de si gual men te. Por -
tan to, e de ver do Po der Pú bli co for ne cer as con di ções 
ne ces sá ri as ao ci da dão anal fa be to para que este
pos sa ter co nhe ci men to das leis de trân si to e suas
san ções, ca pa ci tan do-o ao exer cí cio ple no de seus
di re i tos, in clu si ve o de tra ba lhar em dada fun ção e lo -
co mo ver-se por meio de ve í cu lo au to mo tor.

Em vir tu de das ra zões an te ri or men te ex pen di -
das, pro pus a al te ra ção dos arts. 140, 147 e 151 do
Có di go de Trân si to Bra si le i ro, res ta be le cen do a con -
di ção de ci da da nia ple na aos por ta do res de ne ces si -
da des es pe ci a is, in clu si ve o anal fa be to, de modo a re -
pa rar o erro e in jus ti ça que ain da pre va le cem no tex to
le gal.

E opor tu no lem brar que a Orga ni za ção Mun di al
de Sa ú de, ao ela bo rar a l0ª re vi são da Clas si fi ca ção
Inter na ci o nal de Do en ças (CID 10), que en trou em vi -
gor no dia 1º de ja ne i ro de 1993, ca ta lo gou como pes -
so as com ris cos po ten ci a is à sa ú de re la ci o na dos com 
cir cuns tân ci as so ci o e co nô mi cas e psi cos so ci a is,
aque las que pa de cem de anal fa be tis mo e ba i xa es co -
la ri da de (CID Z55.0). De tal sor te, é de ver do Par la -
men to Bra si le i ro ten tar mi ni mi zar es ses ris cos, quan -
do a pos si bi li da de se lhe apre sen ta. É o que pre ten -
de mos.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2001. –
Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

O Pre si den te da Re pu bli ca,  faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................
....................................................................................

CAPÍTULO XIV 
Da Ha bi li ta ção

Art 140. A ha bi li ta ção para con du zir ve í cu lo au -
to mo tor e elé tri co será apu ra da por meio de exa mes
que de ve rão ser re a li za dos jun to ao ór gão ou en ti da -
de exe cu ti vos do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, do do -
mi cí lio ou re si dên cia do can di da to, ou na sede es ta -

du al ou dis tri tal do pró prio ór gão, de ven do o con du tor
pre en cher os se guin tes re qui si tos:

I – ser pe nal men te im pu tá vel;
II – sa ber ler e es cre ver;
III – pos su ir Car te i ra de Iden ti da de ou equi va -

len te.
Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções do can di da to à

ha bi li ta ção se rão ca das tra das no Re nach.
Art 141. O pro ces so de ha bi li ta ção, as nor mas

re la ti vas à apren di za gem para con du zir ve í cu los au -
to mo to res e elé tri cos e à au to ri za ção para con du zir
ci clo mo to res se rão re gu la men ta dos pelo Con tran.

§ 1º A au to ri za ção para con du zir ve í cu los de
pro pul são hu ma na e de tra ção ani mal fi ca rá a car go
dos Mu ni cí pi os.

§ 2º – (Ve ta do)
Art 142. O re co nhe ci men to de ha bi li ta ção ob ti da 

em ou tro país está su bor di na do às con di ções es ta be -
le ci das em con ven ções e acor dos in ter na ci o na is e às
nor mas do Con tran.

Art 143. Os can di da tos po de rão ha bi li tar-se nas
ca te go ri as de A a E, obe de ci da a se guin te gra da ção:

I – Ca te go ria A – con du tor de ve í cu lo mo to ri za -
do de duas ou três ro das, com ou sem car ro la te ral;

II – Ca te go ria B – con du tor de ve í cu lo mo to ri za -
do, não abran gi do pela ca te go ria A, cujo peso bru to
to tal não ex ce da a três mil e qui nhen tos qui lo gra mas
e cuja lo ta ção não ex ce da a oito lu ga res, ex clu í do o
do mo to ris ta;

III – Ca te go ria C – con du tor de ve í cu lo mo to ri za -
do uti li za do em trans por te de car ga, cujo peso bru to
to tal ex ce da a três mil e qui nhen tos qui lo gra mas;

IV – Ca te go ria D – con du tor de ve í cu lo mo to ri -
za do uti li za do no trans por te de pas sa ge i ros, cuja lo ta -
ção ex ce da a oito lu ga res, ex clu í do o do mo to ris ta;

V – Ca te go ria E – con du tor de com bi na ção de
ve í cu los em que a uni da de tra to ra se en qua dre nas
Ca te go ri as B, C ou D e cuja uni da de aco pla da, re bo -
que, semi-re bo que ou ar ti cu la da, te nha seis mil qui lo -
gra mas ou mais de peso bru to to tal, ou cuja lo ta ção
ex ce da a oito lu ga res, ou, ain da, seja en qua dra do na
ca te go ria tra i ler.

1º Para ha bi li tar-se na ca te go ria C, o con du tor
de ve rá es tar ha bi li ta do no mí ni mo há um ano na ca te -
go ria B e não ter co me ti do ne nhu ma in fra ção gra ve ou 
gra vís si ma, ou ser re in ci den te em in fra ções mé di as,
du ran te os úl ti mos doze me ses.

2º Apli ca-se o dis pos to no in ci so V ao con du tor
da com bi na ção de ve í cu los com mais de uma uni da -
de fra ci o na da, in de pen den te men te da ca pa ci da de de
fra ção ou do peso bru to to tal.



Art 144. O tra tor de roda, o tra tor de es te i ra, o
tra tor mis to ou o equi pa men to au to mo tor des ti na do à
mo vi men ta ção de car gas ou exe cu ção de tra ba lho
agrí co la, de ter ra ple na gem, de cons tru ção ou de pa -
vi men ta ção só po dem ser con du zi dos na via pú bli ca
por con du tor ha bi li ta do nas ca te go ri as C, D ou E.

Art 145. Para ha bi li tar-se nas ca te go ri as D e E
ou para con du zir ve í cu lo de trans por te co le ti vo de
pas sa ge i ros, de es co la res, de emer gên cia ou de
pro du to pe ri go so, o can di da to de ve rá pre en cher os
se guin tes re qui si tos:

I – ser ma i or de vin te e um anos;

II – es tar ha bi li ta do:

a) no mí ni mo há dois anos na ca te go ria B, ou
no mí ni mo há um ano na ca te go ria C, quan do pre -
ten der ha bi li tar-se na ca te go ria D; e

b) no mí ni mo há um ano na ca te go ria C, quan -
do pre ten der ha bi li tar-se na ca te go ria E;

III – não ter co me ti do ne nhu ma in fra ção gra ve
ou gra vís si ma ou ser re in ci den te em in fra ções mé di -
as du ran te os úl ti mos doze me ses;

IV – ser apro va do em cur so es pe ci a li za do e
em cur so de tre i na men to de prá ti ca ve i cu lar em si tu -
a ção de ris co, nos ter mos da nor ma ti za ção do Con -
tran.

Art 146. Para con du zir ve í cu los de ou tra ca te go -
ria o con du tor de ve rá re a li zar exa mes com ple men ta -
res exi gi dos para ha bi li ta ção na ca te go ria pre ten di da.

Art 147. O can di da to à ha bi li ta ção de ve rá sub -
me ter-se a exa mes re a li za dos pelo ór gão exe cu ti vo
de trân si to, na se guin te or dem:

I – de ap ti dão fí si ca e men tal;
II – (Ve ta do)
III – es cri to, so bre le gis la ção de trân si to;
IV – de no ções de pri me i ros so cor ros, con for me

re gu la men ta ção do Con tran:
V – de di re ção ve i cu lar, re a li za do na via pu bli ca,

em ve í cu lo da ca te go ria para a qual es ti ver ha bi li tan -
do-se. 

Pa rá gra fo úni co. Os re sul ta dos dos exa mes e a
iden ti fi ca ção dos res pec ti vos exa mi na do res se rão re -
gis tra dos no Re nach.

Art 148. Os exa mes de ha bi li ta ção, ex ce to os de
di re ção ve i cu lar, po de rão ser apli ca dos por en ti da des
pú bli cas ou pri va das cre den ci a das pelo ór gão exe cu -
ti vo de trân si to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, de
acor do com as nor mas es ta be le ci das pelo Con tran.

lº A for ma ção de con du to res de ve rá in clu ir, obri -
ga to ri a men te, cur so de di re ção de fen si va e de con ce -

i tos bá si cos de pro te ção ao meio am bi en te re la ci o na -
dos com o trân si to.

2º Ao can di da to apro va do será con fe ri da Per -
mis são para Di ri gir, com va li da de de um ano.

3º A Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção será con -
fe ri da ao con du tor no tér mi no de um ano des de que
o mes mo nao te nha co me ti do ne nhu ma in fra ção de
na tu re za gra ve ou gra vís si ma ou seja re in ci den te
em in fra ção mé dia.

4º A não ob ten ção da Car te i ra Na ci o nal de Ha -
bi li ta ção, ten do em vis ta a in ca pa ci da de de aten di -
men to do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, obri ga o
can di da to a re i ni ci ar todo o pro ces so de ha bi li ta ção.

Art 149. (Ve ta do)

Art 150. Ao re no var os exa mes pre vis tos no ar -
ti go an te ri or, o con du tor que não te nha cur so de di -
re ção de fen si va e pri me i ros so cor ros de ve rá a eles
ser sub me ti do, con for me nor ma ti za ção do Con tran.

Pa rá gra fo úni co. A em pre sa que uti li za con du -
to res con tra ta dos para ope rar a sua fro ta de ve í cu -
los é obri ga da a for ne cer cur so de di re ção de fen si -
va, pri me i ros so cor ros e ou tros con for me nor ma ti za -
ção do Con tran.

Art 151. No caso de re pro va ção no exa me es -
cri to so bre le gis la ção de trân si to ou de di re ção ve i -
cu lar, o can di da to só po de rá re pe tir o exa me de po is
de de cor ri dos quin ze dias da di vul ga ção do re sul ta -
do.

Art 152.  O exa me de di re ção ve i cu lar será re a -
li za do pe ran te uma co mis são in te gra da por três
mem bros de sig na dos pelo di ri gen te do ór gão exe cu -
ti vo lo cal de trân si to, para o pe río do de um ano, per -
mi ti da a re con du ção por mais um pe río do de igual
du ra ção.

1º Na co mis são de exa me de di re ção ve i cu lar,
pelo me nos um mem bro de ve rá ser ha bi li ta do na ca -
te go ria igual ou su pe ri or à pre ten di da pelo can di da -
to.

2º Os mi li ta res das For ças Arma das Au xi li a res
que pos su i rem cur so de for ma ção de con du tor, mi -
nis tra do em suas cor po ra ções, se rão dis pen sa dos,
para a con ces são da Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta -
ção, dos exa mes a que se hou ve rem sub me ti do com 
apro va ção na que le cur so, des de que ne les se jam
ob ser va das as nor mas es ta be le ci das pelo Con tran.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à co mis são
com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 530, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Sr.
Gen til Bar bo sa de Je sus, ocor ri do no dia 23-9-2001.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re -
que ri men to lido de pen de de vo ta ção em cujo en ca -
mi nha men to po de rão fa zer o uso da pa la vra os Srs.
Se na do res que o de se ja rem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – 
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
so ci e da de ser gi pa na fi cou pro fun da men te cons ter -
na da com a mor te, no úl ti mo do min go, do em pre -
sá rio Gen til Bar bo sa, aque le que po de ria ser cha -
ma do de um au tên ti co self-made man, que não
exis te mais, in clu si ve, na fase do ca pi ta lis mo mo -
no po lis ta.

Gen til Bar bo sa nas ceu em Ita ba i a na, Ser gi -
pe, co me çou como en gar ra fa dor de ca cha ça e, de -
po is, en trou no ramo de ar ma zéns. Após uma lon -
ga vida de tra ba lho, che gou a ser dono do Gru po
de Su per mer ca dos G. Bar bo sa, o nono gru po de
su per mer ca dos do Bra sil. E se con si de rar mos
ape nas aque les com ca p i tal 100% na ci o nal, é  o
ter ce i ro, com 34 lo jas em Ser gi pe e na Ba hia, com 
6.500 em pre ga dos. O Gru po G. Bar bo sa é o pri -
me i ro con tri bu in te de ICMS do Esta do de Ser gi pe
e o ter ce i ro da Ba hia.

O em pre sá rio Gen til Bar bo sa, além de ser uma 
fi gu ra ex tre ma men te di nâ mi ca e em pre en de do ra,
ca rac te ri za va-se tam bém por te cer crí ti cas à atu al
po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no. Inclu si ve, no dia 6
de abril de 1999, o en tão De pu ta do e atu al Pre fe i to
de Ara ca ju, Mar ce lo Déda, fez re fe rên cia a um dis -
cur so do Sr. Gen til Bar bo sa por oca sião da ina u gu -
ra ção de um hi per mer ca do no Mu ni cí pio de Fe i ra de 
San ta na, na Ba hia. Na que la opor tu ni da de, o Sr.
Gen til Bar bo sa, ao de tec tar prá ti cas pro te ci o nis tas
em pa í ses como Esta dos Uni dos, Itá lia, Fran ça, Por -
tu gal e Ho lan da, con clu iu que há uma po lí ti ca de en -
tre guis mo in cor re ta ado ta da pelo atu al Go ver no,
num cla ro apo io ao ca pi tal es tran ge i ro, em de tri men -
to das em pre sas na ci o na is e dos in te res ses da po -
pu la ção bra si le i ra.

Con ti nu a va di zen do Gen til, em seu pro nun ci a -
men to: 

Enquan to pa í ses como Fran ça, Espa -
nha e Ho lan da bus cam o for ta le ci men to de
sua eco no mia em pon tos es tra té gi cos, o
Bra sil pri va ti za se to res como as te le co mu ni -
ca ções, a si de rur gia, os trans por tes e a ge -
ra ção de ener gia, em de tri men to do ca pi tal
na ci o nal.

Na oca sião, in clu si ve, o en tão De pu ta do Mar -
ce lo Déda dis se que se es sas pa la vras fos sem di tas 
por um mem bro do PT, ou da Opo si ção, ou por um
sin di ca lis ta da CUT, se ri am ti das como pro nun ci a -
das por um adep to da fra cas so ma nia, pe los re cal ca -
dos e der ro ta dos nas ele i ções. No en tan to, res sal ta -
va o De pu ta do Mar ce lo Déda que eram pa la vras de
um em pre sá rio di nâ mi co, bra si le i ro, ser gi pa no, que
con tri bu ía por meio da sua em pre sa para a ge ra ção
de em pre gos no Bra sil.

Gen til Bar bo sa mor reu no úl ti mo do min go, e eu 
gos ta ria, Sr. Pre si den te, acom pa nhan do esse meu
en ca mi nha men to, de pe dir a trans cri ção nos Ana is
da Casa de ma té ria pu bli ca da hoje no Jor nal da Ci -
da de, as si na da pelo jor na lis ta Mar cos Car do so, in ti -
tu la da Gen til Bar bo sa, uma Fá bu la, onde nar ra
toda a tra je tó ria des se gran de ser gi pa no.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to n.º 530, de 2001.

As Sras e os Srs Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 531, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Car los 
Alber to San tos Oli ve i ra ocor ri do no dia 22-9-2001.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e
ao Mu ni cí pio de Bo quim-SE e Câ ma ra Mu ni ci pal.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2001. -
José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re -
que ri men to lido de pen de de vo ta ção, em cujo en ca -
mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs

Se na do res que o de se ja rem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao no bre
Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, como V. Exas po -
dem cons ta tar, o úl ti mo fim de se ma na não foi mu i to 
al vis sa re i ro para o povo ser gi pa no.

No caso da mor te do Ve re a dor Car los Alber to
San tos Oli ve i ra, os ser gi pa nos não es tão ape nas
cons ter na dos, mas in dig na dos e exi gin do jus ti ça.

Car los Alber to San tos Oli ve i ra, Ve re a dor do
Par ti do Ver de na ci da de de Bo quim, Esta do de
Ser gi pe, foi bar ba ra men te as sas si na do, no úl ti mo
sá ba do à no i te, com dez ti ros, um cri me com to -
das as ca rac te rís ti cas de cri me de man do, de pis -
to la gem.

O Ve re a dor Car los Alber to San tos Oli ve i ra,
mais co nhe ci do como Car los Gato, era 1º Se cre tá rio 
da União dos Ve re a do res do Bra sil e 1º Se cre tá rio
da Câ ma ra Mu ni ci pal de Bo quim. Adqui riu no to ri e -
da de na ci o nal e in ter na ci o nal, por meio da sua luta
con tra o tra ba lho in fan til na re gião sul do Esta do
de Ser gi pe. Este ve na OIT, de mons tran do in clu si -
ve que as cri an ças es ta vam per den do as sua im -
pres sões di gi ta is em fun ção do tra ba lho de co lhe i -
ta de la ran ja na re gião sul. O pró prio Uni cef emi tiu
nota em que se mos tra va cons ter na do com esse
as sas si na to.

Para V. Exas te rem uma idéia da cons ter na -
ção que to mou con ta da ci da de ser gi pa na, peço a 
trans cri ção nos Ana is da Casa dos edi to ri a is pu -
bli ca dos na im pren sa do nos so Esta do. Na se gun -
da-fe i ra, Jor nal Cin form: Che ga de pis to la gem.
No Jor nal da Ci da de, de hoje: Mais im pu ni da de
não. Ga ze ta de Ser gi pe, de hoje: Ser gi pe exi ge
jus ti ça. Cor re io de Ser gi pe: Tra ba lho para a Po lí -
cia Fe de ral.

Na pró xi ma sex ta-fe i ra, ha ve rá um ato em
Ara ca ju, co in ci din do com a Mis sa de 7º Dia. Espe -
ra mos que re al men te esse as sas si na to que, como
já, pos sui to das as ca rac te rís ti cas de cri me en co -
men da do, ve nha a ser apu ra do pe las au to ri da des
de nos so Esta do. Alguns De pu ta dos Fe de ra is já
so li ci ta ram do Mi nis tro José Gre go ri o au xí lio da
Po lí cia Fe de ral na apu ra ção des se bár ba ro as sas -
si na to. Espe ra mos que as au to ri da des do nos so
Esta do con tri bu am para a sua elu ci da ção e que os 
res pon sá ve is se jam pu ni dos. É inad mis sí vel que,
no séc. XXI, ain da te nha mos que con vi ver com
prá ti cas vi o len tas como essa, que subs ti tu em o
fran co e de mo crá ti co de ba te das idéi as por aqui lo
que há mu i to tem po já de ve ria ter sido ar qui va do
da prá ti ca po lí ti ca: a pis to la gem, a vi o lên cia e  o
as sas si na to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que re mos aqui pres -
tar nos sa so li da ri e da de à fa mí lia do Ve re a dor Car los 
Alber to, ao povo de Bo quim, à Câ ma ra de Ve re a do -
res. Ma ni fes tar a in dig na ção do PT de Ser gi pe e co -
brar das au to ri da des do nos so Esta do a apu ra ção
des se bár ba ro cri me.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu an to
às trans cri ções, V. Exª será aten di do na for ma re gi -
men tal.

Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 531, de 2001.
As Sras e os Srs Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 532, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos da alí nea 12 do in ci so II

do art. 255, com bi na do com o in ci so V do art. 102 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que seja ou vi -
da a Co mis são de Edu ca ção, para emis são de pa re -
cer so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 85/2001, que
”Dis põe so bre a re gu la men ta ção do Fun do Na ci o nal
de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co -
FNDCT, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2001. -
Ri car do San tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e opor tu na men te in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so II,
alí nea ”c“, item 12 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 533, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to

Inter no, que se con sig nem Vo tos de Con gra tu la ções
a Sua Exce lên cia Re ve ren dís si ma, o Car de al D. Eu -
se bio Oscar Sche id, por ha ver as su mi do, no dia 22 de 
se tem bro cor ren te, a Arqui di o ce se do Rio de Ja ne i ro,
su ce den do a D. Eu ge nio Sa les.

Se na do Fe de ral, 25 de se tem bro de 2001. – Se -
na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nos ter -
mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter no, o re que -
ri men to será des pa cha do à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. CASILDO MALDANER  (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, sem que rer trans gre dir as re gras do Re gi men to
Inter no, até por en ten der ser a ma té ria de con sen ti -
men to ge ral, mas ven do nes ta Casa o Pre si den te da 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o
emi nen te Se na dor Ber nar do Ca bral, so li ci ta ria que,
se pos sí vel, S. Exª se ma ni fes tas se so bre a ma té ria, 
que de ve rá se guir para a Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia, lá ser dis tri bu í da, re ce ber re la -
tó rio e pa re cer. Ten do em vis ta a imi nên cia do fato,
pe di ria a S. Exª que se ma ni fes tas se nes te mo men -
to e aqui mes mo, no ple ná rio, dis tri bu ís se a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Ber nar do Ca bral, dig nís si -
mo Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PLF – AM. Sem 
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te Ra mez Te bet, é
cla ro que o nome do in di ca do pelo emi nen te Se na -
dor Ca sil do Mal da ner ul tra pas sou em mu i to as fron -
te i ras de San ta Ca ta ri na. É um nome na ci o nal.

A Pre si dên cia, nes te caso, em ca rá ter ex cep ci -
o nal, di vi san do no ple ná rio o Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen, que é ca ta ri nen se e mem bro da Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de sig na S. Exª 
para emi tir pa re cer oral. A se guir, Sr. Pre si den te, V.
Exª po de ria de ter mi nar que o Ple ná rio se ma ni fes -
tas se so bre o mes mo.

De sig no, por tan to, o Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, como re la tor da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, nes sas con di ções, o no bre Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, para emi tir pa re cer so bre o re que ri -
men to, em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia.

PARECER Nº 1.042, DE 2001– (De Ple ná rio)

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, é com mu i ta hon ra que re ce bo essa in -
cum bên cia e me as so cio, as sim como o Se na dor
Ge ral do Althoff, à ma ni fes ta ção do Se na dor Ca sil do
Mal da ner.

Dom Eu zé bio Oscar Sche id é um ca ta ri nen se
que hon ra o Cle ro bra si le i ro. Teve uma atu a ção ex -
tra or di ná ria à fren te da Arqui di o ce se de Flo ri a nó po -
lis e ago ra, pe las mãos do Papa, é ele va do à con di -
ção de Car de al do Rio de Ja ne i ro.



De se jo, nes ta opor tu ni da de, dar o pa re cer fa vo -
rá vel, com o nos so in te gral apla u so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr.a s e
Srs. Se na do res, o pa re cer é fa vo rá vel.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 533, de 2001.

O SR. CASILDO MALDANER  (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, não trans gre din do o Re gi men to,
gos ta ria de agra de cer essa opor tu ni da de em que V.
Ex.ª per mi tiu ou vir mos a ma ni fes ta ção do Pre si den -
te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Se na dor Ber nar do Ca bral. S. Ex.ª pron ta men te
aten deu à so li ci ta ção e in di cou ou tro ilus tre ca ta ri -
nen se, o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, para que pro -
fe ris se em Ple ná rio o re la tó rio, apro van do essa mo -
ção em nome não só do Se na dor Jor ge Bor nha u sen 
e des te que vos fala, mas tam bém do emi nen te ca -
ta ri nen se, Se na dor Ge ral do Althoff. É uma ho me na -
gem a um ca ta ri nen se, como dis se o Se na dor Jor ge 
Bor nha u sen, que lá nas ceu e con se guiu cres cer,
for mar-se, ser um gran de pas tor da igre ja, não só
em San ta Ca ta ri na, mas no Bra sil in te i ro, e que ago -
ra, com mu i ta hon ra para nós, os ca ta ri nen ses, vem
as su mir a Arqui di o ce se do Rio de Ja ne i ro no lu gar
de Dom Eu gê nio Sal les. 

Dom Eu sé bio Oscar Sche id é esse ca ta ri nen se 
ilus tre que, em nome do Papa, ago ra as su me es sas
al tas fun ções no Rio de Ja ne i ro, na tu ral men te com
re fle xos para o Bra sil in te i ro. 

Qu e ro agra de cer ao Pre si den te da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ao re la tor, Se -
na dor Jor ge Bor nha u sen, e aos emi nen tes Pa res
des ta Casa pela apro va ção des ta mo ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 533, de 2001.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF Nº 391/01-BP

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª os De pu ta dos

Eu já cio Si mões (PL/BA), como ti tu lar, e Ro nal do Vas -
con cel los (PL/MG), como su plen te, em subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co -
mis são Mis ta re fe ren te à Me di da Pro vi só ria nº  2.223,
de 4 de se tem bro de 2001, que ”Dis põe so bre a Le tra
de Cré di to Imo bi liá rio, a Cé du la de Cré di to Imo bi liá rio
e dá ou tras pro vi den ci as".

Na opor tu ni da de, re i te ro a V. Exª meus pro tes -
tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

De pu ta do Val de mar Cos ta Neto, Lí der do Blo -
co PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão fe i -
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia in clui como Item 1 da pa u ta de hoje o Pro je to
de Re so lu ção nº 46, de 2001, cujo re que ri men to de
ur gên cia foi apro va do na ses são da úl ti ma ter ça-fe i ra,
18 do cor ren te. A ma té ria de ve ria cons tar da pa u ta da
quin ta-fe i ra 20, mas de i xou de ser apre ci a da na que la
opor tu ni da de, em vir tu de de a ses são ter sido des ti -
na da à ele i ção do Pre si den te do Se na do. Os avul sos
da ma té ria en con tram-se à dis po si ção das Sras e dos
Srs. Se na do res em suas ban ca das. 

Qu an to ao subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 125, de 1990, cujo re que ri men to de
ur gên cia tam bém foi apro va do na úl ti ma ter ça-fe i ra, fi -
cou de ci di do, na que la oca sião, que a ma té ria só en -
tra ria na pa u ta de vi da men te ins tru í da com o pa re cer
da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra. Esta
Pre si dên cia es cla re ce que re ce beu, hoje, o pro ces sa -
do da ma té ria com a in for ma ção de que a Co mis são
não se re u niu. 

Nes sas con di ções, con sul to o Ple ná rio se po de -
mos apre ci ar a ma té ria com o re la tó rio do Re la tor de -
sig na do na que la Co mis são, Se na dor Bel lo Par ga, cu -
jas có pi as tam bém se en con tram dis tri bu í das nas
ban ca das.

So li ci to a aten ção dos se nho res Lí de res, por ob -
sé quio, so bre a pro pos ta que a Pre si dên cia aca bou
de for mu lar re fe ren te ao Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 125, de 1990, cujo re que -
ri men to de ur gên cia foi tam bém apro va do na úl ti ma
ter ça-fe i ra, ten do fi ca do de ci di do na que la oca sião
que a ma té ria só en tra ria na pa u ta de vi da men te ins -
tru í da com o Pa re cer da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-es tru tu ra.



Esta Pre si dên cia es cla re ce que re ce beu hoje o
pro ces sa do da ma té ria com a in for ma ção de que a
Co mis são não se re u niu. Nes sas con di ções, a Pre si -
dên cia con sul ta o Ple ná rio se po de mos apre ci ar a
ma té ria com o re la tó rio do Re la tor de sig na do na que la 
Co mis são, o ilus tre Se na dor Bel lo Par ga, cu jas có pi as 
se en con tram dis tri bu í das nas ban ca das.

Peço o pro nun ci a men to das Li de ran ças.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, con si de ro re le van te essa ma té ria. É um pro je to 
do Se na do, mo di fi ca do na Câ ma ra. Fui o Re la tor na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Na tu -
ral men te, aque la Co mis são ti nha ape nas a ta re fa de
ana li sar a ma té ria com re la ção à cons ti tu ci o na li da de
e ju ri di ci da de.

Dei pa re cer fa vo rá vel ao subs ti tu ti vo com o re -
que ri men to de des ta que de um dis po si ti vo que con si -
de ro in cons ti tu ci o nal. Do meu pon to de vis ta, em re la -
ção ao mé ri to, na me di da em que a ma té ria já foi apre -
ci a da por uma Co mis são, não há nada a ob je tar. Até
por que, em bo ra eu ti ves se por ta re fa ana li sar a ma té -
ria ape nas com re la ção à ju ri di ci da de, ve ri fi quei a par -
te de mé ri to e pen so que o pa re cer po de ria ser lido
em Ple ná rio, em subs ti tu i ção à Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-es tru tu ra.

Na tu ral men te, é esse o nos so en ca mi nha men to
por se tra tar de um pro je to que con si de ra mos con sen -
su al. O caso não pode ser con si de ra do para efe i to de
ju ris pru dên cia para pro je tos po lê mi cos, por que pre -
va le ce aque le acor do an te ri or de ter sem pre a exi gên -
cia da ma ni fes ta ção da Co mis são de Mé ri to. 

To da via, nes te caso, nada te nho a ob je tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
não es tou fa lan do pela Li de ran ça do Go ver no, cujo Lí -
der é o Se na dor Artur da Tá vo la. Qu e ro fa lar, aqui,
pela Li de ran ça do PSDB, re gis tran do que o Par ti do
tam bém con cor da com a le i tu ra do tex to e a vo ta ção
do pro je to, de gran de im por tân cia para o País por que
está di re ta men te li ga do à ques tão de con ser va ção de 
ener gia, que é um tema ex tre ma men te atu al e per ti -
nen te. Por tan to, o PSDB apóia a le i tu ra e a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma, pelo Par ti do da
Fren te Li be ral.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de acor do
com a Li de ran ça do PFL, so mos fa vo rá ve is a que se
apre cie o re la tó rio do Se na dor Bel lo Par ga, ten do em
vis ta que está bem ins tru í do o pro ces so e pode-se co -
lo cá-lo em vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, na qua li da de de
Lí der do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr .Pre si den te, 
as sim como os Se na do res Ro me ro Jucá e Ro meu
Tuma, nós tam bém con cor da mos com a vo ta ção do
pro je to e o con si de ra mos mu i to im por tan te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ha ven do
con cor dân cia, en tão a ma té ria en tra rá em vo ta ção
como Item 2 da pa u ta.

Pas sa-se à 

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº46, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art.336, II, 

com bi na do com o art. 338, IV, do RISF, 
nos ter mos do Re que ri men to nº 518, de 2001,

 po den do ser ofe re ci das emen das 
até o en cer ra men to da dis cus são.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 46, de 2001, apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são do seu Pa re cer nº1.018, de 
2001, sen do Re la tor o ilus tre Se na dor Jo nas 
Pi nhe i ro, com voto con trá rio do Se na dor La -
u ro Cam pos, que au to ri za o Esta do da Ba -
hia a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
com ga ran tia da União, com o Ban co Inter -
na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD , no va lor de US$54,350 mi -
lhões dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, equi -
va len tes a R$118.738.445,00 mi lhões, à
taxa de câm bio de 30 de abril de 2001. 

A Pre si dên cia es cla re ce o Ple ná rio que po de rão 
ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer ra -
men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.



As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com o voto con trá rio do Se na dor La u -
ro Cam pos e abs ten ção da Se na do ra He lo í sa He le na.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção n.º 46, de
2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.043, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 46, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 46, de 2001, que au to ri za
o Esta do da Ba hia a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no, com ga ran tia da União, com o Ban co Inter na ci -
o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to — BIRD,
no va lor de US$54,350,000.00 (cin qüen ta e qua tro
mi lhões, tre zen tos e cin qüen ta mil dó la res nor te -ame -
ri ca nos), equi va len tes a R$118.738.445,00 (cen to e
de zo i to mi lhões, se te cen tos e trin ta e oito mil, qua tro -
cen tos e qua ren ta e cin co re a is), à taxa de câm bio de
30 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de se tem bro 
de 2001. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti –
Car los Wil son – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 1.043, DE 2001

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº    , DE 2001

Au to ri za o Esta do da Ba hia a con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com
ga ran tia da União, com o Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD, no va lor de
US$54,350,000.00 (cin qüen ta e qua tro mi -
lhões, tre zen tos e cin qüen ta mil dó la res
nor te-ame ri ca nos), equi va len tes a
R$118.738.445,00 (cen to e de zo i to mi -
lhões, se te cen tos e trin ta e oito mil, qua -
tro cen tos e qua ren ta e cin co re a is), à
taxa de câm bio de 30 de abril de 2001.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do da Ba hia au to ri za do a con tra -

tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da
União, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção 
e De sen vol vi men to — BIRD, no va lor de
US$54,350,000.00 (cin qüen ta e qua tro mi lhões, tre -
zen tos e cin qüen ta mil dó la res nor te-ame ri ca nos),
equi va len tes a R$118.738.445,00 (cen to e de zo i to
mi lhões, se te cen tos e trin ta e oito mil, qua tro cen tos e
qua ren ta e cin co re a is), à taxa de câm bio de 30 de
abril de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to ex ter no re fe ri da nes te ar ti go des ti -
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de Com -
ba te à Po bre za no Inte ri or da Ba hia — PRODUZIR II.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I — cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to — BIRD;

II — ga ran ti dor : Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;

III — va lor: US$54,350,000.00 (cin qüen ta e qua -
tro mi lhões,tre zen tos e cin qüen ta mil dó la res nor -
te-ame ri ca nos), equi va len tes a R$118.738.445,00
(cen to e de zo i tos mi lhões, se te cen tos e trin ta e oito
mil, qua tro cen tos e qua ren ta e cin co re a is), à taxa de
câm bio de 30 de abril de 2001;

IV — pra zo de de sem bol so: li mi te em 31 de ju -
nho de 2005;

V — ju ros: igual ao CEQ de ter mi na dos em re la -
ção ao se mes tre an te ri or, acres ci dos de ju ros de
0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao
ano), in ci den te so bre o sal do de ve dor do prin ci pal, in -
cor ri dos após cada de sem bol so, equi va len te atu al -
men te a 5,21% a.a. (cin co in te i ros e vin te e um cen té -
si mos por cen to ao ano);

VI — co mis são de com pro mis so: 0,75% a.a. (se -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano), cal cu la da 
so bre o va lor não de sem bol sa do do em prés ti mo, exi -
gi da se mes tral men te nas mes mas da tas de pa ga -
men tos dos ju ros, en tran do em vi gor 60 (ses sen ta)
dias após a as si na tu ra do Con tra to;

VII — ou tros en car gos: 1% (um por cen to) flat cal -
cu la do so bre o va lor do fi nan ci a men to, pa gá vel de uma
só vez, quan do ou logo após a data de efe ti vi da de;

VIII — con di ções de pa ga men to:

a) do prin ci pal : amor ti za do em 20 (vin te) par ce -
las se mes tra is, con se cu ti vas e igua is, ven cen do-se a
pri me i ra 66 (ses sen ta e seis) me ses após cada de -
sem bol so;



b) dos ju ros: se mes tral men te ven cí ve is, pa gá vel 
a pri me i ra 6 (seis) me ses após a efe ti va ção do Con -
tra to.

Art. 3º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia 
ao Esta do da Ba hia na ope ra ção de cré di to ex ter no
re fe ri da no art. 1º des ta Re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção des ta Re so lu ção 
é con di ci o na da a que o Esta do da Ba hia vin cu le como 
con tra ga ran tia à União, as trans fe rên ci as cons ti tu ci o -
na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus, com ple men -
ta das por suas re ce i tas pró pri as, me di an te for ma li za -
ção de con tra to de con tra ga ran tia com me ca nis mo de 
dé bi to au to má ti co em con ta cor ren te.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de 540
(qui nhen tos e qua ren ta) dias, con ta do a par tir de sua
pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur -
gên cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção
fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N.º 125, DE 1990
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to n.º 522, de 2001-art. 336-II)

Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de
Lei do Se na do n.º 125, de 1990 (n.º
3.875/93, na que la Casa), de au to ria do Se -
na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, que dis põe so -
bre a Po lí ti ca Na ci o nal de Con ser va ção e
Uso Ra ci o nal de Ener gia Elé tri ca e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José
Edu ar do Du tra, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.044, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Subs ti tu ti vo da
Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 125, de 1990, que Dis põe
so bre a Po lí ti ca Na ci o nal de Con ser va ção 
e Uso Ra ci o nal de Ener gia Elé tri ca e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

Sob exa me o Subs ti tu ti vo re fe ren ci a do à epí gra -
fe, ofe re ci do pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 125, de 1990, de au to ria do ilus -
tre Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, que “Dis põe so bre a 
Po lí ti ca Na ci o nal de Con ser va ção e Uso Ra ci o nal de
Ener gia Elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Ini cia o Subs ti tu ti vo em ques tão pres cre ven do,
em seu art. 1º, que “a Po lí ti ca Na ci o nal de Con ser va -
ção e Uso Ra ci o nal de Ener gia visa a alo ca ção efi ci -
en te de re cur sos ener gé ti cos e a pre ser va ção do
meio am bi en te”.

No art. 2º, ca put, de fe re ao Po der Exe cu ti vo
com pe tên cia para a fi xa ção de “ní ve is má xi mos de
con su mo es pe cí fi co de ener gia, ou mí ni mos de efi -
ciên cia ener gé ti ca, para má qui nas e apa re lhos con -
su mi do res de ener gia fa bri ca dos ou co mer ci a li za dos
no País”, es ta be le cen do, a se guir, que tais ní ve is se -
rão fi xa dos “com base em va lo res téc ni ca e eco no mi -
ca men te viá ve is, con si de ra da a vida útil de má qui nas
e apa re lhos”(§ 1º), cons ta rão de pos te ri or “Pro gra ma
de Me tas para sua pro gres si va evo lu ção”(§ 2º) e se -
rão “sub me ti dos à apre ci a ção do Con se lho Na ci o nal
de Po lí ti ca Ener gé ti ca – CNPE”(§ 3º).

Adi an te pre co ni za, em seu art. 3º, que fa bri can -
tes e im por ta do res de má qui nas e apa re lhos con su -
mi do res de ener gia fi cam obri ga dos a ado tar as me di -
das ne ces sá ri as para que se jam obe de ci dos os ní ve -
is aci ma re fe ri dos (ca put), con tem plan do, ain da, con -
jun to de nor mas que pre vê em a com pro va ção, por im -
por ta do res, do aten di men to des ses mes mos ní ve is
pe los pro du tos a se rem im por ta dos (§ 1º), pra zo para
o re co lhi men to de má qui nas e apa re lhos que fu jam a
es sas es pe ci fi ca ções (§ 2º) e mul ta pelo des cum pri -
men to des se mes mo pra zo(§ 3º).

No dis po si ti vo se guin te, es ta tui que “o Po der
Exe cu ti vo de sen vol ve rá me ca nis mos que pro mo vam
a efi ciên cia ener gé ti ca nas edi fi ca ções cons tru í das
no País”(art. 4º).



Pros se guin do, pres cre ve, no art. 5º que, an tes
do es ta be le ci men to dos ní ve is aci ma re fe ri dos, “de ve -
rão ser ou vi das em Au diên cia Pú bli ca, com di vul ga -
ção an te ci pa da das pro pos tas, en ti da des re pre sen ta -
ti vas de fa bri can tes e im por ta do res de má qui nas e
apa re lhos con su mi do res de ener gia, pro je tis tas e
cons tru to res de edi fi ca ções, con su mi do res, ins ti tu i -
ções de en si no e pes qui sa e de ma is en ti da des in te -
res sa das”.

E, en cer ran do, con tem pla em seu art. 6º a usu al
cláu su la de vi gên cia.

É o re la tó rio.

II – Voto

Obe de ci da a dis tri bu i ção im pri mi da à ma té ria,
cabe a esta Co mis são pro nun ci ar-se ape nas so bre a
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do 
Subs ti tu ti vo sob aná li se (RI/SF, art. 101, I).

Do co te jo com o tex to apro va do por esta Casa,
ve ri fi ca-se, ini ci al men te, que o Subs ti tu ti vo em ques -
tão re a li za evi den te di mi nu i ção do nú me ro de for mu -
la ções com que an tes se pre ten dia re gu lar a ma té ria,
já que re duz, de quin ze para seis, a quan ti da de de ar -
ti gos em que an tes es ta va va za do o pro je to sub me ti -
do à re vi são.

Qu an to a essa re du ção em si, nada ve mos a ob -
je tar, até por que al gu mas das su pres sões efe tu a das
eram in dis pen sá ve is a uma me lhor ade qua ção do tex -
to aos di ta mes cons ti tu ci o na is e ju rí di cos. É o caso,
por exem plo, da su pres são da que les dis po si ti vos que
con tem pla vam cláu su la ge né ri ca de re vo ga ção, algo
pro i bi do pela Lei Com ple men tar nº 95/98, e fi xa ção de 
pra zo para o Po der Exe cu ti vo exer cer o seu po der re -
gu la men tar, pro vi dên cia que, como é de co nhe ci men -
to ge ral, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tem con si de ra do 
con trá ria à Cons ti tu i ção.

No mais, essa mes ma re du ção en vol ve ques -
tões re la ci o na das com o pró prio mé ri to do pro je to ori -
gi nal, no que, aliás, o Subs ti tu ti vo ino va subs tan ci al -
men te. So bre tais ques tões, po rém, dirá, opor tu na -
men te, a dou ta Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru -
tu ra, a quem a ma té ria tam bém foi dis tri bu í da.

Do pon to de vis ta, por tan to, da es tri ta com pe -
tên cia des ta Co mis são, só te mos um pe que no re pa ro
ao tex to sob aná li se. E que o teor do § 3º de seu art. 2º 
pa re ce-nos in cons ti tu ci o nal, por in frin gir o art. 61, § lº, 
II, e, que veda a ini ci a ti va par la men tar em pro po si -
ções que dis po nham so bre “cri a ção, es tru tu ra ção e
atri bu i ções dos Mi nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção 
pú bli ca”. Qu an to aos de ma is dis po si ti vos do mes mo
tex to, nada ve mos a ob je tar, por quan to con subs tan ci -

am nor mas de con te ú do ge né ri co, per fe i ta men te con -
sen tâ ne as com a na tu re za do di plo ma le gal a ser edi -
ta do.

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Subs ti -
tu ti vo em exa me, com se guin te 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Su pri ma-se do tex to do Subs ti tu ti vo o § 3º de
seu art. 2º.

Sala de Re u niões, 19 de se tem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Edu ar do Du -
tra, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Anto nio Car los Jú ni -
or – Jef fer son Pé res – Ro ber to Re quião – Osmar
Dias – Pe dro Ubi ra ja ra – Ger son Ca ma ta – José
Agri pi no – Mo re i ra Men des – Ro meu Tuma – Edu ar -
do Su plicy – Ma gui to Vi le la – Se bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer é fa vo rá vel ao subs ti tu ti vo da Câ ma ra, en ca mi -
nhan do re que ri men to de des ta que que será lido opor -
tu na men te.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga,
para pro fe rir pa re cer em subs ti tu i ção à Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra.

PARECER (De Plenário) Nº 1.045 DE 2001

Em subs ti tu i ção à Co mis são de
Infra-es tru tu ra so bre o Subs ti tu ti vo da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 125, de 1990, que dis põe so bre
a Po lí ti ca Na ci o nal de Con ser va ção e Uso
Ra ci o nal de Ener gia Elé tri ca e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Vem a esta Co mis são de Infra-Estru tu ra o Subs ti -
tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 125, de 1990, de au to ria do ilus tre Se na dor
Te o tô nio Vi le la Fi lho, que dis põe so bre a po lí ti ca na ci o -
nal de con ser va ção e uso ra ci o nal de ener gia elé tri ca.

2. O pre sen te subs ti tu ti vo é cons ti tu í do de seis ar -
ti gos.

3. O ar ti go 1º es ta be le ce os ob je ti vos da po lí ti ca na -
ci o nal de con ser va ção, a sa ber, a alo ca ção efi ci en te de
re cur sos ener gé ti cos e a pre ser va ção do meio am bi en te.

4. O ar ti go 2º de ter mi na que o Po der Exe cu ti vo es -
ta be le ce rá ní ve is má xi mos de con su mo es pe cí fi co de
ener gia, ou mí ni mos de efi ciên cia ener gé ti ca, de má qui -
nas e apa re lhos con su mi do res de ener gia fa bri ca dos ou 
co mer ci a li za dos no País.

5. O ar ti go 3º obri ga fa bri can tes e im por ta do res de 
má qui nas e apa re lhos con su mi do res de ener gia a ado -



tar as me di das ne ces sá ri as para que se jam obe de ci dos 
os ní ve is má xi mos de con su mo de ener gia e mí ni mos
de efi ciên cia ener gé ti ca.

6. O ar ti go 4º es ta tui que o Po der Exe cu ti vo de -
sen vol ve rá me ca nis mos que pro mo vam a efi ciên cia
ener gé ti ca nas edi fi ca ções cons tru í das no País.

7. O ar ti go 5º pres cre ve que, an tes de se rem es ta -
be le ci dos os in di ca do res de con su mo es pe cí fi co de
ener gia ou de efi ciên cia ener gé ti ca, se rão ou vi das, em
au diên cia pú bli ca, en ti da des re pre sen ta ti vas de fa bri -
can tes e im por ta do res de má qui nas e apa re lhos con su -
mi do res de ener gia, pro je tis tas e cons tru to res, con su -
mi do res, ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa, e de ma is
en ti da des in te res sa das.

8. O ar ti go 6º cons ti tui a cláu su la de vi gên cia.

II — Aná li se

9. É mu i to opor tu na a ini ci a ti va de ins ti tu ir uma po -
lí ti ca na ci o nal de con ser va ção e uso ra ci o nal de ener gia 
elé tri ca, so bre tu do nes te mo men to de gra ve cri se no se -
tor ener gé ti co. Di an te da for te res tri ção na ofer ta de
ener gia a cur to pra zo, toda a po pu la ção está sen do
obri ga da a con su imr me nos. Mas, com a ra ci o na li za ção
do uso da ener gia, o País pode eco no mi zar quan ti as
con si de rá ve is de ener gia, sem ne ces sa ri a men te com -
pro me ter o con for to dos ci da dãos ou o fun ci o na men to
das in dús tri as.

10. Pen san do mais a mé dio e lon go pra zo, a con -
ser va ção da ener gia e a ra ci o na li za ção do seu uso são
tam bém de gran de im por tân cia para o País. A eco no -
mia de ener gia que ad vi rá de uma tal po lí ti ca sig ni fi ca
que o País não pre ci sa rá in ves tir, com a mes ma ur gên -
cia, em pro je tos de ex pan são de ofer ta.

11. Como a ener gia a ser pro du zi da pe las no vas
usi nas, se jam elas hi dre lé tri cas ou tér mi cas, se jam elas
de fon tes di tas al ter na ti vas, será sem pre mais cara do
que a ener gia pro du zi da hoje, a ra ci o na li za ção do uso
da ener gia per mi ti rá adi ar no vos acrés ci mos nas ta ri fas
de ener gia. Per mi ti rá, tam bém, ao País, ca na li zar para
áre as de ma i or pri o ri da de os re cur sos que de ou tra for -
ma te ri am de ser in ves ti dos, ago ra, em ex pan são de
ofer ta.

12. Por ou tro lado, a ra ci o na li za ção no uso da
ener gia, ao atra sar a en tra da em fun ci o na men to de usi -
nas tér mi cas a gás, re duz a po lu i ção que de cor re da
que i ma do gás. Ao adi ar a cons tru ção de gran des hi dre -
lé tri cas, evi ta, tam bém, os im pac tos am bi en ta is ne ga ti -
vos ine ren tes às obras des sa mag ni tu de. O  re sul ta do é
a pre ser va ção do meio am bi en te.

13. O subs ti tu ti vo foi tam bém mu i to fe liz na es co -
lha do me ca nis mo a ser em pre ga do pela po lí ti ca de

con ser va ção e ra ci o na li za ção de ener gia, a sa ber, a fi -
xa ção de ní ve is má xi mos de con su mo es pe cí fi co de
ener gia ou mí ni mos de efi ciên cia ener gé ti ca. A ado ção
des ses pa râ me tros cons ti tui for ma mu i to efi caz de pro -
mo ver a efi ciên cia ener gé ti ca, so bre tu do quan do se
con si de ra que eles se rão fi xa dos no con tex to de uma
am pla con sul ta com fa bri can tes, im por ta do res e de ma is 
en ti da des in te res sa das.

III – Voto

Em de cor rên cia do ex pos to, e em se tra tan do de
pro po si ção que já foi apri mo ni da ao lon go de dez anos
de de ba te no Con gres so Na ci o nal, so mos de pa re cer
fa vo rá vel à apro va ção do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos
De pu ta dos ao PLS nº 125, de 1990.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer é fa vo rá vel ao subs ti tu ti vo da Câ ma ra.

Os pa re ce res en con tram-se à dis po si ção das
Srªs e dos Srs. Se na do res nas suas res pec ti vas Ban -
ca das.

Pas sa-se à dis cus são do subs ti tu ti vo da Câ ma -
ra, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

So bre a mesa, re que ri men to de des ta que que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 534, DE 2001

Su pri ma-se do tex to do Subs ti tu ti vo o § 3º de 
seu art. 2º.

Sala da Co mis são, 19 de Se tem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Edu ar do Du -
tra, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Anto nio Car los Jú ni -
or – Jef fer son Pé res – Ro ber to Re quião – Osmar
Dias – Pe dro Ubi ra ja ra – Ger son Ca ma ta – José
Agri pi no – Mo re i ra Men des – Ro meu Tuma – Edu -
ar do Su plicy – Ma gui to Vi le la – Se bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia sub me te rá o re que ri men to ao Ple ná rio, como
des ta que para vo ta ção em se pa ra do do § 3º do art. 2º
do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.) –

Sr. Pre si den te peço pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.



O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, ape nas para re gis trar que o PSDB
en ca mi nha fa vo ra vel men te à ma té ria e tam bém ao
des ta que. Esse pro je to é de au to ria do Se na dor Te o -
tô nio Vi le la Fi lho, que tra mi tou du ran te mu i to tem po,
prin ci pal men te na Câ ma ra dos De pu ta dos. Ago ra, ao
ser apro va do pelo Se na do Fe de ral, dá-se um pas so
im por tan te na li nha da con ser va ção de ener gia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria des ta ca da, o § 3º do art. 2º do subs ti -
tu ti vo, será vo ta da opor tu na men te. 

A Pre si dên cia es cla re ce que, nos ter mos do art.
287 do Re gi men to Inter no, subs ti tu ti vo da Câ ma ra
dos De pu ta dos a pro je to do Se na do é con si de ra do
sé rie de emen das e vo ta do, se pa ra da men te, por ar ti -
go, pa rá gra fo, in ci sos, alí ne as e itens, em cor res pon -
dên cia aos do pro je to emen da do, sal vo apro va ção de
re que ri men to para vo ta ção em glo bo ou por gru pos
de dis po si ti vo.

Nes se sen ti do foi en ca mi nha do re que ri men to
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 535, DE 2001

Nos ter mos do art. 287 do Re gi men to Inter no,
re que i ro vo ta ção, em glo bo, do Subs ti tu ti vo da Câ ma -
ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do n º 125,
de 1990 (nº 3.875/93, na que la Casa, de au to ria do
Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, que dis põe so bre a Po -
lí ti ca Na ci o nal de Con ser va ção e Uso Ra ci o nal de
Ener gia Elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to para vo ta ção em glo bo do Subs ti -
tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo da
par te des ta ca da.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 
Vo ta ção, em glo bo, do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra,

res sal va da a par te des ta ca da.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 
Em vo ta ção o § 3º do art. 2º do Subs ti tu ti vo da

Câ ma ra, des ta ca do.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta do.
O § 3º do art. 2º do Subs ti tu ti vo será su pri mi do

da re da ção fi nal da ma té ria.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
É o se guin te o § 3º do art. 2º, re je i ta do:

Art. 2º ..................................................
.............................................................
§ 3º Os ní ve is má xi mos de con su mo

es pe cí fi co de ener gia ou mí ni mos de efi -
ciên cia ener gé ti ca e o Pro gra ma de Me tas
se rão sub me ti dos à apre ci a ção do Con se lho 
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca - CNPE.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de
Lei do Se na do n.º 125, de 1990 (n.º 3.875/93, na que la 
Casa), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.046, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 125, 
de 1990 (nº 3.875, de 1993, na Câ ma ra
dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 125, de 1990 (nº  3.875, de 1993, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal de
Con ser va ção e Uso Ra ci o nal de Ener gia Elé tri ca e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de se tem bro 
de 2001. – Ra mez Tebe – Mo za ril do Ca val can ti –
Car los Wil son – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 1.046, DE 2001

Dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal de
Con ser va ção e Uso Ra ci o nal de Ener gia
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Po lí ti ca Na ci o nal de Con ser va ção e

Uso Ra ci o nal de Ener gia visa a alo ca ção efi ci en te de



re cur sos ener gé ti cos e a pre ser va ção do meio am bi -
en te.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá ní ve is
má xi mos de con su mo es pe cí fi co de ener gia, ou mí ni -
mos de efi ciên cia ener gé ti ca, de má qui nas e apa re -
lhos con su mi do res de ener gia fa bri ca dos ou co mer ci -
a li za dos no País, com base em in di ca do res téc ni cos
per ti nen tes.

§ 1º Os ní ve is a que se re fe re o ca put se rão es -
ta be le ci dos com base em va lo res téc ni ca e eco no mi -
ca men te viá ve is, con si de ran do a vida útil das má qui -
nas e apa re lhos con su mi do res de ener gia.

§ 2º Em até 1 (um) ano a par tir da pu bli ca ção
des tes ní ve is, será es ta be le ci do um Pro gra ma de Me -
tas para sua pro gres si va evo lu ção.

Art. 3º Os fa bri can tes e os im por ta do res de má -
qui nas e apa re lhos con su mi do res de ener gia são
obri ga dos a ado tar as me di das ne ces sá ri as para que
se jam obe de ci dos os ní ve is má xi mos de con su mo de
ener gia e mí ni mos de efi ciên cia ener gé ti ca, cons tan -
tes da re gu la men ta ção es pe cí fi ca es ta be le ci da para
cada tipo de má qui na e apa re lho.

§ 1º Os im por ta do res de vem com pro var o aten -
di men to aos ní ve is má xi mos de con su mo es pe cí fi co
de ener gia, ou mí ni mos de efi ciên cia ener gé ti ca, du -
ran te o pro ces so de im por ta ção.

§ 2º As má qui nas e apa re lhos con su mi do res de
ener gia en con tra dos no mer ca do sem as es pe ci fi ca -
ções le ga is, quan do da vi gên cia da re gu la men ta ção
es pe cí fi ca, de ve rão ser re co lhi dos, no pra zo má xi mo
de 30 (trin ta) dias, pe los res pec ti vos fa bri can tes e im -
por ta do res.

§ 3º Fin do o pra zo fi xa do no § 2º, os fa bri can tes
e im por ta do res es ta rão su je i tos às mul tas por uni da -
de, a se rem es ta be le ci das em re gu la men to, de até
100% (cem por cen to) do pre ço de ven da por eles
pra ti ca dos.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo de sen vol ve rá me ca -
nis mos que pro mo vam a efi ciên cia ener gé ti ca nas
edi fi ca ções cons tru í das no País.

Art. 5º Pre vi a men te ao es ta be le ci men to dos in -
di ca do res de con su mo es pe cí fi co de ener gia, ou de
efi ciên cia ener gé ti ca, de que tra ta esta lei, de ve rão
ser ou vi das em au diên cia pú bli ca, com di vul ga ção
an te ci pa da das pro pos tas, en ti da des re pre sen ta ti vas
de fa bri can tes e im por ta do res de má qui nas e apa re -
lhos con su mi do res de ener gia, pro je tis tas e cons tru -
to res de edi fi ca ções, con su mi do res, ins ti tu i ções de
en si no e pes qui sa e de ma is en ti da des in te res sa das.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên -
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da. 

A ma té ria vai à san ção.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos

De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3: 

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 12, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, que dis põe so bre o Fun do de 
De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do
de De sen vol vi men to do Nor des te, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob o n.º 937, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do Fe de ral.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
terá pros se gui men to na ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 20, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir
Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go
159, in ci so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (al te ra a alí quo ta do Impos to de Ren -
da e do IPI, des ti na da a pro gra mas de fi nan -
ci a men to das Re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te), ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2001,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Re la tor: ad hoc Se na dor Osmar Dias.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. 

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ade mir
Andra de pelo pra zo de 10 mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ape sar de ser o pri me i ro dia de dis -
cus são da ma té ria, faço ques tão de vir à tri bu na para
ex pli car o as sun to e pe dir a aten ção e o apo io dos Srs. 
Se na do res para a mu dan ça que se pre ten de re a li zar
e que con si de ro da ma i or im por tân cia para as Re -
giões me nos de sen vol vi das do Bra sil: o Nor te, o Nor -
des te e o Cen tro-Oes te.

Agra de ço ao Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si -
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia des ta Casa, que agi li zou a tra mi ta ção des ta
emen da cons ti tu ci o nal, co lo can do-a com bre vi da de
na pa u ta dos tra ba lhos da re fe ri da Co mis são. Agra de -
ço, ain da, ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, Re la tor in -
di ca do pelo Se na dor Ber nar do Ca bral, que tam bém
deu um pa re cer rá pi do e ex tre ma men te com pe ten te,
e ao Se na dor Osmar Dias, Re la tor ad hoc.

A pro pos ta, Sr. Pre si den te, ob je ti va au men tar os 
fun dos cons ti tu ci o na is que fi nan ci am o se tor pro du ti -
vo de 3% para 4%. Esses fun dos são re ti ra dos de
todo o Impos to de Ren da ar re ca da do nes ta Na ção e
da to ta li da de do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li -
za dos. Hoje, do to tal des se mon tan te, 21,5% são des -
ti na dos aos Esta dos bra si le i ros por in ter mé dio do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos; 22,5% di ri -
gem-se aos Mu ni cí pi os me di an te o Fun do de Par ti ci -
pa ção dos Mu ni cí pi os; e 3% são en ca mi nha dos aos
fun dos cons ti tu ci o na is que se des ti nam ao Nor te, ao
Nor des te e ao Cen tro-Oes te. Atu al men te, a di vi são
des ses 3% é a se guin te: 1,8% para o Nor des te, 0,6%
para o Nor te e 0,6% para o Cen tro-Oes te. Os re cur -
sos são ad mi nis tra dos, no caso do Nor des te, pelo
Ban co do Nor des te. Em nos sa Re gião Nor te, ad mi -
nis tra os fun dos o Ban co da Ama zô nia. E, no caso do
Cen tro-Oes te, é ad mi nis tra do pelo Ban co do Bra sil.

O fun do, cri a do na Cons ti tu i ção de 1988, tem
tra zi do enor me de sen vol vi men to para as nos sas Re -
giões, mas os re cur sos hoje são in su fi ci en tes. Há
uma de man da mu i to gran de, há uma gran de ne ces si -
da de de tais re cur sos por par te do se tor pro du ti vo, e
prin ci pal men te do se tor pro du ti vo dos tra ba lha do res
ru ra is, dos pe que nos co mer ci an tes. E tra ta-se de um
cré di to re al men te de mo crá ti co, um cré di to a que to -
dos têm aces so, di fe ren te men te do Fun do de Inves ti -
men tos da Ama zô nia (Fi nam) e do Fun do de Inves ti -
men tos do Nor des te (Fi nor), re cur sos que eram ad mi -
nis tra dos pela Su dam e pela Su de ne e a que ti nham
aces so ape nas gran des em pre sá ri os, em pre sas de
so ci e da de anô ni ma etc. Os fun dos cons ti tu ci o na is fo -
ram cri a dos com o ob je ti vo emi nen te men te de mo crá -
ti co: to dos os tra ba lha do res, mes mo aque les que não
têm do cu men to da ter ra onde tra ba lham, por in ter mé -
dio de uma as so ci a ção, de uma co o pe ra ti va, do seu
pró prio sin di ca to, têm aces so ao FNO es pe ci al, como
é cha ma do em nos sa Re gião. É um re cur so que o tra -
ba lha dor, a um pe que no juro, me lhor di zen do, a um
va lor de juro ra zoá vel, pode aces sar, para me lho rar
sua con di ção de tra ba lho. 

Sr. Pre si den te, ago ra ve mos que 3% já não dá
mais, é mu i to pou co. Entre tan to, o 1% de au men to que
es ta mos pro pon do não mo di fi ca a si tu a ção dos Esta dos 
e Mu ni cí pi os bra si le i ros por que o FPE con ti nua o mes -
mo, o FPM con ti nua o mes mo; 1% ape nas di mi nui os
re cur sos do Go ver no Fe de ral de 53%, para 52%.

To da via, para as nos sas Re giões, Se na dor Ro -
meu Tuma, é um va lor de im por tân cia ini gua lá vel. A
nova dis tri bu i ção que es ta mos pro pon do des ti na, dos
4%: 1% ao Nor te; 1% ao Cen tro Oes te – Re gião do
Pre si den te des ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet, que,
te nho cer te za, con tri bu i rá para a apro va ção des ta
ma té ria –; e os ou tros 2% são des ti na dos ao Nor des -
te, sen do 1% para a re gião mais po bre que é o
semi-ári do. A emen da fa vo re ce mu i to a Re gião da Se -
na do ra He lo í sa He le na e a do Se na dor Tião Vi a na e
be ne fi cia 20, dos 27 Esta dos bra si le i ros. Por tan to,
são 60 Se na do res que têm in te res se em lu tar por ela;
e cre io que até os Se na do res do Sul e do Su des te a
apo i a rão. O Se na dor Ro meu Tuma já ma ni fes ta o seu
apo io à pro pos ta.

Re cen te men te, em fun ção des sa pro pos ta, fui
con vi da do para um jan tar, pela Fe de ra ção do Co mér -
cio do Esta do do Pará, em que es ta vam pre sen tes a
Asso ci a ção Co mer ci al, o Clu be dos Di re to res Lo jis -
tas, a Fe de ra ção da Agri cul tu ra, a Asso ci a ção dos
Su per mer ca dos, uma sé rie de en ti da des li ga das ao
seg men to em pre sa ri al e, para a mi nha sur pre sa, toda 
a di re ção do Ban co da Ama zô nia, que de mons trou



una ni mi da de no de se jo de apro va ção des ta ma té ria,
por que o Ban co não con se gue aten der à de man da,
ao nú me ro enor me de pro je tos que se es tão apre sen -
tan do pelo se tor pro du ti vo para vi a bi li zar o de sen vol -
vi men to na nos sa Re gião.

Há, tam bém, o apo io cla ro da Fe ta gri – Fe de ra -
ção Esta du al dos Tra ba lha do res da Agri cul tu ra, da
Con tag, da CUT, da CGT. Enfim, en ti da des em pre sa -
ri a is e re pre sen tan tes dos tra ba lha do res es tão apo i -
an do essa mo di fi ca ção que be ne fi ci a rá enor me men te 
o Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oes te bra si le i ros e
fará cum prir o dis po si ti vo da Cons ti tu i ção que es ta be -
le ce que se deve tra ba lhar para di mi nu ir as de si gual -
da des re gi o na is e me lho rar a ren da per ca pi ta das
re giões de mu i tos Se na do res des ta Casa. 

Por isso, es pe ra mos que a emen da seja apro va -
da com a ma i or bre vi da de pos sí vel, pois que ela tem o 
apo io do Ban co da Ama zô nia S. A. e das en ti da des
que re pre sen tam os in te res ses dos in dus tri a is, dos
pro pri e tá ri os ru ra is, das pres ta do ras de ser vi ços, do
se tor de co mér cio – e vejo o Se na dor Ge ral do Melo,
cuja Esta do que re pre sen ta, o Rio Gran de do Nor te,
será be ne fi ci a do; tam bém Ser gi pe, re pre sen ta do aqui 
pelo no bre com pa nhe i ro Se na dor José Edu ar do Du -
tra, aqui pre sen te, será be ne fi ci a do etc.

Hou ve ago ra uma mo di fi ca ção dos fun dos cons -
ti tu ci o na is, atra vés de uma me di da pro vi só ria do Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, que es ta be le ce que o
co mér cio tam bém tem di re i to a 10% do to tal des ses
fun dos. Por tan to, to dos os seg men tos es tão apo i an do 
o au men to e es pe ro que o Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so com pre en da es tão apo i an do esse au -
men to. Espe ro que o Go ver no Fer nan do Hen ri que
com pre en da essa ne ces si da de e veja que é do in te -
res se de to das as clas ses, de vin te Esta dos bra si le i -
ros. Com cer te za, con ta rá com o apo io dos Esta dos
do Sul e do Su des te tam bém.

Por tan to, hoje é o pri me i ro dia de dis cus são,
mas fico sa tis fe i to de ver que en con tro aqui no ple ná -
rio des ta Casa sim pa tia e apo io a essa pro pos ta que
tan to mu da rá os des ti nos da nos sa re gião.

Hoje, o FNO está na or dem de R$430 mi lhões;
com a nos sa emen da, ele pas sa ria à or dem de R$760 
mi lhões, o que da ria um in cre men to enor me ao nos so 
de sen vol vi men to, à ge ra ção de em pre go e até à ar re -
ca da ção de im pos tos dos nos sos Esta dos.

Era o que ti nha a di zer e peço aos co le gas Se -
na do res apo io para essa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia faz um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res
para que com pa re çam à ses são do Con gres so Na ci o -

nal, que se re a li za rá hoje às 18 ho ras e 30 mi nu tos,
des ti na da à apre ci a ção do Pro je to de Lei nº 31/2001,
o Pla no Plu ri a nu al. É um pro je to de ex tre ma im por -
tân cia, cuja vo ta ção será ini ci a da pelo Se na do Fe de -
ral. Daí a im por tân cia da pre sen ça de to dos os Srs.
Se na do res. Àque les que se en con tram no ple ná rio e
àque les que es tão ou vin do em seus ga bi ne tes a Pre -
si dên cia faz o ape lo para que com pa re çam à ses são
do Con gres so Na ci o nal.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para dis -
cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal ora apre sen ta da e de fen di da pelo emi -
nen te Se na dor Ade mir Andra de, que tive a hon ra de
re la tar e que pro põe am pli ar os re cur sos dos fun dos
cons ti tu ci o na is, vem – con for me S. Exª, com mu i ta
pro pri e da de, aqui co lo cou –, em mu i to boa hora, pois
se pro põe a aten der a de man da de re cur sos ao se tor
pri va do, que em pres ta ex tra or di ná ria con tri bu i ção ao
pro ces so de de sen vol vi men to do País, no ta da men te
nas re giões mais ca ren tes, já que, ao lon go da nos sa
his tó ria, po de mos ob ser var que a alo ca ção de re cur -
sos de for ma mais ex pres si va e vo lu mo sa sem pre
teve di re ci o na men to para as re giões mais po pu lo sas
e mais ri cas.

Se de se ja mos com ba ter as de si gual da des re -
gi o na is, se de se ja mos ocu par e de sen vol ver as re -
giões, par te de las des pro vi da da in fra-es tru tu ra ne -
ces sá ria à or ga ni za ção da sua eco no mia e ao es ta -
be le ci men to de um pro ces so de de sen vol vi men to
efi caz, é na tu ral que pre ci se mos di re ci o nar para es -
sas re giões vo lu mes de re cur sos ne ces sá ri os às de -
man das para o es ta be le ci men to do pro ces so de de -
sen vol vi men to.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, nes te pri me i ro
dia de dis cus são, ma ni fes to an te ci pa da men te meu
apo i a men to, mi nha apro va ção. Vo ta rei fa vo ra vel men -
te à apro va ção da emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti -
nua em dis cus são a Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção n.º 20, de 2001. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a ma -
té ria cons ta rá da Ordem do dia da pró xi ma ses são de -
li be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 121, de 2001 (nº 
614/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 955, de
2001, da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy, Ge ral do
Cân di do e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2001

(Nº 614/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 192, de 26 de no vem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio lta ti a ia Ltda., para ex plo rar, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Belo
Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 129, de 2001 (nº 
629/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul -
tu ral e Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do Cen -
tro da Vi tó ria de San to Antão a exe cu tar ser -

vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de San to Antão, Esta do de Per nam bu co,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 956, de
2001, da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se -
na dor José Co e lho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 2001

(Nº  629/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria dos Mo ra do -
res do Cen tro da Vi tó ria de San to Antão a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de San to Antão, Esta do
de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 85, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do
Cen tro da Vi tó ria de San to Antão a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de San to Antão, Esta do
de Per nam bu co.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 140, de 2001 (nº 
688/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Li ber ten se de Ra di o di fu são a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Li ber da de, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 958, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)



Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140, DE 2001

(Nº 688/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Li ber ten se de Ra di o di -
fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Li ber da de,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº  19, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber ten se de Ra di o di fu são
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni ta ria na ci da de de
Li ber da de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 159, de 2001 (nº 
615/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Ma ria Ra i nha da Paz para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Ma nhu a çu, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 855, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Ri car do San tos, com abs ten ção do Se na dor 
Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 159, DE 2001

(Nº 615/2000 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da çao Ma ria Ra i nha da Paz para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 30, de 10 de fe ve re i ro de 2000, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Ma ria Ra i nha da Paz
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 163, de 2001 (nº 
689/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio 99 FM Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Bal neá rio Cam bo -
riú, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 963, de
2001, da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se -
na dor Ge ral do Althoff, com abs ten ções dos
Se na do res Edu ar do Su plicy, Ge ral do Cân di -
do e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2001

(Nº 689/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio 99 FM Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Bal neá rio Cam bo riú, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº  13, de 17 de ja ne i ro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 2 de de zem bro de 1997, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio 99 FM Ltda. para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bal -
neá rio Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 173, de 2001 (nº 
746/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Di fu so ra Fron te i ra Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Arro io Gran de, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 777, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 173, DE 2001

(Nº 746/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Ra dio Di fu so ra Fron te i ra, Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -

no ra em onda mé dia na ci da de de Ar ro jo
Gran de, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 25 de ja ne i ro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 14 de ju nho de 1997, a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra Fron te i ra Ltda. para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Arro io Gran de,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 181, de 2001 (nº 
702/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul -
tu ral Co mu ni tá ria de Codó a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Codó, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 964, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Hugo Na po leão.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2001

(Nº  702/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Codó a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Codó, Esta do do Ma ra -
nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 149, de 25 de abril de 2000, que au -

to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Codó a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Codó, Esta do do Ma ra nhão.



Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 183, de 2001 (nº 
710/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Rá dio Club FM ”A Voz de Na za ré“
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ma na ca pu ru, Esta do do
Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 857, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Na bor Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 183, DE 2001

(Nº 710/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Rá dio Club FM A Voz
de Na za ré a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma na ca -
pu ru, Esta do do Ama zo nas.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 163, de 12 de maio de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Club FM A Voz
de Na za ré a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ma na ca pu ru, Esta do do Ama zo nas.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 205, de 2001 (nº 
789/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -

mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Ibi po rã a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ibi po rã, 
Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 966, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 205, DE 2001

(Nº 789/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Cul tu ral e Artís ti co de Ibi po rã a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ibi po rã, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 189, de 17 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Ibi po rã a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ibi po rã, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 208, de 2001 (nº 
814/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far tu ra a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Far tu ra, Esta do de São Pa -
u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 967, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)



Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2001

(Nº 814/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal
de Far tu ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Far tu ra,
Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 279, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Far tu ra, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 360, de 2000, do Se na dor Luiz
Otá vio, que so li ci ta, nos ter mos re gi men ta is, 
a cri a ção de uma Co mis são Tem po rá ria,
com pos ta de nove mem bros ti tu la res e de
sete su plen tes, para, no pra zo de no ven ta
dias, co nhe cer, dis cu tir e con so li dar a le gis -
la ção vi gen te e em tra mi ta ção no Con gres -
so Na ci o nal, so bre di re i tos e van ta gens dos
ido sos, com o ob je ti vo de ela bo rar pro po si -
ção le gis la ti va que dis po nha so bre o Esta tu -
to do Ido so.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –

TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -

dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é mu i to
per ti nen te o re que ri men to apre sen ta do pelo emi nen -
te Se na dor Luiz Otá vio, mas sua par te pre li mi nar diz
res pe i to à con so li da ção da le gis la ção vi gen te, em tra -
mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, so bre di re i tos e van -
ta gens do ido so, as sun to que já está sen do tra ta do na 
Sub co mis são Per ma nen te do Ido so, vin cu la da à Co -
mis são de Assun tos So ci a is. A par te fi nal do re que ri -
men to, re fe ren te à ela bo ra ção do Esta tu to do Ido so, é
ma té ria que está sen do dis cu ti da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Por tan to, pro po nho ao emi nen te Se na dor
que tais as sun tos se jam tra ta dos na Sub co mis são do
Ido so, onde a par te pre li mi nar do Esta tu to já está sen -
do dis cu ti da.

Apro ve i tan do a opor tu ni da de, con vi do o Se na -
dor Luiz Otá vio, vis to que S. Exª se re ve lou in te res sa -
do em dis cu tir ques tão tão sig ni fi ca ti va e im por tan te
acer ca do ido so, um seg men to so ci al que cres ce em
pro por ções sur pre en den tes, a in te grar a Sub co mis -
são do Ido so e con tri bu ir para o de sen vol vi men to dos
tra ba lhos ali re a li za dos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este re que ri men to 
tem por fi na li da de aten der às pes so as da ter ce i ra ida -
de – e nós, bre ve men te, che ga re mos lá –, uma bus ca
in can sá vel da ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra, que já
se re fe re à me lhor ida de, a di re i tos ad qui ri dos por
meio do Có di go do Con su mi dor. Na ver da de, não
exis te uma le gis la ção con so li da da, não exis te o Esta -
tu to do Ido so. Exis tem idéi as es par sas, va gas e pes -
so as que tra ba lham nes sa di re ção, mas não há uma
le gis la ção per ti nen te que tra te da ma té ria em to dos
os seus as pec tos.

É re le van te a idéia do Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha, Se na dor atu an te nes ta Casa e meu ami go pes -
so al, de le var o as sun to à Sub co mis são do Ido so, in -
se ri da na Co mis são de Assun tos So ci a is, por que, as -
sim, po de re mos tra ba lhar jun tos com um mes mo ob -
je ti vo.

Lem bro ape nas que essa Sub co mis são – é a
pro pos ta do meu re que ri men to – deve ter um pra zo
de ter mi na do para a in ser ção do Esta tu to do Ido so
nas dis cus sões da Co mis são de Assun tos So ci a is,
por que, do con trá rio, não con se gui re mos ter mi nar
esse tra ba lho. A Sub co mis são exis te já há al gum tem -
po, tra ta de vá ri os as sun tos, mas es pe ci fi ca men te



não tra ta da cri a ção, da for mu la ção do Esta tu to do
Ido so, e essa co mis são tem po rá ria que pro po nho se -
ria cri a da es pe ci fi ca men te, com pra zo de ter mi na do,
para ela bo rá-lo.

Pre pa rei, in clu si ve, um pro nun ci a men to, com
de ta lhes com re la ção à si tu a ção em que se en con -
tram os nos sos que ri dos ido sos, mas, ten do V. Exª
nos per mi ti do que ape nas en ca mi nhás se mos a ma té -
ria, so li ci to au to ri za ção para que meu pro nun ci a men -
to cons te da Ata e para que a pro pos ta do Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha seja aca ta da jun ta men te com a
mi nha pro pos ta, de acor do com o meu re que ri men to.

SEGUE NA ÍNTEGRA PRONUNCIA-
MENTO DO SENADOR LUIZ OTÁVIO:

DIA 25-9-2001 –— ter ça-fe i ra – Item 13

VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO 360/2000
PROPÕE A CRIAÇÃO DE
 COMISSÃO PROVISÓRIA

P/ELABORAR O ESTATUTO DO IDOSO

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res

Hoje vai ser lido e vo ta do o Re que ri men to nº
360/2000 pro pon do, nos ter mos do in ci so I do ar ti go
74 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a cri a -
ção de uma Co mis são Tem po rá ria para, no pra zo de
no ven ta dias, co nhe cer, dis cu tir e con so li dar a le gis la -
ção vi gen te, em tra mi ta ção e a ser pro pos ta ao Con -
gres so Na ci o nal, so bre os di re i tos e as van ta gens dos 
ido sos, com o ob je ti vo de ela bo rar o Esta tu to do Ido -
so, nos mol des de ou tros se me lhan tes como o Esta -
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te e o Có di go do Con -
su mi dor.

Apro var esse re que ri men to vai ser uma de ci são
his tó ri ca que atin gi rá mais de 15 mi lhões de bra si le i -
ros que es tão na fa i xa etá ria es pe cí fi ca dos ido sos,
ra zão pela qual peço a apro va ção das Se nho ras e
dos Se nho res Se na do res. Re pi to, são mais de 15 mi -
lhões de bra si le i ros que te rão, ao in vés de um ema ra -
nha do de le gis la ções, mu i tas su per pos tas e ou tras
des co nhe ci das ou de di fí cil en ten di men to por par te
de seus be ne fi ciá ri os, te rão, re pi to, um só Esta tu to
que con den sa rá toda a le gis la ção de in te res se de to -
dos os bra si le i ros que mu i to já fi ze ram pelo de sen vol -
vi men to do nos so País, in clu si ve di re i tos que ain da
não es tão bem de fi ni dos ou cla ros, como a ques tão
do aten di men to pri o ri tá rio para os ido sos nos ca i xas
de su per mer ca dos, de ban cos e nas ca sas de di ver -
são, que no mo men to pa re cem de pen der ape nas da
de ci são de cada uma des sas or ga ni za ções. Ou tras
ques tões de vem ser le van ta das e de ba ti das nas au -

diên ci as pú bli cas a se rem re a li za das pela Co mis são
ora pro pos ta, como a ques tão da isen ção do Impos to
de Ren da, da re du ção do pre ço de pas sa gens aé re as 
e de hos pe da gem em ho téis, fa ci li tan do o tu ris mo in -
ter no de ido sos, nos mol des do que exis te em pa í ses
do lº Mun do, como nos Esta dos Uni dos e na Eu ro pa.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, em face do cres ci men to da fa i xa etá ria dos
ido sos, pelo au men to da ex pec ta ti va de vida dos bra -
si le i ros, os cons ti tu in tes de 1988 in se ri ram em nos sa
Cons ti tu i ção o ar ti go 230, que pres cre ve o de ver da
fa mí lia, da so ci e da de e do Esta do de am pa rar os ido -
sos, as se gu ran do-lhes sua par ti ci pa ção na co mu ni -
da de, de fen den do sua dig ni da de e bem-es tar e ga -
ran tin do-lhes o di re i to à vida. Em de cor rên cia des se
man da men to cons ti tu ci o nal e com o de si de ra to de
ga ran tir os di re i tos so ci a is des ses bra si le i ros, em 4 de 
ja ne i ro de 1994, pra ti ca men te 6 anos de po is, foi san -
ci o na da a Lei nº 8.842, ins ti tu in do a Po lí ti ca Na ci o nal
do Ido so, com a pre ten são de cri ar as con di ções ne -
ces sá ri as para pro mo ver a au to no mia, a in te gra ção e
a par ti ci pa ção dos ido sos. Mais dois anos se pas sa -
ram até que, em 1996, o De cre to nº 1.948, de 3 de ju -
lho, veio re gu la men tar aque la lei, fi xan do as com pe -
tên ci as dos ór gãos e das en ti da des pú bli cas na im ple -
men ta ção da alu di da po lí ti ca.

Isso não bas tou, to da via, para al te rar o qua dro
de so la dor que ca rac te ri za o am pa ro à ve lhi ce em
nos so País. Na ver da de, à me di da que cres ce o nú -
me ro de ido sos tam bém se mul ti pli cam os pro ble mas
que os afe tam mais de per to. Den tre es tes, des ta co
cer tos ti pos de mo lés tia (hoje até a AIDS cres ce as -
sus ta do ra men te en tre os ido sos, com a des co ber ta
do Vi a gra), os gas tos ex ces si vos com re mé di os e tra -
ta men to mé di co, ren da ba i xa ou ine xis ten te, fal ta de
con di ções dig nas de ha bi ta ção e ali men ta ção, maus
tra tos e des pre zo, in clu si ve por par te dos ado les cen -
tes que não re ce be ram na fa mí lia e mu i to me nos na
es co la a ori en ta ção ne ces sá ria para tra tar, com dig ni -
da de, os mais ve lhos. Apro ve i to a opor tu ni da de para
su ge rir à Co mis são, a ser cons ti tu í da, um en ten di -
men to jun to ao Mi nis té rio da Edu ca ção no sen ti do de
que seja in clu í do nos pa râ me tros cur ri cu la res do
Ensi no Fun da men tal algo que mos tre o bom tra ta -
men to que os ido sos de vem me re cer dos jo vens e
des ta que a sua im por tân cia para o de sen vol vi men to
do País, até como con se lhe i ros em face de sua ex pe -
riên cia e sa be do ria cog ni ti va.

Ho di er na men te a si tu a ção re ve la-se mais gra ve, 
por que os ido sos des co nhe cem mu i tos dos di re i tos
que já lhes são as se gu ra dos, os qua is se en con tram
dis per sos em vá ri as leis. E, di an te des sa si tu a ção,



cabe ao le gis la dor, a nós por tan to, pro mo ver a ime di -
a ta con so li da ção das re gras já exis ten tes num úni co
ins tru men to le gal, bem como ins cre ver nes se novo di -
plo ma le gal os di re i tos ain da não con tem pla dos. Tra -
ta-se, a ri gor, de im ple men tar algo se me lhan te ao
Esta tu to do Jo vem e do Ado les cen te, do cu men to que
se mos trou fun da men tal para fo men tar uma nova
cons ciên cia com re la ção à in fân cia e à ju ven tu de nes -
te País.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, es pe ro con tar com a apro va ção do re que ri -
men to a ser vo ta do, por que te nho cer te za que esta
não é ape nas a von ta de mi nha, mas, sim, a de ter mi -
na ção do to dos os Se nho res. Por opor tu no, su gi ro
que a co mis são pro pos ta ab sor va os mem bros da
Sub co mis são do Ido so já cons ti tu í da no âm bi to da
Co mis são de Assun tos So ci a is, a qual já vem re a li -
zan do de di ca do e re co nhe ci do tra ba lho em fa vor da -
que les bra si le i ros.

O im por tan te é que no pra zo pro pos to o Esta tu -
to do Ido so es te ja pron to para ser de ba ti do e vo ta do
nes te ple ná rio. Fi na li zan do, lem bro que de acor do
com as pre vi sões ba se a das em da dos de cres ci men -
to da po pu la ção ido sa, no ano de 2025 o Bra sil de ve rá 
ter 35 mi lhões de ido sos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Luiz Otá vio, V. Exª pro ce de com a ma i or pon de ra ção.
Con si de ra rei seu dis cur so como lido, e ele será pu bli -
ca do.

Con sul to V. Exª, ten do em vis ta as con si de ra -
ções que V. Exª fez, o dis cur so que será pu bli ca do e a
exis tên cia, na Co mis são de Assun tos So ci a is, da
Sub co mis são Per ma nen te do Ido so, se re ti ra o seu
re que ri men to.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Re ti ro 
o re que ri men to, Sr. Pre si den te, des de que a Sub co -
mis são Per ma nen te do Ido so, vin cu la da à Co mis são
de Assun tos So ci a is, re al men te ado te a mi nha pro -
pos ta e des de que haja pra zo de ter mi na do para a ela -
bo ra ção do Esta tu to.

Re al men te exis te um pro je to na Câ ma ra dos
De pu ta dos, mas não exis te pra zo para ter mi ná-lo. Há
pro je tos que tra mi tam dez anos. Hoje mes mo, vo tei
um re fe ren te aos Mu ni cí pi os que tra mi ta va há mais de 
dez anos.

Pro po nho que se cum pram as de ter mi na ções
des ses pra zos, Sr. Pre si den te.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, con cor do per fe i ta men te, como Pre si den te da
Sub co mis são do Ido so, com a pro pos ta apre sen ta da
pelo emi nen te Se na dor Luiz Otá vio de que os as sun -
tos pro pos tos no re que ri men to que apre sen ta se jam
tra ta dos na Sub co mis são do Ido so e com o pra zo que S. 
Exª es ti pu la, de 180 dias, para a Sub co mis são apre sen -
tar a for mu la ção de um pro je to re la ti vo ao Esta tu to do
Ido so. Re i te ro o con vi te para que S. Exª co o pe re e tra -
ba lhe co nos co na Sub co mis são do Ido so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to – nos ter mos do art. 256, § 2º, I,
do Re gi men to Inter no – da re ti ra da, em ca rá ter de fi ni -
ti vo, do Re que ri men to nº 360, de 2000, que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É Lido o Se guin te:

REQUERIMENTO Nº 536, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 360, de 2000.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2001. –
Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 16:

REQUERIMENTO Nº 492, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 492, de 2001, do Se na dor Se bas -
tião Ro cha, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá -
ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 
266, de 2000, de sua au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – So li ci to a

pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a Exª.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi -

nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, cum pri men to o Se na dor Se bas tião Ro cha pela 
ela bo ra ção do pro je to. As au diên ci as pú bli cas que se
re a li za ram na Co mis são de Assun tos So ci a is ti ve ram



uma gran de re per cus são, aqui com pa re cen do vá ri os
es pe ci a lis tas na apli ca ção do si li co ne em ci rur gi as.
Com isso, o Se na dor Se bas tião Ro cha che gou à con -
clu são de que o as sun to de ve ria ser mais dis cu ti do, e
pe diu a re ti ra da do seu pro je to.

O meu en ca mi nha men to é pela apro va ção do
re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to n.º 492, de 2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 266, de 2000, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

REQUERIMENTO Nº 493, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 493, de 2001, do Se na dor Mo re i ra
Men des, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta -
is, que so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
106, de 2001, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Assun tos So ci a is.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 106, de 2001, vai

à Co mis são de Assun tos So ci a is, re tor nan do pos te ri -
or men te à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 18:

REQUERIMENTO Nº 501, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 501, de 2001, do Se na dor Mo re i ra
Men des, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta -
is, seja for mu la da con sul ta à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men -
ta li da de da apre ci a ção, em ca rá ter ter mi na -
ti vo, pela Co mis são de Edu ca ção, dos pro je -
tos de de cre to le gis la ti vo re fe ren tes a ou tor -
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e
au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de ima gens e sons.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já há, tra mi tan do
na Casa – pas sou por aqui, foi para a Co mis são de
Edu ca ção – um Pro je to de Re so lu ção, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, em que S. Exa so li ci ta que a
apre ci a ção de re no va ção, con ces são de emis so ras
de rá dio e te le vi são se jam ter mi na ti vas na Co mis são
de Edu ca ção.

Tive a hon ra de ter sido Re la tor, na que la Co mis -
são, e pro du zi um voto fa vo rá vel apro va do por ela. Pa -
re ce que, a pe di do, o Pro je to de Re so lu ção está re tor -
nan do à Co mis são de Edu ca ção.

O que está ocor ren do? No Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções tra mi tam 6.500 re que ri men tos de emis so ras 
co mu ni tá ri as. Aqui na Casa, en tre a Câ ma ra e o Se -
na do, tra mi tam apro xi ma da men te mil pro je tos nes se
sen ti do. Em al gum mo men to, ha ve rá uma mé dia de
100 pro je tos de re no va ção ou con ces são de emis so -
ras de rá dio e te le vi são por dia, para ser apre ci a do, o
que irá obs tru ir ter ri vel men te a pa u ta do ple ná rio.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, to das es sas con -
ces sões, re no va ções e ou tor gas pas sa ram a ser ter -
mi na ti vas na Co mis são de Co mu ni ca ção.

Esse Pro je to de Re so lu ção já está tra mi tan do.
Tal vez o ide al para esse re que ri men to – não tive a
opor tu ni da de de con ver sar com o seu au tor, o Se na -
dor Mo re i ra Men des – se ria a sua ane xa ção, se bem
que ele se as se me lha ao re fe ri do Pro je to de Re so lu -
ção. Vai ser ou vi da a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da -
de e re gi men ta li da de. A re fe ri da Co mis são ain da se
ma ni fes ta rá so bre a pos si bi li da de de que as vo ta -
ções, na Co mis são de Edu ca ção, se jam ter mi na ti vas.
O Pro je to de Re so lu ção já de ter mi na que a vo ta ção
seja ter mi na ti va. 

Des se modo, acho que o ide al se ria ou adi ar a
vo ta ção da pro po si ção ou tal vez ane xá-la ao Pro je to
de Re so lu ção, que, in du bi ta vel men te, será sub me ti do 
à apre ci a ção da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, se é que já não pas sou pelo cri vo da men -
ci o na da Co mis são. Era a pon de ra ção que de se ja va
fa zer ao Sr. Pre si den te e aos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – No bre
Se na dor Ger son Ca ma ta, con si de ran do que a ane xa -
ção, em se tra tan do de re que ri men to, é im pos sí vel,
es ta mos aguar dan do que V. Exª as si ne o re que ri men -
to de adi a men to da vo ta ção da ma té ria. (Pa u sa.)



So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr.1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 537, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 315, com bi na do como in ci so

III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção do Re que ri men to nº 501, de 2001 a 
fim de ser fe i ta na ses são de 17 de ou tu bro de 2001.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2001 –
Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr.

1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.047, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre as Emen das da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 273,
de 1991 (nº 3.190/92, na que la Casa), de
au to ria da Se na do ra Mar lu ce Pin to, que
frans fe re ao do mí nio do Esta do de Ro ra i -
ma ter ras per ten cen tes à União e dá ou -
tras pro vi dên ci as . (Em re e xa me nos ter -
mos do Re que ri men to nº 279/98).

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Sob exa me as emen das re fe ren ci a das à epí gra -
fe, ofe re ci das pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 273, de 1991 (Pro je to de Lei nº
3.190-E, de 1992, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de au -
to ria da ilus tre Se na do ra Mar lu ce Pin to, que ”trans fe -
re ao do mí nio do Esta do de Ro ra i ma as ter ras per ten -
cen tes à União, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Além das cláu su las de vi gên cia e de re vo ga ção
ge né ri ca, o pro je to em re fe rên cia en con tra-se es tru tu -
ra do, es sen ci al men te, em qua tro ar ti gos.

O pri me i ro de les de ter mi na, com base no art. 14 
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,

a trans fe rên cia das ter ras per ten cen tes à União, com -
pre en di das no Esta do de Ro ra i ma, para o do mí nio
da que le Esta do, man ti dos os seus atu a is li mi tes e
con fron ta ções.

O art. 2º ex clui da pro je ta da ali e na ção as áre as
in dis pen sá ve is à se gu ran ça na ci o nal, es pe ci al men te
na fa i xa de fron te i ra, as afe ta das aos Mi nis té ri os Mi li ta -
res, as re la ci o na das com a pre ser va ção e a ex plo ra ção
de re cur sos na tu ra is de qual quer es pé cie, as tra di ci o -
nal men te ocu pa das pe los ín di os e as des ti na das a ou -
tros fins de ne ces si da de ou de uti li da de pú bli ca.

Nos ter mos do art. 3º, as ter ras as sim trans fe ri -
das ao Esta do de Ro ra i ma se rão uti li za das em ati vi -
da des de as sen ta men to e de co lo ni za ção, po den do
ser ado ta do o re gi me de con ces são de uso, pre vis to
no De cre to nº  271, de 28 de fe ve re i ro de 1967. O pa rá -
gra fo úni co do re fe ri do ar ti go es ta be le ce, ain da, que a 
aqui si ção ou o ar ren da men to de lo tes por es tran ge i ro
obe de ce rá a li mi tes, con di ções e res tri ções de ter mi -
na dos pela le gis la ção fe de ral.

Fi nal men te, o pro je to es ti pu la o pra zo de cen to e 
oi ten ta dias para a re gu la men ta ção da fu tu ra lei pelo
Po der Exe cu ti vo.

Sub me ti do à re vi são da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, o pro je to, após tra mi tar por qua tro de suas co -
mis sões téc ni cas, foi ali apro va do com as se guin tes
emen das:

EMENDA Nº1

Dê-se ao art. 2º do pro je to a se guin te re da ção:

”Art. 2º Fi cam ex clu í das da trans fe rên -
cia de que tra ta esta Lei as áre as re la ci o na -
das nos in ci sos II, III, IV, VIII, IX e X do art.
20 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as ter ras in dí ge -
nas per ten cen tes à União e as des ti na das
pela União a ou tros fins de ne ces si da de ou
uti li da de pú bli ca.“

EMENDA Nº  2

Acres cen te-se ao art. 3º do pro je to o se guin te §
2º, re nu me ran do-se como § 1º o atu al pa rá gra fo úni co:

”Art. 3º...................................................
§ 2º Res sal vam-se da des ti na ção de

que tra ta o ca put des te ar ti go as ter ras às
qua is o Esta do atri bu ir fim pú bli co es pe cí fi co.“

No Se na do, a ma té ria já es te ve sob o cri vo
des ta Co mis são, que apro vou as re fe ri das emen das
nos ter mos do Pa re cer nº 606, de 1997 – CCJ. Inclu -
í da na Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná -
ria do dia 5-5-98, para dis cus são em tur no úni co, fin -



dou sen do adi a da a dis cus são em pa u ta, em face
do Re que ri men to nº 278/98, do ilus tre Se na dor Ro -
me ro Jucá.

Em ou tro re que ri men to, o ilus tre Se na dor Edu -
ar do Su plicy tam bém so li ci tou o adi a men to da dis cus -
são das emen das em ques tão, a fim de que o as sun to
fos se no va men te sub me ti do à CCJ (Re que ri men to nº
279/98). E, em bo ra re ti ra do o ci ta do pe di do, re tor na a
ma té ria para re e xa me des ta Co mis são, des ta fe i ta
por so li ci ta ção do ilus tre Se na dor Ro meu Tuma.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Nos ter mos re gi men ta is, cabe a esta Co mis são
não ape nas exa mi nar o aten di men to dos re qui si tos
pre li mi na res de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re -
gi men ta li da de, como tam bém pro nun ci ar-se so bre o
mé ri to das emen das sob aná li se.

Con so an te se ve ri fi ca do tex to ori gi nal do art. 2º
do pro je to, fi cam ex clu í das da pro je ta da trans fe rên cia
as áre as in dis pen sá ve is à se gu ran ça na ci o nal, es pe -
ci al men te na fa i xa de fron te i ra, as afe ta das aos Mi nis -
té ri os Mi li ta res, as re la ci o na das com a pre ser va ção e
a ex plo ra ção de re cur sos na tu ra is de qual quer es pé -
cie, as tra di ci o nal men te ocu pa das pe los ín di os e as
des ti na das a ou tros fins de ne ces si da de ou de uti li da -
de pú bli ca. Pela pro pos ta da Câ ma ra dos De pu ta dos,
ex clu em-se da trans fe rên cia as áre as re la ci o na das
nos in ci sos II, III, IV, VIII, IX e X do art. 20 da Cons ti tu i -
ção, as ter ras in dí ge nas per ten cen tes à União e as
des ti na das pela União a ou tros fins de ne ces si da de
ou uti li da de pú bli ca.

Qu an to às ter ras in dí ge nas, a al te ra ção pro mo -
vi da pela Emen da nº 1, ao que tudo in di ca, par te do
pres su pos to de que há al gu ma di fe ren ça en tre ”ter ras 
tra di ci o nal men te ocu pa das pe los ín di os“ e ”ter ras in -
dí ge nas per ten cen tes à União“, à con si de ra ção, pre -
su mi vel men te, de que a pri me i ra ex pres são é mais
am pla e, por isso, me nos pre ci sa. Em re a li da de, ine -
xis te, en tre as duas ex pres sões, qual quer di fe ren ci a -
ção de ca rá ter subs tan ci al, por quan to as ”ter ras in dí -
ge nas per ten cen tes à União“ são as mes mas ”ter ras
tra di ci o nal men te ocu pa das pe los ín di os“, que a Cons -
ti tu i ção Fe de ral ex pres sa men te in clui en tre os bens
da União (Art. 20, XI). Assim, a re fe ri da mo di fi ca ção
não in tro duz qual quer ino va ção, sob o pon to de vis ta
do mé ri to, no tex to ori gi nal.

Re la ti va men te à men ção, pro pos ta pela mes ma
emen da, dos in ci sos II, III, IV, VIII, IX e X do art. 20 da
Cons ti tu i ção Fe de ral ex pres sa men te no tex to do art.
2º do pro je to, en ten de mos que se tra ta de pro vi dên cia 
que re al men te aper fe i çoa a re da ção ori gi nal, por -

quan to tais in ci sos re fe rem-se a bens que, in ques ti o -
na vel men te, de vem ser man ti dos no pa tri mô nio da
União, qua is se jam:

“Art. 20. .................................................
..............................................................
II – as ter ras de vo lu tas in dis pen sá ve is

à de fe sa das fron te i ras, das for ti fi ca ções e
cons tru ções mi li ta res, das vias fe de ra is de
co mu ni ca ção e à pre ser va ção am bi en tal,
de fi ni das em lei;

III – os la gos, rios e qua is quer cor ren -
tes de água em ter re nos de seu do mí nio, ou 
que ba nhem mais de um Esta do, sir vam de
li mi tes com ou tros pa í ses, ou se es ten dam a 
ter ri tó rio es tran ge i ro ou dele pro ve nham,
bem como os ter re nos mar gi na is e as pra i as 
flu vi a is;

IV – as ilhas flu vi a is e la cus tres nas
zo nas li mí tro fes com ou tros pa í ses; as pra i -
as ma rí ti mas; as ilhas oceâ ni cas e as cos te -
i ras, ex clu í das, des tas, as áre as re fe ri das no 
art. 26, II;

VIII – os po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca;
X – as ca vi da des na tu ra is sub ter râ ne -

as e os sí ti os ar que o ló gi cos pré-his tó ri cos;"

Note-se que, por ado tar lin gua gem ge né ri ca, o
tex to ori gi nal do pro je to pa de ce de ní ti da im pre ci são 
na de fi ni ção dos bens da União que re al men te de -
vem ser ex clu í das da pro je ta da ali e na ção, de i xan do
de fora, por exem plo, áre as im por tan tes como as
ter ras in dis pen sá ve is à de fe sa das vias fe de ra is de
co mu ni ca ção.

Em ou tras pa la vras, a fal ta de cla re za do pro je to
com re la ção a es ses bens pode dar mar gem a in ter -
pre ta ções equi vo ca das, sen do, por tan to, a enu me ra -
ção pro pos ta pela Câ ma ra dos De pu ta dos bem mais
pre ci sa, até por que tem como re fe rên cia ex pres sa o
pró prio tex to da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por fim, res ta exa mi nar a su pres são, ain da pela
Emen da nº  1, da men ção ex pres sa men te fe i ta no tex -
to ori gi nal às áre as “afe ta das aos Mi nis té ri os Mi li ta -
res”. Enten de mos que a alu di da su pres são é ape nas
apa ren te, haja vis ta que as áre as em ques tão tam -
bém es tão com pre en di das en tre “as des ti na das a ou -
tros fins de ne ces si da de ou de uti li da de pú bli ca”, ob -
je to da par te fi nal da nova re da ção pro pos ta para o
art. 2º.

A Emen da nº 2, como se ve ri fi ca do an te ce den te 
re la tó rio, ex clui da des ti na ção para as sen ta men to e
co lo ni za ção as ter ras trans fe ri das que o Esta do des -
ta car para fim pú bli co es pe cí fi co. Fim pú bli co es pe cí fi -



co que o novo Esta do pode dar a es sas ter ras é, por
exem plo, a sua des ti na ção à re a li za ção de pes qui sas
e ex pe ri men ta ção, con for me pos si bi li ta o Esta tu to da
Ter ra (Lei nº 4.504, de 30 de no vem bro de 1964, arts.
9º e 10). Não ve mos, por tan to, qual quer in con ve ni en -
te em in cluí-la no tex to do pro je to.

III – Voto

Di an te do aci ma ex pos to, o nos so voto é não
ape nas no sen ti do da cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da -
de e re gi men ta li da de das duas Emen das sob aná li se,
como tam bém, no mé ri to, pela sua apro va ção.

Sala da Co mis são, 19 de se tem bro de 2001. 
Ber nar do Ca bral,  Pre si den te – Ger son Ca ma ta,
Re la tor – Mar lu ce Pin to – Ma gui to Vi le la – Jef fer -
son Pé res _ Ro ber to Re quião – Osmar Dias – Pe -
dro Ubi ra ja ra – Mo re i ra Men des – José Edu ar do
Du tra – Se bas tião Ro cha – Ade mir Andra de _
Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 20. São bens da União:
I – os que atu al men te lhe per ten cem e os que

lhe vi e rem a ser atri bu í dos;
II – as ter ras de vo lu tas in dis pen sá ve is à de fe sa

das fron te i ras, das for ti fi ca ções e cons tru ções mi li ta -
res, das vias fe de ra is de co mu ni ca ção e à pre ser va -
ção am bi en tal, de fi ni das em lei;

III – os la gos, rios e qua is quer cor ren tes de água 
em ter re nos de seu do mí nio, ou que ba nhem mais de
um Esta do, sir vam de li mi tes com ou tros pa í ses, ou
se es ten dam a ter ri tó rio es tran ge i ro ou dele pro ve -
nham, bem como os ter re nos mar gi na is e as pra i as
flu vi a is;

IV – as ilhas flu vi a is e la cus tres nas zo nas li mí -
tro fes com ou tros pa í ses; as pra i as ma rí ti mas; as ilhas 
oceâ ni cas e as cos te i ras, ex clu í das, des tas, as áre as
re fe ri das no art. 26, II;

V – os re cur sos na tu ra is da pla ta for ma con ti nen -
tal e da zona eco nô mi ca ex clu si va; 

VI – o mar ter ri to ri al;
VII – os ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos;
VIII – os po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca;
IX – os re cur sos mi ne ra is, in clu si ve os do sub so lo;
X – as ca vi da des na tu ra is sub ter râ ne as e os sí ti -

os ar que o ló gi cos e pré-his tó ri cos; 

XI – as ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das pe los
ín di os.
....................................................................................

LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dis põe so bre o Esta tu to da Ter ra, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 9º Den tre as ter ras pú bli cas, te rão pri o ri da -
de, su bor di nan do-se aos itens pre vis tos nes ta lei, as
se guin tes:

I – as de pro pri e da de da União, que não te nham
ou tra des ti na ção es pe cí fi ca;

II – as re ser va das pelo Po der Pú bli co para ser vi -
ços ou obras de qual quer na tu re za, res sal va das as
per ti nen tes à se gu ran ça na ci o nal, des de que o ór gão
com pe ten te con si de re sua uti li za ção eco nô mi ca com -
pa tí vel com a ati vi da de prin ci pal, sob a for ma de ex -
plo ra ção agrí co la;

III – as de vo lu tas da União, dos Esta dos e dos
Mu ni cí pi os.

Art. 10. O Po der Pú bli co po de rá ex plo rar di re ta
ou in di re ta men te, qual quer imó vel ru ral de sua pro pri -
e da de, uni ca men te para fins de pes qui sa, ex pe ri men -
ta ção, de mons tra ção e fo men to, vi san do o de sen vol -
vi men to da agri cul tu ra, a pro gra mas de co lo ni za ção
ou fins edu ca ti vos de as sis tên cia téc ni ca e de re a dap -
ta ção.
....................................................................................

PARECER Nº , DE 1999

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre as emen das ofe re -
ci das pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 273, de 1991
(Pro je to de Lei nº 3.190-E, de 1992, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que “trans fe re ao
do mí nio do Esta do de Ro ra i ma ter ras
per ten cen tes à União e dá ou tras pro vi -
den ci as”.

Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet.

I – Re la tó rio

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia exa mi na, nos ter mos re gi men ta is, a cons ti tu ci o na -
li da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e mé ri to das
emen das ofe re ci das pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 273, de 1991 (Pro je to de
Lei nº  3.190-E, de 1992, na Câ ma ra dos De pu ta dos),



que trans fe re ao do mí nio do Esta do de Ro ra i ma ter -
ras per ten cen tes à União.

1. Con te ú do do PLS nº 273/91
O PLS nº 273/91, de au to ria da Se na do ra Mar lu -

ce Pin to, “trans fe re ao do mí nio do Esta do de Ro ra i ma
as ter ras per ten cen tes à União, e dá ou tras pro vi dên -
ci as”. Além das cláu su las de vi gên cia e de re vo ga ção
ge né ri ca, a pro po si ção está es tru tu ra da em qua tro ar -
ti gos. O pri me i ro de les de ter mi na, com base no art. 14 
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
a trans fe rên cia das ter ras per ten cen tes à União, com -
pre en di das no es ta do de Ro ra i ma, para o do mí nio da -
que le Esta do, man ti dos os seus atu a is li mi tes e con -
fron ta ções.

O art. 2º ex clui da ali e na ção as áre as in dis pen -
sá ve is à se gu ran ça na ci o nal, es pe ci al men te na fa i xa
de fron te i ra, as afe ta das aos Mi nis té ri os Mi li ta res, as
re la ci o na das com a pre ser va ção e a ex plo ra ção de
re cur sos na tu ra is de qual quer es pé cie, as tra di ci o nal -
men te ocu pa das pe los ín di os e as des ti na das a ou -
tros fins de ne ces si da de ou de uti li da de pú bli ca.

Con for me de ter mi na o art. 3º  as ter ras ob je to da
trans fe rên cia de do mí nio se rão uti li za das em ati vi da -
des de as sen ta men to e de co lo ni za ção, po den do ser
ado ta do o re gi me de con ces são de uso, pre vis to no
De cre to nº 271, de 28 de fe ve re i ro de 1967. O pa rá -
gra fo úni co do re fe ri do ar ti go es ta be le ce que a aqui si -
ção ou o ar ren da men to de lo tes por es tran ge i ro obe -
de ce rá a li mi tes, con di ções e res tri ções de ter mi na dos 
pela le gis la ção fe de ral.

Fi nal men te, o pro je to es ti pu la o pra zo de cen to e 
oi ten ta dias para a re gu la men ta ção da fu tu ra lei pelo
Po der Exe cu ti vo.

Como se pode de pre en der da le i tu ra da pro po si -
ção, seu ob je ti vo prin ci pal con sis te em do tar o Esta do
de Ro ra i ma de con di ções ma te ri a is para re a li zar um
pro je to de de sen vol vi men to agrí co la, ba se a do em
pro gra mas de as sen ta men to ru ral e em pro je tos de
co lo ni za ção, para a po pu la ção de ba i xa ren da.

2. Tra mi ta ção
Apro va do no Se na do, o pro je to foi en ca mi nha -

do, em se tem bro de 1992, à Câ ma ra dos De pu ta dos,
onde foi exa mi na do por qua tro co mis sões:

1. De fe sa Na ci o nal;
2. De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi -

no ri as;
3. Tra ba lho, Admi nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co;
4. Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção.
Re torn mou ao Se na do em 18 de ju nho de 1996,

com duas emen das, enun ci a das a se guir:
A pri me i ra dá ao art. 2º a se guin te re da ção:

“Art. 2º Fi cam ex clu í das da trans fe rên -
cia de que tra ta esta Lei as áre as re la ci o na -
das nos in ci sos II, III, IV, VIII, IX e X do art.
20 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as ter ras in dí ge -
nas per ten cen tes à União e as des ti na das
pela União a ou tros fins de ne ces si da de ou
uti li da de pú bli ca.”

A se gun da emen da acres cen ta ao art. 3º do pro -
je to um se gun do pa rá gra fo, e re nu me ra como § 1º o
atu al pa rá gra fo úni co:

”Art. 3º ..................................................
§ 2º Res sal vam-se da des ti na ção de

que tra ta o ca put des te ar ti go as ter ras às
qua is o Esta do atri bu ir fim pú bli co es pe cí fi co.“

No Se na do, a ma té ria vol tou ao exa me da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que
apro vou as emen das pro pos tas ao pro je to pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, con for me ates ta o Pa re cer nº
606, de 1997 – CCJ. Inclu í do na Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria do dia 5-5-98, para dis -
cus são em tur no úni co das emen das da Câ ma ra
dos De pu ta dos, o PLS nº 273/91 teve adi a da sua
dis cus são, em ra zão de re que ri men to do Se na dor
Ro me ro Jucá (Re que ri men to nº 278/98).

Ou tro re que ri men to, de au to ria do Se na dor
Edu ar do Su plicy, so li ci tou o adi a men to da dis cus são
das emen das da Câ ma ra dos De pu ta dos, para que o
as sun to fos se no va men te sub me ti do à CCJ (Re que ri -
men to nº 279/98). Re ti ra do o Re que ri men to nº  278/98, 
em ca rá ter de fi ni ti vo, por so li ci ta ção do Se na dor Ro -
meu Tuma, o pro je to re tor nou à CCJ, para re e xa me
das emen das.

3. As emen das da Câ ma ra dos De pu ta dos ao
PLS nº 273/91

O tex to ori gi nal do pro je to, subs ti tu í do pela pri -
me i ra emen da, ex clu ía da ali e na ção as áre as in dis -
pen sá ve is à se gu ran ça na ci o nal, es pe ci al men te na
fa i xa de fron te i ra, as afe ta das aos Mi nis té ri os Mi li ta -
res, as re la ci o na das com a pre ser va ção e a ex plo ra -
ção de re cur sos na tu ra is de qual quer es pé cie, as tra -
di ci o nal men te ocu pa das pe los ín di os e as des ti na das
a ou tros fins de ne ces si da de ou de uti li da de pú bli ca.
Pela pro pos ta da Câ ma ra dos De pu ta dos, ex clu -
em-se da trans fe rên cia as áre as re la ci o na das nos in -
ci sos II, III, IV, VIII, IX e X do art. 20 da Cons ti tu i ção, as 
ter ras in dí ge nas per ten cen tes à União e as des ti na -
das pela União a ou tros fins de ne ces si da de ou uti li -
da de pú bli ca.

Qu an to às ter ras in dí ge nas, a al te ra ção pro mo -
vi da pela emen da in ten ta es ta be le cer uma di fe ren ça
en tre ter ras ”tra di ci o nal men te ocu pa das pe los ín di os“



e ”ter ras in dí ge nas per ten cen tes à União“, in du zin do
ao erro de que a pri me i ra ex pres são é mais am pla e,
por isso, me nos pre ci sa. De fato, vis tas iso la da men te,
ter ras ”tra di ci o nal men te ocu pa das pe los ín di os“ po -
dem ser ter ras de par ti cu la res ou ter ras ain da não dis -
cri mi na das, ou seja, ter ras cujo do mí nio ain da não
está de fi ni do, o que gera efe i tos ju rí di cos di ver sos da
si tu a ção, bem de fi ni da, em que as ter ras ocu pa das
pe los ín di os são de do mí nio não ape nas co nhe ci do,
como da União. To da via, a pró pria Cons ti tu i ção es cla -
re ce de fi ni ti va men te o as sun to, quan do es ta be le ce, li -
mi nar men te, que as ter ras tra di ci o nal men te ocu pa -
das pe los ín di os são bens da União (art. 20, XI). A mo -
di fi ca ção in tro du zi da pela emen da em nada aper fe i -
çoa o tex to ori gi nal, que deve, por tan to, ser res ta u ra -
do, quan to a esse as pec to par ti cu lar.

Qu an to aos in ci sos do art. 20 men ci o na dos na
emen da (II, III, IV, VIII, IX, X), sua trans cri ção é fun da -
men tal para o en ten di men to da mo di fi ca ção que ela
pro mo ve no tex to da pro po si ção. Con for me de ter mi na 
o art. 20 da Cons ti tu i ção Fe de ral, são bens da União,
en tre ou tros:

– as ter ras de vo lu tas in dis pen sá ve is à de fe sa
das fron te i ras, das for ti fi ca ções e cons tru ções mi li ta -
res, das vias fe de ra is de co mu ni ca ção e à pre ser va -
ção am bi en tal, de fi ni das em lei (art. 20, II);

– os la gos, rios e qua is quer cor ren tes de água
em ter re nos de seu do mí nio, ou que ba nhem mais de
um Esta do, sir vam de li mi tes com ou tros pa í ses, ou
se es ten dam a ter ri tó rio es tran ge i ro ou dele pro ve -
nham, bem como os ter re nos mar gi na is e as pra i as
flu vi a is (art. 20, III);

– as ilhas flu vi a is e la cus tres nas zo nas li mí tro -
fes com ou tros pa í ses; as pra i as ma rí ti mas; as ilhas
oceâ ni cas e as cos te i ras, ex clu í das, des tas, as áre as
re fe ri das no art. 26, II (art. 20, IV);

– os po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca (art. 20,
VIII);

– as ca vi da des na tu ra is sub ter râ ne as e os sí ti os
ar que o ló gi cos pré-his tó ri cos (art. 20, X).

Por ge né ri co, o tex to ori gi nal do pro je to não es -
cla re ce que as ter ras ex clu í das da ali e na ção são as
que o art. 20 da Cons ti tu i ção re ser va como bens da
União, de i xan do de fora as ter ras in dis pen sá ve is à de -
fe sa das vias fe de ra is de co mu ni ca ção, por exem plo.

Como se per ce be pela enu me ra ção aci ma, nem 
to dos es ses bens fo ram pre vis tos nas ex ce ções re la -
ci o na das no art. 2º do pro je to, que fala ge ne ri ca men te 
em áre as in dis pen sá ve is à se gu ran ça na ci o nal, es pe -
ci al men te na fa i xa de fron te i ra, em áre as afe ta das aos 
Mi nis té ri os Mi li ta res e áre as re la ci o na das com a pre -

ser va ção e a ex plo ra ção de re cur sos na tu ra is de
qual quer es pé cie. A enu me ra ção exa us ti va das ex ce -
ções, pro pos ta para o art. 2º, re pro duz o tex to cons ti -
tu ci o nal no que res pe i ta aos bens da União, e não en -
tra em con fli to com o dis po si ti vo da Cons ti tu i ção que
enu me ra os bens dos Esta dos. De fato, a Cons ti tu i ção 
in clui, en tre os bens dos Esta dos, as águas su per fi ci -
a is ou sub ter râ ne as, flu en tes, emer gen tes e em de pó -
si to, res sal va das, nes te caso, na for ma da lei, as de -
cor ren tes de obras da União; as áre as, nas ilhas
oceâ ni cas e cos te i ras, que es ti ve rem no seu do mí nio,
ex clu í das aque las sob do mí nio da União, Mu ni cí pi os
ou ter ce i ros; as ilhas flu vi a is e la cus tres não pe den -
cen tes à União e as ter ras de vo lu tas não com pre en di -
das en tre as da União (art. 26, I, II, III, IV).

Em ter mos prá ti cos, a fal ta de cla re za do pro je to 
com re la ção a es ses bens pode dar mar gem a in ter -
pre ta ções equi vo ca das da nor ma, a prin ci pal de las de 
que não res pe i tou a de fi ni ção cons ti tu ci o nal dos bens 
da União. Sob esse pon to de vis ta, a enu me ra ção pro -
pos ta pela Câ ma ra, ao es go tar to das as pos si bi li da -
des, não ape nas aten de ao es pí ri to do tex to an te ri or,
como o tor na mais cla ro, mais pre ci so. Res ta exa mi -
nar a re ti ra da, pela Câ ma ra, da men ção fe i ta pelo Se -
na do às áre as afe ta das aos Mi nis té ri os Mi li ta res. A
ex pres são pode pa re cer, à pri me i ra vis ta, um es cla re -
ci men to ne ces sá rio acer ca da área que não será ob -
je to da trans fe rên cia de que tra ta o pro je to de lei.
Enten do, to da via, que tal área se man tém, quan do a
emen da men ci o na, no fi nal do tex to pro pos to para o
art. 2º, ”as des ti na das a ou tros fins de ne ces si da de ou 
de uti li da de pú bli ca“.

A se gun da emen da ex clui da des ti na ção para
as sen ta men to e co lo ni za ção ter ras que o Esta do de -
ter mi nar para fim pú bli co es pe cí fi co. Ou tro fim pú bli co
es pe cí fi co que o novo Esta do pode dar a es sas ter ras
é sua ex plo ra ção para a re a li za ção de pes qui sas e ex -
pe ri men ta ção, con for me pos si bi li ta o Esta tu to da Ter -
ra (Lei nº  4.504, de 30 de no vem bro de 1964, arts. 9º e 
10). Por tan to, o tex to da emen da deve ser man ti do.

4. Con clu sões
Exa mi na do o mé ri to das emen das, pode-se

con clu ir que a pri me i ra me lho ra par ci al men te o tex to
do art. 2º do PLS nº 273/91, quan do enu me ra os in ci -
sos do art. 20 da Cons ti tu i ção que de fi nem os bens da 
União in sus ce tí ve is de trans fe rên cia ao novo Esta do
de Ro ra i ma. A subs ti tu i ção da ex pres sao ”ter ras tra di -
ci o nal men te ocu pa das pe los ín di os“ por ”ter ras in dí -
ge nas per ten cen tes à União", em nada be ne fi cia o
tex to do pro je to, como já foi dis cu ti do. Assim, do pon to 
de vis ta de con te ú do, a ad mis são, pelo Se na do, da
pri me i ra par te da emen da da Câ ma ra dos De pu ta dos



ao PLS nº 273/91 re co men da ria a ace i ta ção in te gral
do tex to su ge ri do, con for me de ter mi nam as nor mas
re gi men ta is do Se na do. Com efe i to, ao tra tar das
emen das da Câ ma ra a pro je to do Se na do, o Re gi -
men to Inter no des ta Casa exi ge que elas se jam vo ta -
das em sua to ta li da de, abrin do-se ex ce ção ape nas se 
o seu tex to for sus ce tí vel de di vi são (RISF, art. 286,
pa rá gra fo úni co). Como a di vi são não é pos sí vel, e
como a mo di fi ca ção re je i ta da (quan to à de fi ni ção de
ter ras in dí ge nas) não afron ta a Cons ti tu i ção, su ge -
re-se a ma nu ten ção da emen da.

Qu an to à se gun da emen da, tam bém con clu í -
mos pela sua ma nu ten ção, em ra zão dos ar gu men tos 
apre sen ta dos, quan to à pos si bi li da de que abre, ao
novo Esta do de Ro ra i ma, de des ti nar as ter ras em
ques tão para ati vi da des de pes qui sa e ex pe ri men ta -
ção agrí co la, que, cer ta men te, tam bém be ne fi ci a rão
as po pu la ções de ba i xa ren da.

II – Voto

Des se modo, opi no pela cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de, boa téc ni ca le gis la ti va e, no mé ri to, pela
apro va ção das emen das da Câ ma ra ao Pro je to de Lei 
do Se na do nº 273, de 1991 (Pro je to de Lei nº 3.190-E,
de 1992, na Câ ma ra dos De pu ta dos), re co men dan -
do-se, ain da, sua ade qua ção à Lei Com ple men tar nº
95/98.

Sala da Co mis são. – Ra mez Te bet, Re la tor.

PARECER Nº 1.048, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 255, de
2001 (nº 779/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
Alto Pa ra na í ba, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Pa tos dc Mi nas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 974, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 196, de 31 de maio 
de 2000, que ou tor ga per mis são a Fun da ção Edu ca ti -
va e Cul tu ral Alto Pa ra na í ba para exe cu tar, pelo pra zo 
de 10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu -

são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa -
tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº  2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo, e apro -
va ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va e 
Cul tu ral Alto Pa ra na í ba:

• Di re tor Pre si den te – Oscar Gar cia de Fa ria
• Di re tor Vice-Pre si den te – Ro dri go de Melo
   Fa ria
• Di re to ra Adm. e Fi nan ce i ra – Sô nia Alves da
   Mata

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que ”dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -



plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº  4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca -
ções“.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 779, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te  _ Arlin do Por to, Re la -
tor  _ Na bor Jú ni or – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ju -
vên cio da Fon se ca – Car los Pa tro cí nio – Fran ce li -
no Pe re i ra – Emi lia Fer nan des – Ma u ro Mi ran da –
Ger son Ca ma ta – Ro meu Tuma – Le o mar Qu in ta -
ni lha – Antô nio Car los Ju ni or – José Co e lho – Ca -
sil do Mal da ner.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres -
so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795
DE  31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên ci -
as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1 – cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos;

2 – cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me -
ro de co tis tas ou aci o nis tas;

3 – me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4 – in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;



5 – in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6 – in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962. 

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os ;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras; 
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -

ce res li dos vão à pu bli ca ção.
Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -

to nº 528, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te
para o Pro je to de Lei do Se na do nº 194, de 1999.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Sras e os Srs Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca que
será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ma gui to Vi le la.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 215, DE 2001
(Nº 1.028/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 66-A do Re gi men to Inter no

des sa Casa do Con gres so Na ci o nal, in di co o Se nhor
Artur da Tá vo la para exer cer a fun ção de Lí der do Go -
ver no no Se na do Fe de ral.

Bra si lia, 25 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, como Lí der, de vi da men te au to ri za do pelo Se -
na dor Hugo Na po leão, so li ci to dois mi nu tos para ex -
por um as sun to re le van te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro meu Tuma, para
fa lar em nome da Li de ran ça do PFL, nos ter mos re gi -
men ta is.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Lí der.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, an tes de
mais nada, sa ú do o re tor no do Se na dor Artur da Tá -
vo la, que aca bou de ser in di ca do como Lí der do Go -
ver no nes ta Casa. É uma ale gria con tar mos no va -
men te com a pre sen ça des se bri lhan te Se na dor. 

Co me mo ra-se hoje o Dia do Rá dio. Já se pas sa -
ram 78 anos des de que Ro quet te Pin to, que es tu da va
na Eu ro pa e viu sur gir a ino va ção, vol tou ao Bra sil e,
de po is de se em bre nhar pe las sel vas em com pa nhia
do Ma re chal Cân di do Ron don, vis lum brou no rá dio
um im por tan te fa tor de in te gra ção e edu ca ção no Bra -
sil, da das as nos sas di men sões con ti nen ta is. Nas cia,
as sim, em nos so País a ra di o di fu são em sete de se -
tem bro de 1922, no Rio de Ja ne i ro. Em São Pa u lo, foi
fun da da em 30 de no vem bro de 1923 a So ci e da de
Rá dio Edu ca do ra, pelo en ge nhe i ro Le o nar do Jo nes
Jú ni or, tido como o ”Pai do Rá dio“ pa u lis ta. 

A par tir daí, a ra di o di fu são cres ceu e se apri mo rou 
cada vez mais, con quis tan do um nú me ro im pres si o nan -
te de afi ci o na dos, que dis pu nham so men te des se equi -
pa men to para ou vir no tí ci as e man ter-se atu a li za do
com o que ocor ria num mun do ain da in cré du lo com as
mu i tas trans for ma ções tec no ló gi cas e so ci a is que acon -
te ci am cada vez com mais fre qüên cia. 



Atu al men te, ino va ções tec no ló gi cas em ra di o di fu -
são per mi tem re du ção pela me ta de do in ter va lo en tre
as es ta ções do dial, le van do a uma pos sí vel du pli ca ção
das três mil emis so ras de rá dio exis ten tes no País. 

No fu tu ro, o rá dio se be ne fi ci a rá, cada vez mais,
pelo de sen vol vi men to de no vos equi pa men tos. Já exis -
tem es tu dos para a for ma ção de re des para trans mis -
são via sa té li te, com o ad ven to do rá dio di gi tal. Um des -
ses no vos sis te mas é o RDS, si gla em in glês para Sis te -
ma de Rá dio Di gi tal, que será uma ino va ção tão sig ni fi -
ca ti va quan to a im plan ta ção do som ste reo em 1961. 

O novo sis te ma in clu i rá uma ja ne la no dial nos
rá di os co muns, que in for ma rá o nome da rá dio, a mú -
si ca, o can tor, além de bo le tins so bre o tem po, as con -
di ções de trá fe go e ain da in for ma ções de uti li da de pú -
bli ca. As trans mis sões es por ti vas, por exem plo, não
se per de ri am, se o ou vin te es ti ver se des lo can do,
pois o sis te ma per mi te que no vas rá di os se jam sin to -
ni za das au to ma ti ca men te.

Qu e ro, nes ta al tu ra, ci tar o ra di a lis ta Ni co lau
Tuma, o pi o ne i ro das trans mis sões es por ti vas, con si -
de ra do, na épo ca, o ”spe a ker  me tra lha do ra“ pela ra -
pi dez com que trans mi tia as jo ga das no cam po, o que
ca u sa va enor me em pol ga ção em seus ou vin tes.

Ain da vi san do me lhor re gu la men ta ção da ati vi -
da de de ra di o di fu são no País, um novo Pro je to de Lei
está sen do ela bo ra do pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, de for ma a ga ran tir que essa ati vi da de seja fis -
ca li za da por uma agên cia go ver na men tal. Esse pro je -
to, dis po ni bi li za do pelo Mi nis té rio para aco lher su ges -
tões dos in te res sa dos, re ce beu mais de 1.000 no vas
pro pos tas, que es tão sen do ava li a das.

Des se modo, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do -
res, en vio os meus cum pri men tos a to dos os que fa -
zem do rá dio sua pro fis são, que nes te dia co me mo -
ram essa ati vi da de que se com ple ta em to das as ca -
ma das so ci a is e pres ta enor me ser vi ço em prol das
co mu ni ca ções e da so ci e da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, não sem an -
tes agra de cer ao Se na dor Ro meu Tuma pela opor tu -
ni da de de seu pro nun ci a men to. A Mesa se as so cia às 
ho me na gem pres ta das ao 78º ani ver sá rio da Ra di o -
di fu são em nos so País, cum pri men tan do, por tan to,
to dos aque les que tra ba lham no rá dio e to dos que
dele se be ne fi ci am.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 

Sras e Srs  Se na do res, já tive opor tu ni da de de, bre ve -
men te, re gis trar a fi li a ção dos Se na do res Osmar Dias
e Álva ro Dias no PDT, ato este ocor ri do no úl ti mo sá -
ba do no Pa ra ná.

O fato para nós do PDT re ves te-se de tão gran -
de im por tân cia e pro fun da re le vân cia que faço ques -
tão de, nes te mo men to, de di car pa la vras es pe ci a is
aos dois Se na do res que pas sam ago ra a in te grar a
Ban ca da do PDT, com cin co Se na do res, da qual te -
nho a hon ra de ser o Lí der no Se na do Fe de ral.

Em meu nome, em nome dos Se na do res Jef fer -
son Pé res, La u ro Cam pos e de ma is Se na do res do
PDT e em nome do Pre si den te Na ci o nal do PDT,
ex-Go ver na dor Le o nel Bri zo la, trans mi to, nes ta opor -
tu ni da de, os vo tos de boas-vin das aos dois no vos in -
te gran tes da Ban ca da do Par ti do no Se na do. 

Sem dú vi da ne nhu ma, os Se na do res Osmar
Dias e Álva ro Dias têm en gran de ci do o Se na do Fe de -
ral com seu tra ba lho. No de cor rer do exer cí cio de
seus man da tos, têm com pro va da men te de mons tra do 
o com pro mis so e o in te res se pelo co le ti vo, pe los as -
sun tos de ele va do in te res se pú bli co. 

O Se na dor Osmar Dias pre si diu a Co mis são de
Assun tos So ci a is des ta Casa com mu i ta com pe tên cia 
e di li gên cia e atu al men te é Vice-Pre si den te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. O Se na -
dor Álva ro Dias, den tre ou tras fun ções nas qua is tra -
ba lhou com gran de des ta que, pre si de a CPI do Fu te -
bol com pro fun da com pe tên cia e dis tin ção. 

Os dois Se na do res fo ram re ce bi dos com uma
bo ni ta fes ta no Pa ra ná. Infe liz men te mu i tos Se na do -
res, como eu, não pu de ram com par ti lhar des se gran -
de mo men to, mas o Pre si den te Na ci o nal do Par ti do,
Dr. Le o nel Bri zo la, lá es te ve. 

É im por tan te res sal tar que o PDT do Pa ra ná
aca tou de for ma har mô ni ca es sas duas li de ran ças in -
con tes tes da po lí ti ca na ci o nal e mu i to es pe ci al men te
da po lí ti ca do Pa ra ná. O Pre si den te do Par ti do no Pa -
ra ná, a quem tam bém ho me na ge io nes te pro nun ci a -
men to, Dr. Nel ton Fri e drich, que tam bém é Pre si den te 
da Fun da ção Alber to Pas qua li ni no Esta do – o nome
de Alber to Pas qua li ni foi ho me na ge a do hoje aqui no
Se na do Fe de ral – os re ce beu de for ma mu i to de mo -
crá ti ca e o PDT pa ra na en se ace i tou a fi li a ção des tes
dois Lí de res, for ta le cen do-se, as sim, para as dis pu -
tas ma jo ri tá ri as e pro por ci o na is no Pa ra ná no pró xi mo 
ano.

Sem dú vi da ne nhu ma, o nome do Se na dor
Álva ro Dias é con si de ra do mu i to for te para dis pu tar o
Go ver no do Esta do do Pa ra ná. O Se na dor Osmar
Dias tam bém po de ria par ti ci par des sa dis pu ta, mas



como em po lí ti ca os es pa ços são li mi ta dos, de ve rá
no va men te ser nos so can di da to no Pa ra ná ao Se na -
do Fe de ral.

Falo em nome da Ban ca da do PDT no Se na do
da Re pú bli ca e tam bém em nome do De pu ta do Miro
Te i xe i ra, nos so Lí der na Câ ma ra dos De pu ta dos, que
se em pe nhou pes so al men te em fa vor da fi li a ção dos
dois Se na do res. Ma ni fes to, mais uma vez, o nos so
con ten ta men to de re ce bê-los e con gra tu lo-me com
os no vos fi li a dos. Co lo ca mo-nos à in te i ra dis po si ção
des sas duas li de ran ças im por tan tes da po lí ti ca na ci o -
nal e do Se na do Fe de ral para con du zir de for ma de -
mo crá ti ca, co e sa e uni da os des ti nos da nos sa Ban -
ca da no Se na do Fe de ral, que, jun ta men te com o Par -
ti do dos Tra ba lha do res, com põe o Blo co de Opo si ção. 
Os dois Se na do res já es tão per fe i ta men te adap ta dos
a essa nova con di ção de in te gran tes do Blo co de
Opo si ção e até já par ti ci pa ram das re u niões.

Por tan to, não te nho dú vi da de que o en tro sa -
men to e o tra ba lho se rão de sen vol vi dos em gran de
har mo nia den tro da nos sa Ban ca da e jun to ao Blo co
de Opo si ção.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Cum pri -
men to V. Exª e o PDT pela aqui si ção de dois ex tra or di -
ná ri os Se na do res, Álva ro Dias e seu ir mão, Osmar
Dias. Eles bri lham nes ta Casa tan to no uso da tri bu na
quan to nas co mis sões e no Ple ná rio. São dois hon ra -
dos Se na do res que de i xa ram seus par ti dos numa si -
tu a ção sui ge ne ris: ame a ça dos de ex pul são jus ta -
men te pelo PSDB em ra zão de te rem as si na do o re -
que ri men to de ins ta la ção da CPI da Cor rup ção. É um
fato re al men te his tó ri co num par ti do po lí ti co, uma vez
que esse não é um pro ble ma par ti dá rio. Par ti do po lí ti -
co ne nhum pode fe char ques tão nes ses as sun tos éti -
cos. Entre tan to, os dois Se na do res mos tra ram mu i ta
per so na li da de, fir me za e con vic ção ao as si na rem
aque le re que ri men to de ins ta la ção da CPI e, por isso,
sen ti ram-se cons tran gi dos no PSDB e im pos si bi li ta -
dos de con ti nu ar fi li a dos até mes mo em vir tu de das
ame a ças de ex pul são. Con se qüen te men te, en ri que -
ce ram mu i to o PDT. Espe ro que am bos os Se na do res
pos sam con ti nu ar co la bo ran do com a de mo cra cia em 
nos so País e com o Se na do Fe de ral, prin ci pal men te
nes sas ques tões éti cas e im por tan tes como as que
re la tei. Mu i to obri ga do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT - AP) – 
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la, ho me na -

ge an do-o tam bém pela im por tân cia da sua pas sa -
gem pela Pre si dên cia do PMDB. V. Exª, com mu i to bri -
lhan tis mo, en tu si as mo, de di ca ção e com pe tên cia
sou be hon rar seu pró prio nome e o nome de seu Par -
ti do du ran te esse pe río do, cum prin do mu i to bem o pa -
pel de Lí der e Pre si den te do PMDB. 

Qu an to à fi li a ção dos no vos Se na do res, tem ra -
zão V. Ex.ª. É um fato inu si ta do dois Se na do res se rem 
pu ni dos por um par ti do por que que rem exa ta men te
exa mi nar as de nún ci as de cor rup ção que pa i ram so -
bre o Go ver no e o Con gres so Na ci o nal. Isso de mons -
tra mais uma vez que a po lí ti ca no Bra sil pre ci sa de
uma re vi são e que nós, po lí ti cos, como di ri gen tes par -
ti dá ri os, pre ci sa mos com pre en der me lhor o pa pel do
Par la men to, que, den tre ou tras ati vi da des, in cum bên -
ci as, com pe tên ci as, deve pro ce der às in ves ti ga ções
so bre as de nún ci as que nos che gam às mãos. 

De se jo que os nos sos dois Se na do res con ti nu -
em ten do êxi to no seu tra ba lho no Se na do Fe de ral e
que pos sam ter su ces so nas dis pu tas ele i to ra is do
ano que vem.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra o Se na dor Le o mar Qu in ta ni -
lha, de To can tins.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Tem V.
Ex.ª a pa la vra, pela or dem.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Ape nas que ro
co mu ni car a mi nha re in te gra ção na Casa e o con vi te do
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca para que ocu pe a Li de -
ran ça do Go ver no nes ta Casa. Já to mei os atos ne ces -
sá ri os a esse re tor no e a par tir de ago ra já es tou de vi da -
men te in te gra do no cor po do Se na do Fe de ral. 

Qu e ro dar uma pa la vra ao Se na dor Nilo Cam -
pos, meu Su plen te, ami go, pela qua li da de do de sem -
pe nho de S. Ex.ª, pela se ri e da de, sim pa tia pes so al e
res pe i to que gran je ou nos nove me ses em que es te ve 
nes ta Casa.

Agra de ço ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha pela
gen ti le za de me per mi tir essa in ter rup ção.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – A Mesa
dá as boas-vin das a V. Ex.ª e o cum pri men ta por vol -



tar a esta Casa e por as su mir a li de ran ça do Go ver no.
Espe ra mos que V. Ex.ª pos sa de sem pe nhar suas fun -
ções com a efi ciên cia que lhe é pe cu li ar.

A Mesa cum pri men ta tam bém o Se na dor Nilo
Te i xe i ra Cam pos pelo tra ba lho que de sem pe nhou, re -
pre sen tan do e subs ti tu in do V. Ex.ª, com dig ni da de, na 
con di ção de su plen te.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT - PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Tem a pa -
la vra V. Ex.ª.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT - PR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, sei
que o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha já está a pos tos
na tri bu na para o seu pro nun ci a men to. To da via, ao
vol tar de uma au diên cia com o Mi nis tro Pi men ta da
Ve i ga no Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, ouvi o pro -
nun ci a men to do Se na dor Se bas tião Ro cha, apar te a -
do pelo Se na dor Ma gui to Vi le la, e não po de ria de i xar
de re gis trar o meu mais pro fun do agra de ci men to, não
só pela aco lhi da ca ri nho sa dos Se na do res do PDT e
do Lí der do PDT, Se na dor Se bas tião Ro cha, como
tam bém pe las pa la vras ge ne ro sas dos Se na do res
Ma gui to Vi le la e Se bas tião Ro cha.

Peço des cul pas ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni -
lha. Qu e ria ape nas re gis trar, com jus ti ça, es ses agra -
de ci men tos em meu nome e no do Se na dor Álva ro
Dias.

Gos ta ria de agra de cer, tam bém, ao Se na dor
Ma u ro Mi ran da, que, como vejo, con cor dou com as
pa la vras do Se na dor Ma gui to Vi le la. 

Obri ga do pela con ces são.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – A pa la vra 
con ti nua com o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. 

Lem bro aos Srs. Se na do res que a ses são se en -
cer ra às 18 ho ras e 30 mi nu tos e que, em se gui da, ha -
ve rá Ses são do Con gres so Na ci o nal.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an -
tes de abor dar o as sun to que me traz a esta tri bu na,
eu gos ta ria de fa zer coro àque les que já se ma ni fes ta -
ram dan do o voto de boas-vin das ao Se na dor Artur da 
Tá vo la, que, para ale gria des ta Casa, re tor na ao con -
ví vio de seus Pa res, onde sou be, com mu i ta lha ne za,
com mu i ta se re ni da de e com pe tên cia, de sem pe nhar
as suas fun ções de re pre sen tar o im por tan te Esta do
do Rio de Ja ne i ro e gran je ar a ad mi ra ção, o res pe i to e 
o ca ri nho de seus Pa res. Que seja o emi nen te Se na -
dor Artur da Tá vo la mu i to fe liz no seu novo con ví vio
com os Mem bros des ta Casa e nes ta nova mis são

que lhe foi con fi a da como Lí der do Go ver no no Se na -
do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, tra mi ta nes te Se na do Fe de ral,
mais es pe ci fi ca men te na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, pro po si ção ori gi ná ria da Câ ma ra 
dos De pu ta dos, para a qual gos ta ria de cha mar a
aten ção dos meus no bres Pa res.

Tra ta-se de pro je to de lei de au to ria do emi nen te 
De pu ta do José Ja ne ne, que dis ci pli na a trans fe rên cia 
de imó ve is fi nan ci a dos pelo Sis te ma Fi nan ce i ro da
Ha bi ta ção, o SFH. O ob je ti vo prin ci pal do pro je to é ga -
ran tir, de ma ne i ra in te gral, aos no vos ad qui ren tes de
casa pró pria fi nan ci a da pelo Sis te ma Fi nan ce i ro da
Ha bi ta ção, que as sim se cons ti tu í rem a par tir de ope -
ra ções de sub-ro ga ções de di re i tos e obri ga ções, as
mes mas con di ções dos con tra tos em que se sub-ro -
ga rem.

Sob as re gras atu a is, no mo men to em que o ad -
qui ren te pro ce de a trans fe rên cia do imó vel jun to ao
agen te fi nan ce i ro, o va lor das pres ta ções é re cal cu la do,
le van do-se em con ta os ín di ces e as con di ções de fi -
nan ci a men to vi gen tes no mo men to da trans fe rên cia.
Em fun ção dis so, o re sul ta do a que te mos as sis ti do é a
im pos si bi li da de dos no vos ad qui ren tes de ar car com as
pres ta ções no vas, de va lo res bem mais ele va dos.

Os cha ma dos ”con tra tos de ga ve ta“ têm con se -
qüên ci as ne ga ti vas tan to para o com pra dor como
para o ven de dor do imó vel, se não ve ja mos: 

Os com pra do res, que têm de hon rar o pa ga -
men to das pres ta ções em nome dos an ti gos pro pri e -
tá ri os, fi cam im pe di dos, em caso de mor te ou in va li -
dez per ma nen te, de se be ne fi ci a rem do se gu ro que
efe ti va men te pa ga ram. Ou seja, as su mem um cus to
fi nan ce i ro da pres ta ção, sem que te nham a se gu ran -
ça pes so al quan to ao in ves ti men to que es tão re a li -
zan do. Além dis so, por não dis po rem do imó vel em
seu nome, fi cam im pe di dos de con tar com o am pa ro
pre vis to pelo pró prio Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta -
ção em si tu a ção de de sem pre go. Vi o la-se, ain da, o
prin cí pio da equi va lên cia sa la ri al, por quan to es tão
su je i tos a re gras de re a jus ta men to alhe i as às suas
con di ções es pe cí fi cas de ren da.

Já aos ven de do res, que per ma ne cem com os
con tra tos em seus pró pri os no mes, fica a im pos si bi li -
da de de aqui si ção de ou tro imó vel por in ter mé dio do
Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, já que, for mal men -
te, é pos su i dor de um fi nan ci a men to, sen do-lhe ve da -
da a ob ten ção de novo em prés ti mo.

Ou tros pro ble mas de ri vam des sa re la ção in for -
mal jun to aos di ver sos ór gãos da Admi nis tra ção Pú -



bli ca, como fis ca li za ções mu ni ci pa is e con ces si o ná ri -
as de ser vi ços pú bli cos.

Por es sas ra zões, ab so lu ta men te per ti nen tes,
jul go opor tu na a apro va ção do re fe ri do pro je to, ao
qual dei pa re cer fa vo rá vel na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral. É pre ci -
so dar aos mu tuá ri os, que so nham com a aqui si ção
da casa pró pria, ga ran tia de que te rão to das as con di -
ções ju rí di cas de re a li zar os seus ne gó ci os.

Em um País que apre sen ta enor me ca rên cia na
área ha bi ta ci o nal, a pos si bi li da de de re gu la ri za ção
dos cha ma dos con tra tos de ga ve ta, sem que ocor ra
au men to nas pres ta ções para os no vos ad qui ren tes,
sig ni fi ca rá a pos si bi li da de de am pli a ção das tran sa -
ções no âm bi to do SFH. A me di da tem for te im pac to
so ci al, pois tra rá be ne fí ci os para um nú me ro ex pres -
si vo de ci da dãos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é im por -
tan te res sal tar que, ape sar de o pro je to al te rar a Lei nº 
8.004/90, cujo ob je ti vo prin ci pal foi im pe dir que o dé fi -
cit do Fun do de Com pen sa ção das Va ri a ções Sa la ri a -
is au men tas se, o le gis la dor teve o cu i da do de res -
guar dar o re fe ri do fun do, na me di da em que dis põe
so bre con di ções es pe ci a is de trans fe rên ci as no caso
de fi nan ci a men tos que in cor po ra ram be ne fí ci os ao
lon go do con tra to. Nes ses ca sos, os mu tuá ri os não
po de rão se be ne fi ci ar da par ti ci pa ção do Fun do de
Com pen sa ção das Va ri a ções Sa la ri a is – FCVS.

Aliás, a pri me i ra pre o cu pa ção ao se ana li sar os
efe i tos da apro va ção do pro je to foi ve ri fi car seu im -
pac to so bre o dé fi cit do FCVS, es ti ma do em cer ca de
US$19 bi lhões. Uma vez que ocor re rá a sim ples mu -
dan ça do de ve dor, sem que se al te re as con di ções do
con tra to, tudo in di ca que o ci ta do dé fi cit se man te rá
no mes mo ní vel em que hoje se en con tra ou po de rá
até mes mo ser re du zi do, ten do em vis ta que a re gu la -
ri za ção ju rí di ca dos con tra tos per mi ti rá aos no vos
mu tuá ri os re a li zar a li qui da ção an te ci pa da do sal do
de ve dor.

O pro je to es ta be le ce o per cen tu al de 2,5%
como o va lor a ser co bra do de en car gos no mo men to
da for ma li za ção da trans fe rên cia, in ci den tes so bre o
sal do de ve dor do con tra to. Des se to tal, 0,5% é des ti -
na do ao agen te fi nan ce i ro, a tí tu lo de taxa de trans fe -
rên cia, e 2,0% são des ti na dos ao FCVS, a tí tu lo de
con tri bu i ção es pe ci al. Aos con tra tos não abran gi dos
pelo re fe ri do fun do, ob vi a men te será co bra da ape nas
a taxa de trans fe rên cia.

Por úl ti mo, cabe res sal tar que a pro po si ção es -
ta be le ce a obri ga ção de que os no vos ad qui ren tes
aten dam às exi gên ci as ca das tra is, bem como aos de -
ma is re qui si tos nor mal men te es ti pu la dos pela le gis la -

ção que rege o SFH. Os pos sí ve is be ne fi ciá ri os des ta
lei não po de rão ser pro pri e tá ri os de ou tro imó vel lo ca -
li za do no mes mo mu ni cí pio e nem pos su í rem ou tro fi -
nan ci a men to ha bi ta ci o nal den tro do SFH. O fun da -
men to da res tri ção é ga ran tir que os re cur sos dis po ní -
ve is no sis te ma atin jam o ma i or nú me ro de be ne fi ciá -
ri os pos sí vel.

Pe las ra zões ex pos tas, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é que hoje ocu po esta tri bu na para
re gis trar a im por tân cia da pro po si ção, cum pri men tar
o seu au tor, o no bre De pu ta do José Ja ne ne e, ao
mes mo tem po, ape lar aos emi nen tes Se na do res que
vo tem fa vo ra vel men te a ela quan do de sua apre ci a -
ção por este Ple ná rio, pois a jul go me ri tó ria e ex tre -
ma men te opor tu na.

Qu e ro apro ve i tar esta opor tu ni da de para enal te -
cer todo e qual quer es for ço de sen vol vi do pelo Go ver -
no Fe de ral que te nha por ob je ti vo re du zir o dé fi cit ha -
bi ta ci o nal bra si le i ro. A Se cre ta ria Espe ci al de De sen -
vol vi men to Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca, por
in ter mé dio da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, agen te fi -
nan ce i ro ofi ci al do Go ver no na área ha bi ta ci o nal, tem
im ple men ta do vá ri os pro gra mas des ti na dos a vi a bi li -
zar à po pu la ção de ba i xa ren da a aqui si ção da casa
pró pria, como o Pro gra ma de Car ta de Cré di to, o Pro -
gra ma de Arren da men to Re si den ci al, es pé cie de le a -
sing ha bi ta ci o nal e o Cons tru card, que fi nan cia a
com pra de ma te ri a is de cons tru ção. Mais re cen te -
men te, a CEF lan çou o Pro gra ma de Sub sí dio à Ha bi -
ta ção de Inte res se So ci al, o PSH, que se des ti na a
com ple men tar a ca pa ci da de fi nan ce i ra de can di da tos 
a em prés ti mos ha bi ta ci o na is que não têm ren da su fi -
ci en te para pa gar as pres ta ções dos fi nan ci a men tos.
Tais pro gra mas têm se con fi gu ra do num va li o so ins -
tru men to de po lí ti ca pú bli ca para se re du zir o dé fi cit
ha bi ta ci o nal do nos so País, ain da mu i to ele va do.

To das as ações que ve nham ao en con tro dos
an se i os da que les que aca len tam o so nho da casa
pró pria me re cem o nos so de ci si vo apo io. Não po de -
mos nos es que cer que re cen te men te apro va mos e
pro mul ga mos emen da ao tex to cons ti tu ci o nal es ta be -
le cen do que a mo ra dia é di re i to so ci al ina li e ná vel de
todo e qual quer ci da dão.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Ouço com pra zer V. Exª.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha, que ro cum pri men tar V. Exª pela ini ci -
a ti va de abor dar esse tema im por tan te, que tem gran -
de ape lo pe ran te a po pu la ção, le van ta al guns pon tos



po si ti vos da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e do Go ver no
Fe de ral no seu pro gra ma ha bi ta ci o nal, le van ta, sem
dú vi da, al gu mas di fi cul da des da sua im ple men ta ção
e re lem bra a emen da de au to ria do Se na dor Ma u ro
Mi ran da, in clu in do na nos sa Cons ti tu i ção o di re i to à
mo ra dia como um di re i to so ci al. V. Exª abor da o tema
com mu i ta pro pri e da de, le van tan do da dos, tra zen do
in for ma ções. Tam bém que ro fa zer aqui o re gis tro de
um re que ri men to do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si -
den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, tam -
bém subs cri to por mim, con vi dan do o Pre si den te da
Ca i xa a vir à CAE, para que pu dés se mos dis cu tir a re -
a li da de do pro gra ma ha bi ta ci o nal do Go ver no hoje,
le van tan do as di fi cul da des, na tu ral men te, mos tran do
as dis tor ções, os de se qui lí bri os, as ele va das pres ta -
ções e al guns pon tos que V. Exª re gis trou. Mas que
tam bém ele ve nha anun ci ar a po lí ti ca ha bi ta ci o nal do
Go ver no, por que não se pode ape nas tro car de si gla,
tro car de pa la vras, mas que pre ci sa ser um pro gra ma
con sis ten te, um pro gra ma que dê opor tu ni da de a um
pla ne ja men to de mé dio e lon go pra zos. Fi ca mos aqui
aguar dan do que o pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca
pos sa mar car, o mais rá pi do pos sí vel, a data de sua
vin da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos para que
pos sa mos, em con jun to, le var in for ma ções, bus car
sub sí di os para es cla re cer aque les que per se guem o
so nho da casa pró pria, so nho às ve zes re a li za do em
um pri me i ro mo men to e de po is trans for ma do em pe -
sa de lo. V. Exª abor da o tema com mu i ta com pe tên cia,
com mu i ta opor tu ni da de. Va mos aguar dar que ele
pos sa ser re dis ti cu ti do aqui nes ta Casa. Meus cum -
pri men tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB -
TO) – V. Exª ex põe com mu i ta pro pri e da de ques tões
sig ni fi ca ti vas que re ve lam as di fi cul da des enor mes
que te mos – o Go ver no bra si le i ro e o País – de en -
fren tar e so lu ci o nar um pro ble ma que afli ge mi lha res
de pes so as por este Bra sil afo ra.

O emi nen te Se na dor Ma u ro Mi ran da, que di ri ge
os tra ba lhos des ta Casa, deu a sua con tri bu i ção apre -
sen tan do uma emen da cons ti tu ci o nal que con si de ra
o di re i to à mo ra dia, como for ma de es ta be le cer um
sen ti men to for te e a ne ces si da de de que to dos nos
em pe nhe mos para aten der a esse so nho de mi lha res
de bra si le i ros. Gos ta ria de lem brar que em vá ri os
Esta dos, prin ci pal men te no meu, fere a dig ni da de hu -
ma na a con di ção de mo ra dia de mu i tos bra si le i ros,
que vi vem em ca sas ex tre ma men te pre cá ri as, de ta i -
pa ou pa lha, co ber tu ra e pa re des que não ofe re cem
qual quer tipo de se gu ran ça e con for to para as fa mí li -
as mais po bres.

Espe ro que a bu ro cra cia, os en tra ves, as di fi cul -
da des, como aqui men ci o nei o caso do con tra to de
ga ve ta, se jam eli mi na dos des sa jor na da que to dos
de ve re mos per cor rer com vis tas a al can çar, o quan to
an tes, a re du ção do tão ele va do ín di ce de de man da
re pri mi da por mo ra dia nes te País.

Era o que eu ti nha a re gis trar, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o mar
Qu in ta ni lha, o Sr. Arlin do Por to, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Ma u ro Mi ran da.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o mar
Qu in ta ni lha, o Sr. Ma u ro Mi ran da, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da, lem bran do que
en cer ra re mos a ses são às 18h30min, ten do em vis ta
o iní cio da ses são do Con gres so Na ci o nal.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, a mi nha pri me i -
ra pa la vra é para re gis trar a nos sa ale gria de re ce ber
hoje, no Se na do, seis Ve re a do res da mi nha que ri da
ci da de de Aná po lis, que vi e ram fa zer uma vi si ta a
esta Casa e aos Ga bi ne tes dos Se na do res Iris Re -
zen de e Ma gui to Vi le la. E em nome de S. Exªs te nho a 
cer te za de que tam bém me ma ni fes to. 

Sr. Pre si den te, nes te mun do tra u ma ti za do pela
vi o lên cia ter ro ris ta, tu mul tu a do pelo cho que de ci vi li -
za ções, var ri do por ver ti gi no sas mu dan ças so ci a is e
tec no ló gi cas, aba la do pela vo la ti li da de dos mer ca -
dos, a bus ca de pon tos de apo io fi xos e de ori en ta -
ções éti cas se gu ras re fle te os an se i os ge ra is de re -
cons tru ir as ba ses mo ra is e es pi ri tu a is da con fi an ça
ne ces sá ria ao con ví vio hu ma no so li dá rio e pro du ti vo.

A po lí ti ca e os po lí ti cos es tão en tre os se to res
mais atin gi dos por essa de so ri en ta ção. O avan ço das
co mu ni ca ções ins tan tâ ne as, em to dos os qua dran tes
de mo crá ti cos, so la pou os par ti dos no seu pa pel tra di -
ci o nal de in ter me diá rio do povo com o po der.

Nada dis so, po rém, ain da foi ca paz de ti rar o
Bra sil de sua con di ção de ”gran de País pe que no“, na
fra se ilu mi na da do sa u do so Hé lio Bel trão. Em que
pese o gi gan tis mo de um pu nha do de ma ga ló po les,
sig ni fi ca ti va par ce la de nos sa po pu la ção con ti nua vi -
ven do em ci da des in te ri o ra nas de mé dio e, so bre tu -
do, pe que no por tes.

Pois bem, ali o povo mais hu mil de e de sas sis ti -
do ain da en con tra na fi gu ra ab ne ga da e ami ga do ve -



re a dor aque le ”pon to de apo io“, cada vez mais raro,
ao qual me re fe ri há pou co.

Pen san do bem, Sr. Pre si den te, ”pon to de apo io“
é uma ex pres são in su fi ci en te para de sig nar a pre sen -
ça po si ti va, con fiá vel e mar can te do le gis la dor mu ni ci -
pal nas an gús ti as ou nas vi tó ri as, nas tris te zas ou nas 
ale gri as, de sua co mu ni da de. 

O ve re a dor é o om bro ami go, o muro de la men -
ta ções, ”o pro cu ra dor de par tes“ (no sin gu lar e no plu -
ral), o so lu ci o na dor de pro ble mas, o agen te vivo da
es pe ran ça e da ci da da nia nes se am bi en te ime di a to
de ex pe riên cia po lí ti ca das pes so as que é o mu ni cí -
pio. Afi nal, é nele que os in di ví du os efe ti va men te mo -
ram, lu tam, tra ba lham, so frem e so nham, e não nas
abs tra ções le ga is do ”Esta do“ ou do ”País“...

Infe liz men te, é mu i to co mum que par ce las in te -
lec tu a li za das da so ci e da de ur ba na ju rem so li da ri e da -
de ao ser hu ma no em te o ria, mas ig no rem ou des pre -
zem as afli ções de gen te real na vida prá ti ca. 

Com o ve re a dor é di fe ren te! 
Ele está sem pre ao al can ce, para pro vi den ci ar

aque la am bu lân cia; para ar ran jar às pres sas a in ter -
na ção da que la par tu ri en te sur pre en di da com a che -
ga da do bebê an tes da hora; para co brar da bu ro cra -
cia a so lu ção rá pi da da que le pro ces so com pli ca do de
apo sen ta do ria ru ral; para so li ci tar do co mér cio aju da
na com pra da que las ca mi sas do time de fu te bol lo cal;
para con se guir aque la vaga es co lar ou bol sa de es tu -
dos; para ga ran tir a ces ta bá si ca de quem tem fome e
está de sem pre ga do, ou o ma te ri al de cons tru ção
para a fa mí lia sem teto; para en co ra jar do a ções à fes -
ta ju ni na, ao or fa na to ou ao lar dos ve lhi nhos; para pa -
gar com di nhe i ro do pró prio bol so pela úl ti ma mo ra da
de quem, caso con trá rio, se ria se pul ta do como in di -
gen te.

Fre qüen te men te, as ca rên ci as são tan tas e a
von ta de de aju dar é ta ma nha que os pró pri os en tes
que ri dos do ve re a dor – seus pais, seus fi lhos e, em
es pe ci al, sua es po sa – aca bam en vol vi dos nes se mu -
ti rão de as sis tên cia hu ma na e co mu ni tá ria. A casa se
trans for ma em pos to de aten di men to aber to 24 ho ras
por dia; o car ro vira meio de trans por te para re sol ver
todo tipo de ur gên cia atra vés de es tra das pe ri go sas e
es cu ras a qual quer hora da ma dru ga da; o sa cri fí cio
do tem po de la zer no lar tor na-se uma cons tan te na
vida da fa mí lia.

E como se não bas tas sem tan tas mi cro con tri bu -
i ções ao bem-es tar so ci al, o ve re a dor ain da mar cha
na li nha de fren te do ma cro pro ces so de cons tru ção
de mo crá ti ca, pois é ele que tro ca em mi ú dos, para os
me nos ins tru í dos no iso la men to das áre as ru ra is, a

com ple xi da de da que las de ci sões po lí ti cas que me -
xem com a vida de todo mun do, mas são to ma das ”lá
lon ge“, pe los ”ho mens do po der“, aqui em Bra sí lia, ou
na ca pi tal do seu Esta do.

Se há fa lhas e er ros na pro du ção le gis la ti va ou
na atu a ção par la men tar dos ve re a do res, boa par te da 
ca u sa se deve à pés si ma dis tri bu i ção das opor tu ni da -
des edu ca ci o na is nes te País – cam peão mun di al de
de si gual da des.

Já os gran des ou pe que nos pe ca dos éti cos co -
me ti dos por uma mi no ria de edis in ca pa zes de hon rar
o man da to po pu lar que lhes foi ou tor ga do, mes mo
com o de vi do des con to dos fre qüen tes maus exem -
plos vin dos ”de cima“, cons ti tu em ex ce ções con fir ma -
do ras de uma re gra hon ra da e re con fir ma da no
dia-a-dia por ho mens e mu lhe res que con ju gam o ver -
bo ”ser vir“ em to dos os tem pos e mo dos, no in te res se
ma i or do povo.

Com es sas pa la vras de apre ço e gra ti dão aos
ve re a do res do Bra sil, em es pe ci al aos ve re a do res do
meu que ri do Go iás, con cluo o meu pro nun ci a men to
de hoje, Sr. Pre si den te.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, eu gos ta ria de pe dir um apar te a V.
Exª an tes da con clu são do seu pro nun ci a men to.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, V. Exª faz um pro nun ci a men to ver da -
de i ro com re la ção ao ve re a dor, essa fi gu ra ex tra or di -
ná ria que V. Exª mu i to bem des cre veu. O ve re a dor é o
muro das la men ta ções, o in di ví duo que re ce be o im -
pac to pri me i ro do so fri men to das pes so as. O ve re a -
dor é a pes soa mais bem in for ma da des te País. Aliás,
se ele fos se mais ou vi do, não te ría mos tan tos pro ble -
mas na área so ci al, na edu ca ção, na se gu ran ça pú bli -
ca, por que ele é quem tem mais co nhe ci men to de
tudo o que acon te ce nes te País. Eu te nho a hon ra e o
or gu lho de ter sido ve re a dor em 1976, quan do do
meu pri me i ro man da to, ten do che ga do a pre si dir a
Câ ma ra Mu ni ci pal da mi nha ci da de, Ja taí. Con fes so
que a Câ ma ra foi a mi nha uni ver si da de. Se não ti ves -
se pas sa do por ela, eu não co nhe ce ria com pro fun di -
da de to dos os pro ble mas que afli gem os bra si le i ros.
O ve re a dor é sem pre in jus ti ça do e cri ti ca do, mas é,
tal vez, o po lí ti co que mais faz pelo so ci al nes te País.
V. Exª re tra tou mu i to bem as ca rên ci as de 30% a 40%
da po pu la ção bra si le i ra. São os ve re a do res os pri me i -
ros a acu dir o so fri men to do nos so povo. Além de
cum pri rem a sua obri ga ção de fa zer as leis mu ni ci pa -
is, fis ca li zar os pre fe i tos, apro var os or ça men tos mu -



ni ci pa is, trans for mam-se, tam bém, em um agen te so -
ci al, em um agen te que mi ni mi za o so fri men to da sua
gen te, dos seus mu ní ci pes. Por tan to, que ro cum pri -
men tá-lo pela opor tu ni da de do pro nun ci a men to. Hoje, 
eu, V. Exª e o Se na dor Iris Re zen de re ce be mos os ve -
re a do res de Aná po lis, uma ci da de im por tan te, in dus -
tri a li za da, aca dê mi ca, uni ver si tá ria. Re ce be mos ve re -
a do res do PL, do PSB, do PTB, do PMDB, o Dr. Aqui -
les, que é mé di co e ve re a dor na que la ci da de. To dos
eles vi e ram a Bra sí lia em bus ca de me lho ri as para a
sua ci da de, pre o cu pa dos com o seu povo. Meus cum -
pri men tos a V. Exª. Cre io que to dos nós, Se na do res,
po lí ti cos bra si le i ros, de ve ría mos va lo ri zar ain da mais
o ve re a dor, que é, às ve zes, tão in jus ti ça do, mas que
tan tos e re le van tes ser vi ços tem pres ta do à Pá tria
bra si le i ra. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, in cor po ro, com mu i to pra zer, o
pro nun ci a men to de V. Exª e la men to pro fun da men te
não po der in cor po rar, tam bém, a sua ex pe riên cia
como ve re a dor de sua ci da de.

Infe liz men te, não tive essa opor tu ni da de de ser
um ve re a dor, mas sin to mu i to or gu lho de to dos e te -
nho gran de ca ri nho pe los ve re a do res do País e pelo
tra ba lho que re a li zam di u tur na men te a fa vor das suas 
po pu la ções, dos seus ir mãos, da sua gen te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Se bas tião Ro cha.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 538, DE 2001

Nos ter mos do art. 167 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 255/2001.

Sala das Ses sões, 25 de Se tem bro de 2001. –
Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro meu Tuma, Ro me ro Jucá

e Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs. e Srs. Se na do res, este iní cio de mi lê nio
está mar ca do por mu dan ças po lí ti co-eco nô mi co-so ci -
a is em to dos os con ti nen tes. Mu dan ças so nha das por 
gi gan tes cas par ce las da hu ma ni da de há bas tan te
tem po, mas que tam bém cons ti tu í ram – como ain da
cons ti tu em – um pe sa de lo para mu i tos se res hu ma -
nos. Ine xis te for ma de su bes ti mar ou ig no rar trans for -
ma ções des se ní vel que si na li zam uma vol ta da es pi -
ral da his tó ria para de mar car mais uma eta pa do pro -
gres so hu ma no, a era da que da de bar re i ras e até de
fron te i ras, num es for ço glo bal pela união dos po vos.
Ou seja: vi ve mos a era da glo ba li za ção. Por con se -
qüên cia, no vas re la ções eco nô mi cas mun di a is pre va -
le cem sob a égi de da in te gra ção dos mer ca dos, des -
na ci o na li za ção de in ves ti men tos e flu i dez de ca pi ta is
com a ve lo ci da de da luz.

O com par ti lha men to de imen sos mer ca dos con -
su mi do res e sis te mas de co mu ni ca ção pa re ce des ti -
na do a ala van car o pro gres so em lar ga es ca la, mas
apre sen ta vá ri os as pec tos cru éis de vi do à cres cen te
con cen tra ção de in for ma ção, ca pi tal e, por tan to, po -
der nas mãos de agru pa men tos pri va dos su pra na ci o -
na is. A prin ci pal fa ce ta per ver sa des se pro ces so é a
rá pi da dre na gem de ri que zas e cé re bros. Em con se -
qüên cia, po vos in te i ros per ma ne cem nos ní ve is mais
ba i xos da es ca la que di vi de as na ções em ri cas, po -
bres e mi se rá ve is, es tas úl ti mas ser vin do como for ne -
ce do ras de mão de obra sem qua li fi ca ção e ba ra ta.

Há uma lei da Fí si ca que sem pre im pe ra quan do 
se atua so bre algo ma te ri al: a toda ação cor res pon de
re a ção igual e con trá ria. Foi por isso que a glo ba li za -
ção – a meu ver imen sa men te be né fi ca, caso res pe i te 
os ide a is de so li da ri e da de, ain da que mes clan do-os a 
in te res ses eco nô mi cos – pro vo cou pon de rá ve is ma ni -
fes ta ções ad ver sas. Ao mes mo tem po, po rém, sur gi -
ram es for ços uni ver sa is para hu ma ni zá-la, de ma ne i -
ra a lhe ga ran tir vi gor, po der e pe re ni da de mes mo di -
an te das ma ni fes ta ções de in con for mis mo. A cons ci -
en ti za ção do que se con ven ci o nou de no mi nar ”res -
pon sa bi li da de so ci al“ in se re-se nes ses es for ços
para hu ma ni zar e dig ni fi car a glo ba li za ção. Tan to que
deu ori gem a am plo mo vi men to em inú me ros pa í ses,
en tre eles o Bra sil, com a par ti ci pa ção e o in cen ti vo
de ins ti tu i ções par ti cu la res, em pre sas e or ga nis mos
pú bli cos do por te da Orga ni za ção das Na ções Uni das 
(ONU); de gran des cor po ra ções em pre sa ri a is par ti -
cu la res de na tu re za na ci o nal e mul ti na ci o nal; e de
con si de rá vel nú me ro de ONGs, isto é, or ga ni za ções
não-go ver na men ta is. Ou seja, nele es tão en ga ja dos
in te gran tes do Pri me i ro, Se gun do e Ter ce i ro Se tor, de 



acor do com a ter mi no lo gia que hoje per me ia o con ce -
i to da ”res pon sa bi li da de so ci al“. De cer ta for ma, esta
ex pres são evo ca al guns dos an ti gos prin cí pi os do co -
o pe ra ti vis mo, apli ca dos ago ra em ter mos mais abran -
gen tes.

Mas, o que vem a ser re al men te e qual é a ver -
da de i ra am pli tu de do mo vi men to mun di al em prol da
”Res pon sa bi li da de So ci al“? Tais ques tões são o
es co po des te pro nun ci a men to.

As ter mi no lo gi as me dram ge ral men te às cus tas
de mo dis mos e pa re ce-me que a atu al men te em voga 
tam bém obe de ce a essa re gra. A ”se to ri za ção“ da so -
ci e da de sur giu sob a in fluên cia de dis cus sões re la ci o -
na das com a cha ma da ”Ter ce i ra Via“, um ca mi nho po -
lí ti co-eco nô mi co que se ria eqüi dis tan te do ca pi ta lis -
mo e do so ci a lis mo, dos qua is her da ria as pec tos con -
si de ra dos bons e des pre za ria os de ma is. Cons ti tu i ria
algo como uma com bi na ção de am bos os sis te mas,
tan to do pon to de vis ta di a lé ti co, como do for mal. Ao
ní vel de go ver no, já exis tem ex pe riên ci as nes se sen ti -
do, em al gu mas na ções eu ro péi as.

O fato é que, ago ra, se cos tu ma clas si fi car as
es tru tu ras na ci o na is em três ní ve is: o Pri me i ro Se tor,
que se ria o Esta do; o Se gun do Se tor, as sim con si de -
ra do o mer ca do; e o Ter ce i ro Se tor, cons ti tu í do por
”or ga ni za ções pri va das sem fins lu cra ti vos e que ge -
ram bens, ser vi ços pú bli cos e pri va dos“, como clas si -
fi ca a Fun da ção Ge tú lio Var gas (FGV). Aliás, a FGV –
ins ti tu i ção edu ca ci o nal das mais im por tan tes, re co -
nhe ci da in ter na ci o nal men te – cri ou, em 1994, o Cen -
tro de Estu dos do Ter ce i ro Se tor (CETS) com a fi na li -
da de de in tro du zir a área de Admi nis tra ção para
Orga ni za ções não-Lu cra ti vas, em sua Esco la de
Admi nis tra ção de Empre sas (AESP-FGV).

Como aque la de fi ni ção de i xa an te ver, o Ter ce i ro 
Se tor abran ge, por exem plo, as ONGs, co o pe ra ti vas,
as so ci a ções e fun da ções, que sem pre te ri am o ob je ti -
vo de pro mo ver ”o de sen vol vi men to po lí ti co, eco nô mi -
co, so ci al e cul tu ral no meio em que atu am“. Nos úl ti -
mos anos, o se tor al can çou ex pan são mu i to ex pres si -
va no Bra sil. Com pre en de, no País, mais de 250 mil
en ti da des que em pre gam cer ca de dois mi lhões de
pes so as, che gam a mo vi men tar, em ape nas um ano,
re cur sos da or dem de 1,2% do PIB – ou seja, 12 bi -
lhões de re a is - e fa vo re cem mais de 9 mi lhões de ci -
da dãos (6% da po pu la ção bra si le i ra), como acon te -
ceu em 1998, con for me pes qui sa da Uni ver si da de
Johns Hop kins. Nes sa oca sião, 10% da po pu la ção
bra si le i ra (mais de 15 mi lhões de pes so as) do a ram
re cur sos àque las en ti da des e já ha via 12 mi lhões de
vo lun tá ri os tra ba lhan do pela ca u sa no Bra sil. Nos
Esta dos Uni dos e em pa í ses da Eu ro pa, o Ter ce i ro

Se tor mo vi men ta qua se 6 % do PIB e em pre ga aci ma
de 12 mi lhões de pes so as di re ta men te. Acre di ta-se
que, na dé ca da pas sa da, te nha be ne fi ci a do mais de
250 mi lhões de fi lhos des sas na ções.

A FGV con si de ra que ”es sas en ti da des são pou -
co co nhe ci das, di vul ga das e va lo ri za das“, em bo ra en -
glo bem co mu men te ex pe riên ci as de tra ba lho co mu ni -
tá rio e de so li da ri e da de. Pen sa ain da que, na dé ca da
de 80, ”ti ve ram ma i or vi si bi li da de, abrin do ca mi nho
para a par ti ci pa ção ci da dã" e lem bra que, ”hoje, é
pos sí vel par ce ri as com Go ver nos, em pre sas e, de vi -
do à in for má ti ca e à for ma ção de re des, co mu ni ca ção
mais ágil, di nâ mi ca e efe ti va“.

O pro fes sor Luiz Car los Me re ge, dou tor pela
”Max well Scho ol of Ci ti zens hip and Pu blic Affa irs“
(Esco la Max well de Ci da da nia e Ne gó ci os Pú bli cos)
da Uni ver si da de de Syra cu se, EUA, co or de na o cur so 
de Admi nis tra ção para Orga ni za ções do Ter ce i ro Se -
tor e o Cen tro de Estu dos do Ter ce i ro Se tor (CETS),
da FGV/EASP. Afir ma que ”tais pro je tos se cons ti tu -
em na ma te ri a li za ção de um so nho de seus ide a li za -
do res que pas sam a de di car to das as suas ener gi as
para uma de ter mi na da ca u sa“. No ar ti go-edi to ri al in ti -
tu la do ”A Di fí cil Ta re fa de Admi nis trar So nhos“, pu bli -
ca do pela re vis ta ele trô ni ca ”Integr Ação“, da FGV,
nes te mês, ele apre sen ta ou tras afir ma ções e con ce i -
tos que me re cem ser ana li sa dos. Pas so a re pro du -
zi-los:

”São (os ide a li za do res) ver da de i ros
em pre en de do res que in dig na dos com a si tu -
a ção so ci al em nos so país de ci di ram de di -
car o seu tra ba lho para a trans for ma ção de
pes so as e pro por ci o nar me lho ria nas con di -
ções de vida da po pu la ção mais ca ren te. Ao 
im ple men ta rem o seu pro je to de pa ram com
uma de man da que ul tra pas sa de lon ge suas 
ca pa ci da des de aten di men to. Se pen sar mos 
em ca te go ri as clás si cas como ofer ta e de -
man da, não exis te mer ca do mais de se qui li -
bra do no Bra sil do que o mer ca do dos cha -
ma dos bens pú bli cos. A ace le ra da ur ba ni za -
ção que o país vi ven ci ou nos úl ti mos cin -
qüen ta anos re sul tou em par ce las cres cen -
tes de nos sa po pu la ção que não têm aces -
so a ser vi ços es sen ci a is para uma vida dig -
na. Este de se qui lí brio se ria uma das ex pli -
ca ções para o rá pi do cres ci men to do Ter ce i -
ro Se tor nas úl ti mas dé ca das ten do em vis ta 
as inú me ras opor tu ni da des que ofe re ce
para aque les que de se jam de di car suas vi -
das a ser vi ço da co le ti vi da de.



”A for te e cres cen te pres são por mais
ser vi ços oca si o nou uma si tu a ção par ti cu lar
nas or ga ni za ções do Ter ce i ro Se tor. As or -
ga ni za ções até ago ra vi nham fo can do suas
ações pri o ri ta ri a men te para as ati vi da des
fim, para sua mis são. Nes te mo de lo a sua
ma i or pre o cu pa ção era com a qua li da de dos 
ser vi ços e com a cap ta ção de re cur sos que
ga ran tis sem a sua so bre vi vên cia. Atu al men -
te, além das pres sões da de man da por mais 
ser vi ços na co mu ni da de onde atu am, as or -
ga ni za ções es tão sen do pro cu ra das por go -
ver nos e pela ini ci a ti va pri va da para par ce ri -
as em pro je tos que cla mam por uma am pli a -
ção de sua ca pa ci da de de aten di men to.
Sem con tar que im por tan tes or ga nis mos de
fi nan ci a men to in ter na ci o na is de ci di ram in -
cre men tar suas trans fe rên ci as de ren da e
in ves ti men tos para o Ter ce i ro Se tor. Estas
pres sões es tão exi gin do uma nova for ma de 
ad mi nis trar a sus ten ta bi li da de das or ga ni za -
ções, tan to na pon ta da pres ta ção de ser vi -
ços como na sua re ta guar da ad mi nis tra ti va.
E os di ri gen tes das or ga ni za ções cons ci en -
ti za ram-se ra pi da men te de que há uma pre -
men te ne ces si da de de re vo lu ci o nar a for ma
de ges tão no Ter ce i ro Se tor. Esta cons ci en ti -
za ção apa re ce cla ra men te no au men to con -
si de rá vel da pro cu ra por cur sos de ges tão
so ci al no nos so país. Exem plo des ta de man -
da cres cen te é o nú me ro de ins cri ções no
cur so que é ofe re ci do pela FGV em São Pa -
u lo. Este nú me ro está en tre os dois ma i o res
den tre mais de 30 cur sos ofe re ci dos pelo
Pro gra ma de Edu ca ção Con ti nu a da. A re la -
ção de can di da tos por va gas tem sido de
qua tro para uma, in di can do uma gran de
von ta de dos di ri gen tes de en tra rem em con -
ta to com co nhe ci men tos que re sul tem em
um me lhor de sem pe nho ad mi nis tra ti vo de
suas or ga ni za ções.

”Con si de rar as ati vi da des meio tão im -
por tan te como as ati vi da des fim para a sus -
ten ta bi li da de das or ga ni za ções, se cons ti tui
em um gran de de sa fio para se com bi nar a
re a li za ção de so nhos com téc ni cas. Mu i tos
di ri gen tes re a gem a essa pro pos ta te men do 
que no vas téc ni cas e mé to dos ad mi nis tra ti -
vos pos sam di mi nu ir o ide a lis mo das mis -
sões a que se com pro me te ram. Por tra tar-se 
de um en fo que mais sis tê mi co, ou seja, sair
de um caso par ti cu lar de ofer ta de um de -

ter mi na do ser vi ço para uma abor da gem ins -
ti tu ci o nal, os de sa fi os são de fato enor mes.
Exem plo des ta di fi cul da de apa re ce quan do
se so li ci ta aos di ri gen tes que ela bo rem um
pla no es tra té gi co ins ti tu ci o nal. Para aque les
que nun ca tra ba lha ram com tal téc ni ca, este 
de sa fio, não ra ras ve zes, é con fun di do com
a ela bo ra ção de um pro je to es pe cí fi co e  o
con te ú do de tal exer cí cio aca ba re fle tin do os 
for mu lá ri os que ge ral men te são pre en chi dos 
para se cap tar re cur sos jun to a ór gãos fi -
nan ci a do res.

”A abor da gem sis tê mi ca sig ni fi ca uma
gran de mu dan ça qua li ta ti va no pa pel dos di -
ri gen tes. O pri me i ro gran de de sa fio sur ge
com o aban do no da for ma pas si va de ad mi -
nis trar, isto é, de re sol ver pro ble mas que já
acon te ce ram para uma ati tu de pre ven ti va e
pró-ati va. O co nhe ci men to e fa mi li a ri da de
com os con ce i tos de pla ne ja men to es tra té -
gi co ins ti tu ci o nal tor nam-se es sen ci a is para
se ini ci ar o pro ces so de mu dan ça na for ma
de ges tão. Eles per mi ti rão uma aná li se me -
to do ló gi ca dos con tex tos in ter no e ex ter no,
que aca ba in di can do qua is as mu dan ças
ad mi nis tra ti vas ne ces sá ri as as sim como
qua is opor tu ni da des de vem ser abra ça das e 
trans for ma das em pro je tos. Des ta for ma os
pro je tos pas sam a fa zer par te de uma es tra -
té gia ins ti tu ci o nal, de i xan do de ser ini ci a ti -
vas au tô no mas para se cons ti tu í rem em ob -
je ti vos tá ti cos no cum pri men to da mis são. A
ló gi ca des te pro ce di men to é tão for te que
quan do co lo ca da sob a for ma de um pe que -
no do cu men to – o pla no es tra té gi co – tem
dado ex ce len te re sul ta do na cap ta ção de re -
cur sos.

”As or ga ni za ções que já pas sa ram por
tal pro ces so de mu dan ça aca ba ram des co -
brin do que cu i dar me to do lo gi ca men te das
ques tões ad mi nis tra ti vas sig ni fi ca evi tar
gran des tur bu lên ci as em sua tra je tó ria de
vida, li be ran do os seus di ri gen tes para de di -
car mais ener gia na luta pela ca u sa que
abra ça ram. ”

A im por tân cia de tais con si de ra ções so bre o
Ter ce i ro Se tor avul ta quan do se per ce be que mu i tas
de suas con cep ções fo ram trans pos tas para o Se gun -
do Se tor. Pas sa ram a in te grar uma idéia mais am pla
sob o nome de ”Res pon sa bi li da de So ci al“, às ve zes
acres ci do de ad je ti vos como ”cor po ra ti va“ ou ”em pre -



sa ri al“. Por ex ten são, sur giu a ima gem da ”em pre sa
ci da dã“.

O Nú cleo de Ação So ci al da Fi esp/Ci esp (Fe de -
ra ção e Cen tro das Indús tri as do Esta do de São Pa u -
lo) con si de ra que ”ter mos como Res pon sa bi li da de
So ci al, Empre sa Ci da dã e Ba lan ço So ci al têm sido
usa dos com fre qüên cia pela mí dia, Go ver no, en ti da -
des de clas ses, em pre sá ri os e tra ba lha do res, mas
mu i tos em pre sá ri os, no ta da men te os mi cro, pe que -
nos e mé di os, têm gran des in da ga ções de como atu -
ar para de sen vol ver ações so ci a is“. Isto é de vi do, prin -
ci pal men te, à in su fi ciên cia de re cur sos fi nan ce i ros,
”no mo men to em que a ma i o ria das em pre sas tem sé -
ri as di fi cul da des para man ter seus ne gó ci os“. Esses
em pre sá ri os co man dam a gran de ma i o ria das
100.103 in dús tri as exis ten tes no Esta do e 82,4% pos -
su em até 19 em pre ga dos.

A Fi esp/Ci esp afir ma que ”para o em pre sá rio,
seu ma i or ins tru men to é o seu ‘va lor agre ga do’ que
ad vém de ações éti cas e mo ra is, exem plos de vida
vol ta dos para o tra ba lho pro du ti vo e a con se qüen te
dis tri bu i ção de ri que zas“. Diz tam bém que ”o res pe i to
e a con fi an ça, ob ti dos em suas co mu ni da des, pro pi ci -
am a ar ti cu la ção de par ce ri as e o cre den ci am a in cen -
ti var o vo lun ta ri a do para res pal dar seu tra ba lho so ci -
al“. E acen tua:

”A Res pon sa bi li da de So ci al e a Ci da -
da nia Empre sa ri al cres cem no mun do todo
e as em pre sas lu cram com es sas ações. No 
Bra sil, a ação so ci al do em pre sá rio tem,
tam bém, a fun ção de re cons tru ção e re u ni fi -
ca ção do País, pe ri go sa men te di vi di do pela
per ver sa po lí ti ca de con cen tra ção da ren da
e a con se qüen te ex clu são so ci al. O mi cro,
pe que no e mé dio em pre sá ri os, his to ri ca -
men te, já atu am como edu ca do res em seus
nú cle os de in fluên cia pri va do. Po rém, ca sos
con cre tos de ações so ci a is de sen vol vi das
por mu i tos des se s em pre sá ri os, jun to à co -
mu ni da des, são exem plos do po de ro so ins -
tru men to para o exer cí cio da res pon sa bi li da -
de em pre sa ri al – o ca pi tal so ci al – for ma do
pelo res pe i to e con fi an ça da co mu ni da de
onde se in se rem. O em pre sá rio pode, tam -
bém, exer cer sua res pon sa bi li da de so ci al,
em pre gan do um ado les cen te ca ren te, tre i -
na do e mo ti va do para o tra ba lho.“

A ex pres são ”res pon sa bi li da de so ci al“ re fe -
re-se, por tan to, aos Se gun do e Ter ce i ro se to res. O
ad je ti vo ”em pre sa ri al“ con cer nen te ao Se gun do Se tor 
in di ca, de acor do com de fi ni ção cor ren te no Ca na dá e 

ou tros pa í ses de sen vol vi dos, o ”pa pel que as cor po -
ra ções po dem ter na pro mo ção da sa ú de e se gu ran ça 
de seus fun ci o ná ri os, pro te ção do meio am bi en te,
luta con tra a cor rup ção, apo io em ca sos de de sas tres
na tu ra is e res pe i to aos di re i tos hu ma nos nas co mu ni -
da des em que ope ram“. Enfa ti zo a pre sen ça, nes se
con ce i to, da fra se ”luta con tra a cor rup ção“ por que
tra ta de cri me de pen den te do agen te pas si vo (aque le
que se de i xa cor rom per) e do agen te ati vo (quem cor -
rom pe, isto é, aque le que ofe re ce e paga o su bor no).
Daí a im por tân cia de uma ati tu de éti ca e ho nes ta das
em pre sas como con tex to de ”res pon sa bi li da de so ci -
al“, tam bém de vi do ao ele va do po ten ci al de cor rup -
ção ati va, pre sen te em qual quer pro ces so de acú mu -
lo de ca pi tal.

A ONG ”Trans pa rên cia Inter na ci o nal“, fa mo sa
por pu bli car anu al men te um ”ran king“ dos pa í ses
mais cor rup tos do mun do, con si de ra que ”cor rup ção
se com ba te pre ven ti va men te“ por que, na ma i o ria das
ve zes, ten tar ex tin gui-la atra vés de ações re pres si -
vas, como as co mis sões par la men ta res de in qué ri to,
”não leva a ne nhum lu gar“. Para o Sr. Mi guel Schloss,
chi le no e seu Di re tor-Exe cu ti vo, ”o su ces so de pen de
dos me ca nis mos que a so ci e da de crie para fis ca li zar
os ne gó ci os com o di nhe i ro pú bli co“. E é atra vés des -
se pris ma que tam bém se deve con si de rar a par ti ci -
pa ção so ci al das cor po ra ções em pre sa ri a is. Ele en -
ten de ser fal sa a afir ma ção de que, com o tem po, ”as
ele i ções pu ri fi cam os go ver nan tes“. E fri sa: 

”Na ver da de, o pro ces so é in ver so.
Ele i ções, so zi nhas, não pu ri fi cam nada. Só
quan do há mais gen te se pre o cu pan do com
o tema ele pas sa a fa zer par te da agen da
po lí ti ca. Qu an do a so ci e da de é fra ca por que 
o país não é tão de sen vol vi do quan to o de -
se já vel, for ma-se um cír cu lo vi ci o so, que se
rom pe ape nas quan do pas sam a exis tir ma -
ne i ras que per mi tam à so ci e da de ci vil fa lar
de igual para igual com os Po de res, exi gin -
do mais trans pa rên cia e efi ciên cia“.

Empre sá ri os ca na den ses, que de sem pe nham
im por tan te pa pel no mo vi men to em prol da ”res pon -
sa bi li da de so ci al“, con si de ram que o gran de in te res se 
des per ta do pelo tema é de vi do ”à im por tân cia do co -
mér cio in ter na ci o nal e dos in ves ti men tos na con cep -
ção das pri o ri da des de ins ti tu i ções e de go ver nos na -
ci o na is“. Acre di tam na exis tên cia de ”um re co nhe ci -
men to ge ral de que o co mér cio e os in ves ti men tos
são os mo to res do cres ci men to eco nô mi co“, mas sa -
bem que o pú bli co, fre qüen te men te, ”con si de ra como
ne ga ti va a ati vi da de mer can til in ter na ci o nal como fa -



tor de in te gra ção eco nô mi ca glo bal“. Assim, as em -
pre sas se es tão tor nan do cada vez mais ci en tes de
que ”um com por ta men to exem plar é um bom ne gó cio
para elas“. No Ca na dá e Esta dos Uni dos, ”com pa nhi -
as que ad qui ri ram uma re pu ta ção po si ti va jun to aos
con su mi do res gra ças a um só li do de sem pe nho so ci al 
e am bi en tal acu mu lam di ver sos be ne fí ci os“. Um de -
les é a atra ção exer ci da so bre ”in di ví du os de boa qua -
li fi ca ção que bus cam com pa nhi as com res pon sa bi li -
da de so ci al, onde, uma vez em pre ga dos, per ma ne -
cem ao lon go de suas car re i ras pro fis si o na is“. Por
con se qüên cia, ”tais em pre sas for mam uma cli en te la
fiel, têm me nor vo la ti li da de no va lor de suas ações e
re du zem os cus tos ju rí di cos e am bi en ta is.“

No âm bi to do NAFTA (”North Ame ri can Free
Tra de Agre e ment“ ou Acor do Nor te-Ame ri ca no de Li -
vre Co mér cio), fir ma do en tre os Esta dos Uni dos, Ca -
na dá e Mé xi co, está ha ven do es for ços para des per tar
o in te res se da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos
(OEA) pelo tema. Obje ti va-se, com isso, fa zer a or ga -
ni za ção con si de rar se ri a men te as pos si bi li da des de
”en co ra jar ma i or en vol vi men to do se tor pri va do na
pro mo ção de um com por ta men to so ci al men te res -
pon sá vel e de boa ad mi nis tra ção, com a con tri bu i ção
de ou tros gru pos da so ci e da de ci vil e de par la men ta -
res", con for me do cu men to so bre a ”Se gu ran ça Hu -
ma na nas Amé ri cas“, dis tri bu í do pelo go ver no ca na -
den se atra vés de seu Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o -
res e Co mér cio Inter na ci o nal. Como con se qüên cia
des ses es for ços, a Res pon sa bi li da de So ci al Empre -
sa ri al (SER) pas sou a fi gu rar re cen te men te na agen -
da da OEA.

Espe ro po der de sem pe nhar no Se na do da Re -
pú bli ca, atra vés prin ci pal men te da Co mis são de
Assun tos So ci a is (CAS), cuja Pre si dên cia exer ço, um
pa pel cons ci en ti za dor se me lhan te ao dos ca na den -
ses no âm bi to da OEA, em re la ção à res pon sa bi li da -
de so ci al no seu sen ti do am plo, uma vez que ine xis te
le gis la ção des ti na da ao in cen ti vo di re to de seu de -
sen vol vi men to ou de pro je tos per ti nen tes. Entre tan to,
di ver sos dis po si ti vos da Cons ti tu i ção de 1988 já pro -
pi ci am uma con jun tu ra in cen ti va do ra. Por exem plo,
con for me o in ci so XVIII do ar ti go 5.E, as so ci a ções e
co o pe ra ti vas po dem ser cri a das sem ne ces si da de de
au to ri za ção es ta tal e o Esta do não pode in ter fe rir no
seu fun ci o na men to. Ou tro in ci so do mes mo ar ti go (o
de nú me ro XXI) ga ran te que ”as en ti da des as so ci a ti -
vas, quan do ex pres sa men te au to ri za das, têm le gi ti -
mi da de para re pre sen tar seus fi li a dos ju di ci al ou ex -
tra ju di ci al men te“. Mais um (o XXIII) es pe ci fi ca que ”a
pro pri e da de aten de rá a sua fun ção so ci al“.

Por ou tro lado, ao dis por so bre a or dem eco nô -
mi ca (ar ti gos 170, 174 e 218), a Cons ti tu i ção de ter mi -
na ain da, além da fun ção so ci al da pro pri e da de, li vre
con cor rên cia, de fe sa do con su mi dor etc., o res pe i to à
”de fe sa do meio am bi en te“, ”re du ção das de si gual da -
des re gi o na is e so ci a is“ e ”bus ca do ple no em pre go“.
Diz mais: o pla ne ja men to que o Esta do fi zer, como
agen te re gu la dor e nor ma ti vo da ati vi da de eco nô mi -
ca, será ape nas ”in di ca ti vo para o se tor pri va do“. Fi -
nal men te, de ter mi na que a lei apo ie e es ti mu le o co o -
pe ra ti vis mo e ou tras for mas de as so ci a ti vis mo, as sim
como tam bém deve fazê-lo em re la ção às em pre sas
que in vis tam em ”for ma ção e aper fe i ço a men to de
seus re cur sos hu ma nos e que pra ti quem sis te mas de
re mu ne ra ção que as se gu rem ao em pre ga do, des vin -
cu la da do sa lá rio, par ti ci pa ção nos ga nhos eco nô mi -
cos re sul tan tes da pro du ti vi da de de seu tra ba lho“.
Para se le gis lar den tro des sa re a li da de cons ti tu ci o -
nal, em se tra tan do de in cen ti vo di ri gi do à ”em pre sa
ci da dã“, a ima gi na ção é o li mi te.

O tema ”res pon sa bi li da de so ci al em pre sa ri al“
ga nhou ma i or con sis tên cia após o Se cre tá rio-Ge ral
da ONU, Sr. Kofi Annan, pro por no Fó rum Eco nô mi co
Mun di al de Da vos, em ja ne i ro de 1999, uma agen da
mí ni ma de nove prin cí pi os ”re co nhe ci dos como uni -
ver sa is nas áre as de di re i tos hu ma nos, tra ba lho e
meio am bi en te“. Deu-lhe o nome de ”Glo bal Com -
pact“ (Pac to Glo bal). Por in ter mé dio de en ti da des ofi -
ci a is e par ti cu la res – como o Insti tu to Ethos de
Empre sas e Res pon sa bi li da de So ci al, no Bra sil – que
se en ga ja ram no mo vi men to, o Sr. Kofi Annan ob te ve
a ade são de inú me ros gru pos em pre sa ri a is e fir mas
sin gu la res para ”pro mo ver a ci da da nia glo bal, atra vés 
da in cor po ra ção de va lo res uni ver sa is no mun do dos
ne gó ci os“, em co o pe ra ção com ”as agên ci as da
ONU, go ver nos e or ga nis mos in ter na ci o na is“. Des ta -
cam-se, en tre es sas agên ci as e or ga nis mos, o Alto
Co mis sa ri a do das Na ções Uni das para os Di re i tos
Hu ma nos (ACNUDH/ONU); a Orga ni za ção Inter na ci -
o nal do Tra ba lho (OIT); o Pro gra ma das Na ções Uni -
das para o Meio Ambi en te (PNUMA/ONU); e a Orga -
ni za ção para Co o pe ra ção Eco nô mi ca e De sen vol vi -
men to (OCED), que in te ra gem com inú me ras ONGs,
sin di ca tos e as so ci a ções as se me lha das ao re dor do
mun do.

Eis os prin cí pi os do Pac to Glo bal (ou ”Glo bal
Com pact“):

(No cam po dos Di re i tos Hu ma nos)

Prin cí pio 1: Apo i ar e res pe i tar a pro te ção dos di -
re i tos hu ma nos in ter na ci o na is den tro de seu âm bi to
de in fluên cia;



Prin cí pio 2: Cer ti fi car-se de que suas pró pri as
cor po ra ções não es te jam sen do cúm pli ces de abu sos 
em di re i tos hu ma nos.

(No cam po do Tra ba lho)
Prin cí pio 3: Apo i ar a li ber da de de as so ci a ção e

o re co nhe ci men to efe ti vo do di re i to à ne go ci a ção co -
le ti va;

Prin cí pio 4: Apo i ar a eli mi na ção de to das as for -
mas de tra ba lho for ça do e com pul só rio;

Prin cí pio 5: Apo i ar a er ra di ca ção efe ti va do tra -
ba lho in fan til;

Prin cí pio 6: E o fim da dis cri mi na ção com res pe i -
to a em pre go e car go.

(No cam po do Meio Ambi en te)
Prin cí pio 7: Ado tar uma abor da gem pre ven ti va

para os de sa fi os am bi en ta is;
Prin cí pio 8: To mar ini ci a ti vas para pro mo ver ma -

i or res pon sa bi li da de am bi en tal;
Prin cí pio 9: Incen ti var o de sen vol vi men to e di fu -

são de tec no lo gi as am bi en tal men te sus ten tá ve is.
Assim, o tema ad qui riu re le vân cia nos prin ci pa is 

cen tros da eco no mia mun di al. Fun dos de in ves ti men -
tos, for ma dos por ações de em pre sas ”so ci al men te
res pon sá ve is“, pro li fe ram nos Esta dos Uni dos e Eu ro -
pa. Por exem plo, a ne ces si da de de in te gra ção dos fa -
to res eco nô mi cos, am bi en ta is e so ci a is nas ”es tra té -
gi as de ne gó ci os das em pre sas“ está en fa ti za da no
”Sus ta i na bi lity Index“, da Dow Jo nes. Avul tam igual -
men te nor mas e pa drões cer ti fi cá ve is, como as nor -
mas SA8000 (re la ções de tra ba lho) e AA10000 (diá -
lo go com par tes in te res sa das).

Já exis te co pi o sa bi bli o gra fia a res pe i to em nos -
so meio. Dis po mos, por exem plo, do li vro ”Res pon sa -
bi li da de So ci al e Ci da da nia Empre sa ri al – A Admi nis -
tra ção do Ter ce i ro Se tor“, dos pro fes so res Fran cis co
Pa u lo de Melo Neto, da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral
do Rio de Ja ne i ro e con sul tor do Ban co Mun di al, e
Cé sar Fróes, da Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se e
tam bém per ten ce à UFRRJ. Cons ti tui ma nu al bá si co
para quem de se je es tu dar o tema, que che gou a unir
a Fi esp, o Par ti do dos Tra ba lha do res (PT) e gran des
em pre sas, como Ge ne ral Mo tors, Uni ban co e Ele tro -
pa u lo num pro je to de no mi na do ”Empre sa Ci da dã“.

O mo vi men to em prol da ”res pon sa bi li da de so ci -
al“ vem ad qui rin do im pul so no Bra sil gra ças a ONGs,
ins ti tu tos de pes qui sa e em pre sas en ga ja das. Exem -
plo dis so é o tra ba lho do IBASE (Insti tu to Bra si le i ro de 
Aná li ses So ci a is e Eco nô mi cas) para pro mo ver o ”Ba -
lan ço So ci al“, isto é, a con ta bi li za ção e pu bli ca ção
anu al do que a em pre sa pro du ziu so ci al men te. Esse
im pul so atra iu a São Pa u lo a Sra. Peggy Du lany, fi lha

do bi li o ná rio ban que i ro nor te-ame ri ca no Da vid Roc -
ke fel ler e Pre si den te do Insti tu to Syner gos, dos EUA,
en ti da de fun da da há 16 anos e de di ca da à pro mo ção
da fi lan tro pia e da res pon sa bi li da de so ci al em pre sa ri -
al. É dela esta fra se, pro fe ri da num sim pó sio aqui re a -
li za do dois anos atrás:

”O in te res se das em pre sas na cons tru -
ção de uma so ci e da de ci vil for te, de mo crá ti -
ca, dig na e jus ta nem sem pre é ób vio, mas
é do seu in te res se con tar com uma base
for te de con su mi do res, com uma eco no mia
es tá vel e com uma for ça de tra ba lho edu ca -
da.“

Sin to ma do cres cen te in te res se em pre sa ri al
bra si le i ro é a ob ten ção de cer ti fi ca dos de pa drão de
qua li da de e de ade qua ção am bi en tal, como as nor -
mas ISO, por cen te nas de nos sas em pre sas. Ou tro
exem plo no tá vel está nas cam pa nhas da Fun da ção
Abrinq pe los Di re i tos da Cri an ça, no ta da men te con tra 
o tra ba lho in fan til. O in te res se é ta ma nho que 469 em -
pre sas bra si le i ras, com 750 mil fun ci o ná ri os, as so ci a -
ram-se vo lun ta ri a men te ao Insti tu to Ethos, em ape -
nas três anos (tem po de exis tên cia da en ti da de), para
par ti ci par do Pac to Glo bal. Isto por que – como di zem
os Srs. Oded Gra jew, Di re tor-Pre si den te do Ethos, e
Hé lio Mat tar, Di re tor-Pre si den te do Insti tu to Aka tu e
da Fun da ção Abrinq, o con su mi dor tem o po der de
op tar por de ter mi na das em pre sas e isso é fun da men -
tal ”para que ocor ra a re vo lu ção do con su mo, do co ti -
di a no e do ges to in di vi du al“. O Sr. Hé lio Mat tar exem -
pli fi ca com o que acon te ceu no âm bi to das em pre sas
Nike, Uni le ver, Piz za Hut, Coca-Cola, Ba car di e Da no -
ne, ”bo i co ta das de vi do a de nún ci as de uso de mão de
obra in fan til e fal ta de éti ca na pro pa gan da“: ”hou ve
uma mu dan ça na re la ção con su mi dor/em pre sa, o
pro du to de i xou de ser o con ta to da em pre sa com o
con su mi dor e ela se tor nou trans pa ren te“. Ele ex pri -
me, des sa ma ne i ra, sua cren ça em que ”o con su mi -
dor cons ci en te tam bém é par te fun da men tal na trans -
for ma ção do mun do“.

Por sua vez, o Sr. Oded Gra jew, tam bém Di re -
tor-Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção da Fun -
da ção Abrinq, acen tua: 

”Ao de fen der os di re i tos dos tra ba lha do res e os
di re i tos hu ma nos em ge ral, ao de nun ci ar a de gra da -
ção am bi en tal e a ex plo ra ção de cri an ças no tra ba lho, 
ao de fen der os di re i tos dos con su mi do res, con de nar
a in jus ti ça so ci al e a dis cri mi na ção de raça, gê ne ro e
ida de, de fen der os di re i tos dos por ta do res de de fi -
ciên ci as (fí si ca, men tal e sen so ri al), pro mo ver os va -
lo res da so li da ri e da de, es ta be le cer uma le gis la ção de 



pro te ção aos di re i tos tra ba lhis tas, hu ma nos, so ci a is
am bi en ta is e for mar pro fis si o na is com va lo res éti cos,
es tas or ga ni za ções cri am um con tex to cada vez mais
in cen ti va dor à res pon sa bi li da de so ci al em pre sa ri al.“

Os re sul ta dos des sas idéi as fo ram sen ti dos
num se mi ná rio re a li za do re cen te men te pela Rede
Glo bo de Te le vi são, em São Pa u lo, para de ba ter o
tema ”Mer chan di sing So ci al“, isto é, a in ser ção de te -
mas so ci a is nas no ve las de TV. Elas mo ti va ram, igual -
men te, cam pa nhas ra di o fô ni cas para dis se mi nar e
am pli ar o de ba te so bre a res pon sa bi li da de so ci al em -
pre sa ri al, como aque la re a li za da em 21 ci da des bra -
si le i ras, em ju nho úl ti mo, pela Rá dio CBN (Cen tral
Bra si le i ra de No tí ci as), sob o tí tu lo ”Empre sa Vo lun tá -
ria“.

A Uni ver si da de de São Pa u lo re a li zou, em 1999, 
pes qui sa iné di ta so bre a res pon sa bi li da de so ci al cor -
po ra ti va e pro du ziu co nhe ci men tos ines pe ra dos,
como, por exem plo, o de que ”as em pre sas per ce be -
ram que não po dem mais se fe char den tro de seus
mu ros“, de acor do com a Pro fa. Ma ria Fis cher, do
Cen tro de Estu dos em Admi nis tra ção do Ter ce i ro Se -
tor (Ce ats) da USP. Isto por que, na que le ano, 56%
das em pre sas em ope ra ção no Bra sil já es ta vam in -
ves tin do em pro gra mas e ati vi da des de cu nho so ci al
ou co mu ni tá rio e na pro mo ção do vo lun ta ri a do en tre
seus fun ci o ná ri os. Como amos tra gem, fo ram ou vi das
273 pes so as ju rí di cas de gran de, mé dio e pe que no
por te em nove Esta dos e no Dis tri to Fe de ral.

Cer ca de 48% de las apo i a vam a atu a ção de
seus fun ci o ná ri os como vo lun tá ri os em pro je tos so ci -
a is, 17% du ran te o ho rá rio re gu lar de tra ba lho. Mais
da me ta de ti nha al gu ma ação prin ci pal men te quan to
à as sis tên cia a cri an ças e ado les cen tes ca ren tes e na 
área da edu ca ção. Entre as em pre sas pú bli cas, 42%
in for ma ram atu ar na área so ci al, con tra 61% das mul -
ti na ci o na is e 56% das na ci o na is.

Antes de con clu ir este pro nun ci a men to, de se jo
re ve ren ci ar uma pes soa que deve ser lem bra da como 
in com pa rá vel in cen ti va do ra da res pon sa bi li da de so ci -
al em nos so meio, as sim como os que es tão dan do
con ti nu i da de ao seu tra ba lho. É ela a Sra. Gi net ta Cal -
li a ri, fa le ci da dia 8 de mar ço úl ti mo e que foi co-fun da -
do ra do Mo vi men to dos Fo co la res, ao lado de Chi a ra
Lu bich, na Itá lia, em meio à II Gu er ra Mun di al. Em 57
anos de exis tên cia, esse mo vi men to pro vo cou re no -
va ção es pi ri tu al e so ci al em mais de 7 mi lhões de pes -
so as de to das as ida des, ra ças, cul tu ras, con di ções
so ci a is e con vic ções re li gi o sas, em 198 pa í ses. No
ce ná rio bra si le i ro, a fi gu ra de Gi net ta emer giu como
lí der e cons tru to ra de uma so ci e da de mais jus ta, fra -
ter na, so li dá ria, fun da men ta da no amor evan gé li co

que gera uma nova or dem so ci al. Com te na ci da de e
fé ina ba lá vel, ela cons tru iu pon tes de diá lo go e inú -
me ras obras em to dos os cam pos da ati vi da de hu ma -
na. Nas ceu em Tren to (Itá lia), em 15 de ou tu bro de
1918, e, sob a in fluên cia de sua ami ga e lí der Chi a ra
Lu bich, re sol veu de di car a vida à im ple men ta ção do
man da men to de Je sus: “Amai-vos uns aos ou tros
como eu vos amei”. 

Em 1991, Chi a ra Lu bich veio ao Bra sil e lan çou
o pro je to  Eco no mia de Co mu nhão, que ar ti cu la prin cí -
pi os da eco no mia, so li da ri e da de e li ber da de. A no vi -
da de está na dis tri bu i ção do lu cro, di vi di do em três
par tes: uma para re in ves ti men to na pró pria em pre sa;
ou tra para ir ao en con tro dos ne ces si ta dos; e a der ra -
de i ra des ti na da a for mar pes so as com uma men ta li -
da de aber ta à “cul tu ra da par ti lha”. Gi net ta Cal li a ri de -
sem pe nhou pa pel pi o ne i ro na im plan ta ção do Pólo
Empre sa ri al Spar ta co, a 4 km da ci da de zi nha Ma riá -
po lis Ara ce li, em Var gem Gran de Pa u lis ta, sede do
mo vi men to no Bra sil. Atu al men te es tão em fun ci o na -
men to nes se pólo seis em pre sas do pro je to Eco no -
mia de Co mu nhão. No mun do in te i ro, são 775 em pre -
sas e ati vi da des pro du ti vas, das qua is 80 no Bra sil.
Aqui exis tem hoje três ci da de zi nhas-tes te mu nho (as
cha ma das ”Ma riá po lis per ma nen tes“) e cin co Cen -
tros Ma riá po lis (em Iga ras su-PE, Be ne vi des-PA, Ma -
na us-AM, São Le o pol do-RS e Var gem Gran de Pa u lis -
ta-SP), de di ca dos à for ma ção es pi ri tu al e só cio-cul tu -
ral dos cer ca de 280 mil mem bros des se mo vi men to,
bem como 55 cen tros de di fu são em vá ri as ca pi ta is
do País. As Ma riá po lis tor na ram-se es pa ço de diá lo go 
en tre cris tãos, fiéis de ou tras re li giões e pes so as que,
mes mo sem um re fe ren ci al re li gi o so, bus cam a vi vên -
cia de va lo res uni ver sa is. Esta ex pe riên cia tem re fle -
xos tam bém no te ci do so ci al, no ta da men te nos se to -
res da edu ca ção, sa ú de, po lí ti ca, arte e pro mo ção hu -
ma na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
ha ver con tri bu í do para o de ba te e es cla re ci men to de
ques tões mo men to sas. Cre io que, pe rió di ca e in di vi -
du al men te, de va mos re a li zar um ”ba lan ço so ci al“ de
nos sas ações por que a res pon sa bi li da de so ci al trans -
cen de o cam po cor po ra ti vo, diz res pe i to a cada um de 
nós. Eu a re su mi ria num ”slo gan“: aba i xo a ma lan dra -
gem!

Na ver da de, a Res pon sa bi li da de So ci al en vol ve, 
ao mes mo tem po, o ali cer ce e a prá ti ca cons ci en te da
li ber da de e da ci da da nia.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a
esta tri bu na para enal te cer um dos mais im por tan tes



pro je tos do Go ver no Fe de ral na área de co mu ni ca ção 
e in for ma ção, que de ve rá oca si o nar no mé dio pra zo
uma ver da de i ra re vo lu ção em vá ri as áre as so ci a is,
no ta da men te na edu ca ção e na sa ú de. Tra ta-se do
”Pro gra ma Te le co mu ni da de“ que o Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções está im plan tan do em todo o País e que
tem como ob je ti vo prin ci pal per mi tir que mi lhões de
pes so as pos sam ter aces so à Inter net e às no vas tec -
no lo gi as di gi ta is.

Até o fi nal des te ano, o Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções, em par ce ria com ou tros ór gãos go ver na men -
ta is, de ve rá ins ta lar em todo o País, mi lha res de com -
pu ta do res co nec ta dos à Inter net. Para que esse gran -
de sal to de mo der ni za ção acon te ça é im por tan te re -
gis trar os vul to sos re cur sos que se rão alo ca dos no
Pro gra ma. 

Em re la ção ao ”Te le co mu ni da de Edu ca ção“,
ape nas para ter mos uma idéia da gran de za des se
pro je to, o Go ver no pre ten de aten der mais de 7 mi -
lhões de alu nos e cer ca de 318 mil pro fes so res em 13
mil e du zen tas es co las fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci -
pa is. Se gun do os em pre sá ri os na ci o na is da área de
in for má ti ca, a con cor rên cia para aten der ao Pro gra -
ma será, sem dú vi da al gu ma, o ma i or ne gó cio do se -
tor este ano. Cer ca de 240 mil com pu ta do res e equi -
pa men tos adi ci o na is se rão com pra dos para aten der à 
de man da do ”Te le co mu ni da de Edu ca ção“ nes se pri -
me i ro mo men to de sua im ple men ta ção. A par tir daí,
sem dú vi da al gu ma, o mer ca do na ci o nal de pro du tos
de in for má ti ca tam bém será am pla men te be ne fi ci a do. 
A re po si ção cons tan te de ma te ri a is, a aqui si ção de
no vos pro gra mas mais avan ça dos e ou tras tran sa -
ções, be ne fi ci a rão di re ta men te inú me ras em pre sas
for ne ce do ras, de ma ne i ra in clu si ve per ma nen te.

Vol tan do aos co men tá ri os que es tá va mos fa zen -
do so bre o ”Te le co mu ni da de Edu ca ção“, os re cur sos
para a sua im ple men ta ção são ori un dos do Fun do de
Uni ver sa li za ção das Te le co mu ni ca ções (Fust) e re pre -
sen tam mais de um bi lhão de re a is, que se rão in ves ti -
dos em dois anos. É im por tan te res sal tar que, se gun do
pre vi sões fe i tas pela Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni -
ca ções (Ana tel), no fi nal des se pe río do, pelo me nos
60% das es co las com mais de 600 alu nos de ve rão es tar 
in for ma ti za das e com aces so à rede mun di al.

O es for ço que o Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so vem fa zen do em edu ca ção, prin ci pal men te
no que se re fe re ao en si no bá si co em nos so País, é
ad mi rá vel em to dos os sen ti dos e me re ce a ma i or dis -
tin ção. Por tan to, não é por aca so que o pro gra ma bra -
si le i ro de edu ca ção, li de ra do pelo Mi nis tro Pa u lo Re -
na to, é dig no dos ma i o res elo gi os em todo o mun do e
tem ser vi do de exem plo para mu i tos pa í ses. 

A uni ver sa li za ção da edu ca ção no Bra sil, prin ci -
pal men te no que se re fe re ao en si no bá si co, se gui do
do sal to de qua li da de que es ta mos as sis tin do com o
”Pro gra ma Te le co mu ni da de“, re pre sen ta, in dis cu ti -
vel men te, uma gran de re vo lu ção, que mu i to bre ve
dará fru tos pre ci o sos ao fu tu ro do País. 

Tudo o que está acon te cen do ago ra na es co la
bra si le i ra faz par te do gran de pro je to na ci o nal que
visa fun da men tal men te à mo der ni za ção do Bra sil e a
sua ele va ção como um País ple na men te de sen vol vi -
do nos pró xi mos quin ze ou vin te anos. Assim, de ve -
mos acre di tar que so mos ca pa zes de su pe rar mu i to
bre ve men te os ní ve is ain da pre cá ri os de nos sa es co -
la ri da de mé dia, que fi cam in clu si ve bem atrás dos re -
gis tra dos por pa í ses como Argen ti na, Cuba, Chi le,
Cos ta Rica e Uru guai, para ci tar al guns exem plos em
nos so pró prio con ti nen te. Só as sim con se gui re mos
acom pa nhar me lhor as trans for ma ções im pres si o -
nan tes que ocor rem a cada mo men to no mun do,
cres cen te men te do mi na do pela in for ma ção cada vez
mais rá pi da.

Como já po de mos per ce ber, o ”Pro gra ma Te le -
co mu ni da de“ está mu dan do por com ple to a es tru tu ra
de co mu ni ca ção do País, que era ex tre ma men te de fi -
ci en te não faz mu i to tem po. Ele está re pro du zin do o
mes mo sal to es pe ta cu lar que foi dado em re la ção ao
nú me ro de te le fo nes em uso no Bra sil, no ta da men te,
nos úl ti mos sete anos. Para ter mos uma idéia do ta -
ma nho des se sal to, bas ta lem brar que tí nha mos ape -
nas 800 mil te le fo nes ce lu la res em 1994, e em ju lho
des te ano já tí nha mos mais de 25 mi lhões. Na te le fo -
nia fixa, no mes mo pe río do, exis ti am 13 mi lhões de
te le fo nes e hoje são 41 mi lhões.

Após esse fan tás ti co avan ço, o te le fo ne de i xou
de ser um bem e um ser vi ço pri va ti vo das clas ses
mais abas ta das e po pu la ri zou-se. Se gun do pre vi sões 
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, nos pró xi mos anos
to das as lo ca li da des com mais de cem pes so as te rão
o pri vi lé gio de po der con tar com o ser vi ço de te le fo nia 
pú bli ca. Por ou tro lado, nas co mu ni da des com mais
de tre zen tos ha bi tan tes, em qual quer lu gar do ter ri tó -
rio na ci o nal, o ser vi ço de te le fo nia do mi ci li ar tam bém
es ta rá à dis po si ção.

Ou tro pro gra ma de gran de re le vo e que me re ce
igual men te al gu mas con si de ra ções é o ”Te le co mu ni -
da de Sa ú de“. Para se ter uma idéia rá pi da de sua im -
por tân cia, bas ta di zer que, até o fi nal des te ano, o Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções de ve rá ter in ves ti do cer ca
de du zen tos e ses sen ta mi lhões de re a is nos Pro je tos 
Sa ú de da Fa mí lia, Cen tra is de Re gu la ção e Infor ma -
ção em Sa ú de, Cen tral de Trans plan tes de Órgãos e
Car tão Na ci o nal de Sa ú de. Os in ves ti men tos se rão



re a li za dos para a im plan ta ção de aces sos in di vi du a is
e de ser vi ços de re des di gi ta is de in for ma ção, to tal -
men te co nec ta dos à Inter net e com aces so pú bli co. A
im plan ta ção com ple ta do ”Te le co mu ni da de Sa ú de“
vai co lo car todo o sis te ma em uma nova era. Cer ca de 
2.064 mu ni cí pi os se rão aten di dos e, nes se uni ver so,
cer ca de 143 mi lhões de pes so as se rão be ne fi ci a das.
Fi nal men te, se gun do o Go ver no Fe de ral, até o fi nal
des te ano, a taxa de aces sos fi xos em ser vi ço por
cem ha bi tan tes de ve rá ser de 21%. Em 1998, ela foi
de ape nas 11%. Como po de mos ve ri fi car, qua se vai
do brar até o fim do ano. O Go ver no es ti ma ain da que,
em 2005, es ses aces sos se rão da or dem de 33%, ín -
di ce cor res pon den te ao dos pa í ses de sen vol vi dos.

Ao lon go des te pro nun ci a men to pro cu rei mos -
trar que a in ten ção ma i or do Go ver no Fer nan do Hen -
ri que Car do so é a de ofe re cer ao povo bra si le i ro a
pos si bi li da de real de ser a pri me i ra re fe rên cia da
gran de mo der ni za ção das nos sas te le co mu ni ca ções.
Com isso, o Go ver no in te gra o País, fa ci li ta a vida das
pes so as e agi li za o fun ci o na men to do ser vi ço pú bli co.

O ”Pro gra ma Te le co mu ni da de“, con ce bi do pelo
Go ver no Fe de ral, me re ce os apla u sos de to dos, in de -
pen den te men te de di ver gên ci as po lí ti cas ou par ti dá -
ri as, por tra zer be ne fí ci os con si de rá ve is ao povo bra -
si le i ro. Assim, aci ma do con fron to das idéi as, deve es -
tar o in te res se ma i or do País, não im por ta quem seja
o res pon sá vel por ele em de ter mi na da oca sião.

Mu i to obri ga do. Era o que ti nha a di zer.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re -
gis trar, Sr. Pre si den te, os avan ços ex pres si vos que o
País vem con quis tan do, nos úl ti mos anos, no que se
re fe re à ges tão dos Re cur sos Hí dri cos, este bem pre -
ci o so, tão abun dan te em nos so País e que vem sen do 
de te ri o ra do de for ma ir res pon sá vel, quer nos cen tros
ur ba nos, quer nos lu ga res mais dis tan tes do in te ri or,
atin gin do os cur sos de água des de suas nas cen tes e
ca u san do a de te ri o ra ção de ba ci as hi dro grá fi cas, as
gran des ba ci as como as pe que nas que ser vem as co -
mu ni da des em to dos os re can tos do Bra sil.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, no bres Srs. Se na -
do res, por in crí vel que pa re ça, até me a dos da dé ca da 
pas sa da, não ha via no País um ór gão es pe cí fi co para
ges tão dos re cur sos hí dri cos, cuja li cen ça de uso –
quan do ocor ria – es ta va su bor di na da ao DNAE – De -
par ta men to Na ci o nal de Águas e Ener gia, ór gão do
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, que, por isso, di ri giu
seu uso es pe ci al men te à pro du ção e for ne ci men to de
Ener gia Elé tri ca. Tam bém por essa ra zão, foi mí ni mo
seu apro ve i ta men to para uso hu ma no – pro je tos de
sa ne a men to, abas te ci men to de água e mes mo ir ri ga -

ção –, en quan to os cur sos de água, la go as e ba ci as
hi dro grá fi cas, se de te ri o ra vam ir re cu pe ra vel men te.

Cal cu la-se que cer ca de 30% de nos sos re cur -
sos hí dri cos fo ram de te ri o ra dos nes te pe río do e, nes -
te pro ces so, mes mo a ba cia ama zô ni ca e o Pan ta nal
ti ve ram seus rios e cur sos de água se ri a men te com -
pro me ti dos.

Só em 1996, o Mi nis té rio do Meio Ambi en te e da 
Ama zô nia Le gal, trans for ma do em Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, dos Re cur sos Hí dri cos e da Ama zô nia Le -
gal pelo es for ço do ex-mi nis tro Hen ri que Bran dão Ca -
val can te, a quem o Esta do do To can tins atri bu iu o tí tu -
lo de Ci da dão To can ti nen se por seu zelo pe las águas, 
só em 1996, com a cri a ção da Se cre ta ria de Re cur -
sos Hí dri cos, na que le Mi nis té rio, o País pas sou a dis -
por de um ór gão e de po lí ti cas es pe cí fi cas em fa vor
da pre ser va ção e do uso sus ten tá vel das águas.

Fi nal men te, no ano pas sa do, este Con gres so
apro vou men sa gem do Exe cu ti vo, cri an do a Agên cia
Na ci o nal das Águas, e este há de ter sido um pas so de -
ci si vo e his tó ri co ob je ti van do o de vi do equa ci o na men to
de ques tão tão es tra té gi ca para o País e para o mun do.

Digo mun do por que, se gun do da dos da Co mis -
são es pe cí fi ca das Na ções Uni das para as ques tões
das águas, hoje cer ca de 2 bi lhões de pes so as – 1/3
da hu ma ni da de, em 42 pa í ses – so fre de ca rên cia de
água. Cer ca de 30 mi lhões, só no Nor des te do Bra sil,
nú me ro que se mul ti pli ca al gu mas ve zes, se se so mar 
o nú me ro de pes so as que, pela fal ta de sa ne a men to e 
de abas te ci men to de água tra ta da, uti li zam a água de
for ma ina de qua da, com gra ves re per cus sões, in clu si -
ve na sa ú de e nos ín di ces de mor ta li da de.

Mas a ges tão das águas, Sr. Pre si den te, nós
que dis po mos no Bra sil de re ser vas que po dem che -
gar a 20% dos re cur sos hí dri cos do Pla ne ta, se con si -
de ra dos os len çóis sub ter râ ne os que sub ja zem, so -
bre tu do no sub so lo da Re gião Nor des te e da ba cia do 
Pa ra ná, nós que dis po mos de tal ri que za, es ta mos
afi nal ca mi nhan do no rumo cer to de va lo ri za ção e uso 
ra ci o nal de re cur sos de tal di men são.

Entre ou tras ati vi da des, a ANA, des de que foi
im plan ta da – e pode-se di zer que ela está ain da em
iní cio de im plan ta ção – vem dan do es pe ci al aten ção à 
ins ta la ção e ao fun ci o na men to dos Co mi tês de Ges -
tão das Ba ci as Hi dro grá fi cas, que têm, en tre suas
atri bu i ções, a de de fi nir os va lo res a se rem pa gos
pelo uso das águas, a co me çar pelo seu uso in ten si vo 
pe las in dús tri as e em pre sas de ir ri ga ção e não só,
como se cos tu ma fa zer no País, ape nas pe los con su -
mi do res pes so as fí si cas.

Os re cur sos de cor ren tes des ta co bran ça, Sr.
Pre si den te, se rão ca na li za dos es pe ci al men te para



obras de sa ne a men to, que per mi ti rão, além de pre -
ser var os cur sos de água e suas ba ci as, me lho rar as
con di ções de ofer ta de água à po pu la ção, em quan ti -
da de e em qua li da de.

A ques tão do sa ne a men to é, evi den te men te,
mu i to gra ve no Bra sil. Ape nas 38% da po pu la ção pos -
sui re des de co le ta de es go to e, des te to tal, ape nas
12% dos eflu en tes são tra ta dos, o que se cons ti tui um 
gra ve fa tor de de te ri o ra ção das águas e ver da de i ra
ame a ça à sa ú de pú bli ca. Esses são ín di ces ina ce i tá -
ve is para um País que as pi ra, no mí ni mo, ser con si de -
ra do emer gen te e que se or gu lha de se si tu ar en tre as 
dez ma i o res eco no mi as do mun do.

Cre io, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, que
nos cabe de bru çar so bre os sis te mas de alo ca ção de
re cur sos pú bli cos para su pe rar tal si tu a ção, mes mo
por que, se for ace i ta a idéia de in ves tir re cur sos pri va -
dos pela pri va ti za ção de com pa nhi as de sa ne a men to, 
de ve mos con si de rar que gran de par te da po pu la ção,
se gu ra men te, a ma i or par te da po pu la ção, não tem
con di ções de ar car com os cus tos de im plan ta ção dos 
pro je tos de sa ne a men to ne ces sá ri os. E, se gu ra men -
te, Sr. Pre si den te, os re cur sos das Empre sas pri va -
das não hão de pro vir de ou tra fon te, que não dos
usuá ri os de seus ser vi ços.

Ao fa zer es ses re gis tros, de se jo ex pres sar
meus sen ti men tos de que as ações que vêm sen do
de sen vol vi das nes ta área pela ANA, se cun da das es -
pe ci al men te, no caso, pe los Co mi tês de Ges tão das
Ba ci as, al can cem os me lho res êxi tos. Ao mes mo tem -
po, de se jo, mais uma vez, ape lar a esta Casa no sen -
ti do de que re cur sos ade qua dos se jam ga ran ti dos no
Orça men to da União, em tra mi ta ção, para que as po -
lí ti cas de sa ne a men to e de ges tão sus ten tá vel dos
Re cur sos Hí dri cos pos sam ser le va das a bom ter mo.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – A Pre si -

dên cia lem bra aos Srs. Se na do res que o Con gres so
Na ci o nal es ta rá re u ni do, a par tir das 18 ho ras e 30 mi -
nu tos, para vo ta ção no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lembrndo às Sras e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, dia 26, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

 Nº 646, DE 1999-COMPLEMENTAR
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 646, de 1999 – Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, que dis põe so bre os

di re i tos e as ga ran ti as do con tri bu in te e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 564 e 565, de 2000, 756 e
757, de 2001, Re la to res, res pec ti va men te, os Se na -
do res Edi son Lo bão e Bel lo Par ga, das Co mis sões

– Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 1º pro nun ci -
a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 7-CCJ, que apre sen ta, com res tri ções dos Se -
na do res Edu ar do Su plicy e José Edu ar do Du tra; 2º
pro nun ci a men to (so bre as Emen das nºs 17 a 38, de
Ple ná rio): fa vo rá vel às Emen das nºs 22, 31 e 34-Plen, 
na for ma de su be men das; par ci al men te à Emen da nº
32-Plen; pela re je i ção das Emen das nºs 17 a 21, 23 a
30, 33, 35 a 38-Plen, apre sen tan do, ain da as Emen -
das nºs 39 a 41-CCJ;

– de Assun tos Eco nô mi cos, 1º pro nun ci a men to
(so bre o Pro je to): fa vo rá vel, com as Emen das nºs 8 a
16-CAE, que ofe re ce, com abs ten ções dos Se na do res
José Edu ar do Du tra, Edu ar do Su plicy, Ro ber to Sa tur ni -
no e La u ro Cam pos; 2º pro nun ci a men to (so bre as
Emen das nºs 17 a 38 de Ple ná rio): fa vo rá vel, nos ter -
mos do pa re cer ofe re ci do em se gun do pro nun ci a men to
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
aca tan do as emen das e su be men das apre sen ta das por 
aque la Co mis são, que pas sam a ter a de no mi na ção
CCJ/CAE, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Pe dro
Si mon, Pa u lo Har tung, Ca sil do Mal da ner, He lo i sa He le -
na, Ro ber to Sa tur ni no e Edu ar do Su plicy.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À

 CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que dis põe so bre o Fun do
de De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade -
mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go 159, in ci -
so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra a alí -
quo ta do Impos to de Ren da e do IPI, des ti na da à pro -
gra mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor des -
te e Cen tro-Oes te), ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
ad hoc Se na dor Osmar Dias.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 58, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 58, de 2001 (nº 849/2001, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que re vo ga a sus ta ção da tra mi ta -
ção con gres su al dos acor dos bi la te ra is fir ma dos com
o Ca na dá, ten do

Pa re cer sob nº 999, de 2001, da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CRE, de re da ção, que apre sen ta.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 120, de 2001 (nº 611/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Clu be de Va len ça Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Va len ça, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 990, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 144, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 144, de 2001 (nº 697/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Car mó po lis de Mi nas e Re gião a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Car mó po lis de
Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 959, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Arlin -
do Por to.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 161, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 161, de 2001 (nº 669/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Aca i a ca Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer sob nº 962, de 2001, da Co mis são Edu -
ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre -
sen ta, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su -
plicy, Ge ral do Cân di do e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 202, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 202, de 2001 (nº 833/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra -
ço do Nor te, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 965, de 2001, da Co -
mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 216, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 216, de 2001 (nº 888/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Edu ca ti va de Ra di o di fu são Fu tu -
ra para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de São Gon ça lo, Esta do do Rio de 
Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.011, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra
Cam pos, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 255, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 538, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 255, de 2001 (nº 779/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í -
ba, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa tos de Mi nas,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.048, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 26 
mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 121ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 26 de se tem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão,

Car los Wil son e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra 
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no
Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil vam
Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re -
zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo -
nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no –
José Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury 
– Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz
Pon tes – Ma gui to Vi le la – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi -
ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na -
bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri -
car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião –
Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma –
Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio
Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir
Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla -
ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ri car -
do San tos, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

 DE MINISTRO DE ESTADO
 DE MINAS E ENERGIA

Nº 264/2001, de 20 do cor ren te, en ca mi nha do
em adi ta men to ao Avi so nº 144/2001, da que le Mi nis -
té rio, com as tra du ções re fe ren tes aos con tra tos da
Pla ta for ma da Pe tro brás P-36, em com ple men ta ção à 
res pos ta ao Re que ri men to nº 103, de 2001, do Se na -
dor Ge ral do Cân di do e ou tros Se na do res, e es cla re -
cen do que, tão logo es te jam dis po ní ve is, as tra du -
ções re fe ren tes aos con tra tos P-38 e P-40, se rão re -
me ti das a esta Casa do Con gres so Na ci o nal.

As in for ma ções en con tram-se na Se -
cre ta ria-Geral da Mesa à dis po si ções dos
re que ren tes.

O re que ri men to fi ca rá na Se cre ta -
ria-Geral da Mesa aguar dan do as tra du ções 
com ple men ta res.

MATÉRIAS RECEBIDAS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 195, DE 1999

(Nº 1.641/99, na que la Casa)

Dis põe so bre o con tro le do uso da
ta li do mi da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O uso do me di ca men to ta li do mi da, sob o

nome ge né ri co ou qual quer mar ca de fan ta sia, está
su je i to a nor mas es pe ci a is de con tro le e fis ca li za ção
a se rem emi ti das pela au to ri da de sa ni tá ria fe de ral
com pe ten te, nas qua is se in clu am, obri ga to ri a men te:

I – pres cri ção em for mu lá rio es pe ci al e nu me ra do;
II – re ten ção do re ce i tuá rio pela far má cia e re -

mes sa de urna via para o ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria 
cor res pon den te;



III – em ba la gem e ró tu lo que exi bam os ten si va -
men te a pro i bi ção de seu uso por mu lhe res grá vi das
ou sob ris co de en gra vi dar, acom pa nha da de tex to,
em lin gua gem po pu lar, que ex pli ci te a gran de pro ba -
bi li da de de ocor rên cia de efe i tos te ra to gê ni cos as so -
ci a dos a esse uso;

IV – bula que con te nha as in for ma ções com ple tas
so bre a dro ga, in clu si ve o re la to dos efe i tos te ra to gê ni -
cos com pro va dos, acom pa nha da do ter mo de res pon -
sa bi li da de a ser obri ga to ri a men te as si na do pelo mé di co 
e pelo pa ci en te, no ato da en tre ga do me di ca men to.

Art. 2º A ta li do mi da não será for ne ci da ou ven di da
em far má ci as co mer ci a is e sua dis tri bu i ção no País será 
fe i ta ex clu si va men te pe los pro gra mas ex pres sa men te
qua li fi ca dos pela au to ri da de fe de ral com pe ten te, ve da -
do seu for ne ci men to em car te las ou amos tras de sa -
com pa nha das de em ba la gem, ró tu lo ou bula.

Art. 3º Os pro gra mas ex pres sa men te qua li fi ca dos
pela au to ri da de fe de ral com pe ten te de vem ofe re cer:

I – ori en ta ção com ple ta a to dos os usuá ri os da
ta li do mi da so bre os efe i tos te ra to gê ni cos pro vá ve is
do uso da dro ga por ges tan te;

II – to dos os mé to dos con tra cep ti vos às mu lhe res,
em ida de fér til, em tra ta men to de han se ni a se ou de
qual quer ou tra do en ça com o em pre go da ta li do mi da.

Art. 4º Cabe ao Po der Pú bli co:
I – pro mo ver cam pa nhas per ma nen tes de edu -

ca ção so bre as con se qüên ci as do uso da ta li do mi da
por ges tan tes e de in for ma ção so bre a con ces são de
pen são es pe ci al aos por ta do res da res pec ti va sín dro -
me, con for me le gis la ção es pe cí fi ca em vi gor;

II – in cen ti var o de sen vol vi men to ci en tí fi co de dro -
ga mais se gu ra para subs ti tu ir a ta li do mi da no tra ta men -
to das do en ças nas qua is ela vem sen do uti li za da.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias após
sua pu bli ca ção.

PROJETO ORIGINAL
 APROVADO PELO SENADO FEDERAL

Dis põe so bre o con tro le do uso da
ta li do mi da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O me di ca men to ta li do mi da, sob o nome

ge né ri co ou qual quer mar ca de fan ta sia, está su je i to a 
nor mas es pe ci a is de con tro le e fis ca li za ção a se rem
emi ti das pelo ór gão com pe ten te do Mi nis té rio da Sa ú -
de, nas qua is se in clu am, obri ga to ri a men te:

I – pres cri ção em for mu lá rio es pe ci al e nu me ra do;
II – re ten çâo do re ce i tuá rio pela far má cia e re -

mes sa de uma via para o ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria
cor res pon den te;

III – em ba la gem e ró tu lo que exi bam os ten si va -
men te a pro i bi ção de seu uso por mu lhe res grá vi das
ou sob ris co de en gra vi dar, acom pa nha da de tex to,
em lin gua gem po pu lar, que ex pli ci te a gran de pro ba -
bi li da de de ocor rên cia de efe i tos te ra to gê ni cos as so -
ci a dos a esse uso;

IV– bula que con te nha as in for ma ções com ple tas
so bre a dro ga, in clu si ve o re la to dos efe i tos te ra to gê ni -
cos com pro va dos, acom pa nha da do ter mo de res pon -
sa bi li da de a ser obri ga to ri a men te as si na do pelo mé di co 
e pelo pa ci en te, no ato da en tre ga do me di ca men to.

Art.  2º A ta li do mi da não será for ne ci da ou ven di -
da em far má ci as co mer ci a is e sua dis tri bu i ção no
País será fe i ta ex clu si va men te pe los pro gra mas ofi -
ciãis de der ma to lo gia sa ni tá ria, ve da do seu for ne ci -
men to em car te las ou amos tras de sa com pa nha das
de em ba la gem, ró tu lo ou bula.

Art. 3º O pro gra ma de der ma to lo gia sa ni tá ria de -
ve rá ofe re cer:

I – ori en ta ção com ple ta a to dos os usuá ri os da
ta li do mi da so bre os efe i tos te ra to gê ni cos pro vá ve is
do uso da dro ga por ges tan te;

II – to dos os mé to dos con tra cep ti vos às mu lhe res,
em ida de fér til, em tra ta men to de han se nía se ou de
qual quer ou tra do en ça com o em pre go da ta li do mi da.

Pa rá gra fo úni co. Em ca sos es pe ci a is, co mis são
in te gra da por três mé di cos, um psi có lo go e um as sis -
ten te so ci al po de rá in di car e fa cul tar às pa ci en tes re -
fe ri das no in ci so II a es te ri li za ção ci rúr gi ca.

Art. 4º Ca be rá ao Po der Exe cu ti vo a res pon sa bi -
li da de de:

I – pro mo ver cam pa nhas per ma nen tes, de al can ce 
na ci o nal, de edu ca ção so bre as con se qüên ci as do uso
da ta li do mi da por ges tan tes e de in for ma ção so bre a vi -
gên cia do be ne fi cio pre vis to nas Leis nº 7.070 de 20 de
de zem bro de 1982, al te ra da pela Lei nº 9.528 de 11 de
de zem bro de 1997, e nº 8.686, de 20 de ju lho de 1993;

II – in cen ti var o de sen vol vi men to ci en tí fi co de dro -
ga mais se gu ra para subs ti tu ir a ta li do mi da no tra ta men -
to das do en ças nas qua is ela vem sen do uti li za da;

III – re gu la men tar esta lei no pra zo de no ven ta dias.
Art. 5º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias após

sua pu bli ca ção.
Se na do Fe de ral, 1º de se tem bro de 1999. – Se -

na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Nº 303, DE 2001
(Nº 493/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Ra dio San ti a go Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de San ti a -
go, Esta do do Rio Gran de do Sul.



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 30 de se tem bro de 1999, que re no va por 
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
ou tor ga da à Rá dio San ti a go Ltda., para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de San ti a go, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.439, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 30 de se tem bro de 1999, que “Re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio San ti a go Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na 
ci da de de San ti a go, Esta do do Rio Gran de do Sul”.

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 173/MC

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790.000099/94, 
em que a Rá dio San ti a go Ltda, so li ci ta re no va ção da
con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de San ti a go, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

2 – A ou tor ga foi ori gi na ri a men te de fe ri da à Rá -
dio Di fu são Sul do Bra sil S/A, con for me Por ta ria
MVOP nº 516, de 9 de ju nho de 1948, trans fe ri da para 
a re que ren te me di an te Por ta ria nE 1.209, de 18 de de -
zem bro de 1975, e re no va da pelo De cre to nº  89.629,
de 8 de maio de 1984, por dez anos, a par tir de 1º de
maio de 1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man -
ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

3 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si ções 
con ti das na Lei nº  5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no 
De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re -
gu la men tou, que con si de ram como de fe ri dos os pe di -
dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e não
de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da con ces -
são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o fun ci o -
na men to pre cá rio das es ta ções, mes mo quan do ex pi -
ra das as res pec ti vas ou tor gas.

4 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 

de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

5 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção 
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

6 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to, 
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe -
ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são e
sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em
cum pri men to ao § 3E do art. 223, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1999

Re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio San ti a go Ltda, para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de San ti a go, Esta do do Rio 
Gran de do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de Ja ne i ro de 1983, e ten do em 
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.000099/94.

De cre ta:

Art 1º Fica re no va da de acor do com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio San ti a go Ltda, pela Por ta ria
MVOP nº 516, de 9 de ju nho de 1948, re no va da
pelo De cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984 cujo
pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do con for me De -
cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em onda mé dia, na ci da de de San ti a go, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre -
to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 30 de se tem bro de 1999;  178º da
Inde pen dên cia e 111º da Re pú bli ca. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pi men ta da Ve i ga.  









(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 304, DE 2001

(Nº 505/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção de Ra di o di fu são Ro de -
sin do Pa van para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são)
na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú, Esta do 
de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº de 2 de de zem bro de 1999, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção de Ra di o di fu são Ro de sin do
Pa van para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, 
na ci da de de Bal neá rio Ca ni bo riú, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.819, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 2 de de zem bro de 1999, que ”Ou tor ga con -
ces são à Fun da ção de Ra di o di fu são Ro de sin do Pa -
van, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens (te i e vi são), com fins ex clu si va men te edu ca -
ti vos, na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú, Esta do de
San ta Ca ta ri na“.

Bra sí lia, 8 de de zem bro de 1999. – Mar co Ma ci el.

EM Nº 191/MC

Bra sí lia, 10 de no vem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o in clu so pro je to 

de de cre to que ou tor ga con ces são à Fun da ção de
Ra di o di fu são Ro de sin do Pa van, para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são),
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Bal neá rio Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

2 – De acor do com o art. 14, § 2º, do De cre to-Lei 
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o art. 13, §
1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o -
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do 
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000422/99, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções

DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999

Ou tor ga con ces são à Fun da ção de
Ra di o di fu são Ro de sin do Pa van, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens (te le vi são), com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Bal neá -
rio Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, con si de ran do o dis pos to no § 2º
do art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que 
lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro 
de 1996, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000422/99.

De cre ta:
Art 1º Fica ou tor ga da con ces são à Fun da ção de 

Ra di o di fu são Ro de sin do Pa van para exe cu tar, pelo
pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi -
são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Bal neá rio Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de cor ren te des ta con ces são
de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta dias, a con tar 
da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que tra ta o
ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se nulo, de ple no
di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 2 de de zem bro de 1999; 178º da Inde -
pen dên cia e 111º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pi men ta da Ve i ga.







(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 305, DE 2001

(Nº 525/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio a Tri bu na de San tos Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de San -
tos, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 27 de agos to de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 30 de ju lho de 1995, a con ces -
são da Rá dio A Tri bu na de San tos Ltda., para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de San tos,
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEN Nº 1.080, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal, 
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a cão de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 27 de agos to de 1998, que “Re no va a con -
ces são da Rá dio A Tri bu na de San tos Ltda, para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, 
na ci da de de San tos, Esta do de São Pa u lo”.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 189/MC             Bra sí lia, 31 de ju lho de 1998

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o in -

clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53830.000193/95, em
que a Rá dio A Tri bu na de San tos Ltda, ori gi nal men te Rá -
dio Ita pe ma Ltda, so li ci ta re no va ção da con ces são para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de San tos, es ta do de São Pa u lo, ou tor ga da
con for me De cre to nº 55.874, de 29 de mar ço de 1965,
cuja úl ti ma re no va ção ocor reu nos ter mos do De cre to nº
99.051, de 7 de mar ço de 1990, apro va do pelo De cre to
Le gis la ti vo nº 121, de 7 de ju nho de 1991, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União de 10 se guin te, por dez anos, a
par tir de 30 de ju lho de 1985, cujo pra zo re si du al da ou -
tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma

de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to, pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter -
mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta -
do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção 
ocor re rá a par tir de 30 de ju lho de 1995.

5 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men -
to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su -
pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são
e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal em
cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio A Tri -
bu na de San tos Ltda, para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na 
ci da de de San tos, Esta do de São Pa u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i ções
que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da Cons ti tu -
i ção e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De cre to nº
88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53830.000193/95.

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 30 de ju lho de 1995, a con ces são da
Rá dio A Tri bu na de San tos Ltda, ou tor ga da pelo De cre -
to nº 55.874, de 29 de mar ço de 1965, re no va da pelo
De cre to nº 99.051, de 7 de mar ço de 1990, apro va do
pelo De cre to Le gis la ti vo nº 121, de 7 de ju nho de 1991,
cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to
de 10 de maio de 1991, para ex plo rar sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de San tos, Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra cão do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga e re no va da por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de agos to de 1998; 177º da Inde pen -
dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO, Luiz Car los Men don ça de Bar ros.



















(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 306, DE 2001

(Nº 559/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato ,que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Fir mi nen se de Ra di o di -
fu são a exe cu tar ser vi ço de Ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Se na dor Fir mi -
no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 208, de 8 de de zem bro de 1999, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fir mi nen se de Ra di o di fu -
são a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Se na dor Fir mi no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 120 DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 208, de 8 de de zem bro de 1999, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fir mi nen se de Ra di o -
di fu são a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Se na dor Fir mi no, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 245/99–MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 208, de 8 de de zem bro de 1999,
pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fir mi -
nen se de Ra di o di fu são a exe cu tar o ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Se na dor Fir mi no,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

2 – Sub me ti do o as sun to ao exa me dos or gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram

no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da Por ta ria in clu sa.

3 – Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001608/98, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 208
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001608/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fir -
mi nen se de Ra di o di fu são, com sede na Rua Pa dre
Ja cin to, 56, Cen tro, na ci da ce de Se na dor Fir mi no,
Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta aa u to ri za ção re ger-se-à pela Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, 1eis sub se -
qüen tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men -
ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au u to ri za da a ope rar
com o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na -
das ge o grá fi cas com la ti tu de em 20º54’56"S e lon -
gi tu de em 43º06’11"W uti 1i zan do  a fre qüen cia de
104,9 MHz.

Art. 4º Esse ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is 
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.













(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 307, DE 2001

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção “Nova Ali an ça: Ca mi nho, Ver da de e
Vida” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Re gen te Fe i jó,
Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº  87, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção “Nova Ali an ça: Ca mi nho, Ver da de e Vida”
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Re gen te Fe i jó, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 555, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 87, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção ”Nova Ali an ça: Ca mi nho. Ver da de e Vida“
a exe cu tar, pelo prao de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Re gen te Fe i jó. Esta do de São Pa u lo.

Bra si lia, 27 de abril de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 57/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a cão de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 87 de 21 de mar ço de 2000, pela qual au to ri -
zei a Asso ci a ção “Nova Ali an ça Ca mi nho, Ver da de e
Vida” a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Re gen te Fe i jó Esta do de São Pa u lo.

2. Após exa me da ma te ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen -

ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi -
gên ci as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho 
de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi -
ço, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º, 
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001959/98, com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº  87,
DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001959/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Nova Ali an ça: Ca -
mi nho, Ver da de e Vida", com sede na Rua Jú lio Mes -
qui ta nº 108 – Cen tro, na ci da de de Re gen te Fe i jó,
Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za cão re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 22º13’17"S e lon gi tu de em
51º18’07"W uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
cão.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.





(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 308, DE 2001

(Nº 736/2000, na Câ ma ra dos De pu ta do)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Li ber da de FM Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ouro
Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nE 270, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Li ber da de FM Ltda., para ex plo rar, 
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 122, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 270, de 4 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Rá dio Li ber da de FM Ltda.,
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de Ouro Pre to,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 345/98-GM, DE 4 DE 
DEZEMBRO DE 1998, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO INTERINO DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -
gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
009/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na lo ca li da de de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a -
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te -
ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta çao de ha bi li ta -

ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são con clu iu que a Rá dio Li ber -
da de FM Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se, as sim, a ven ce do ra da Con cor rên cia, con -
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

Escla re ço que, de acor do com o pa rá gra fo ter -
ce i ro do art. 223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci -
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri -
no.

PORTARIA Nº 270,
DE 4 de DEZEMBRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri -
no, no uso de suas atri bu i ções, de acor do com o dis -
pos to no art. 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº  52.795, de 31 de 
ou tu bro de 1963, com a re da ção do De cre to nº  1.720,
de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.000460/97, Con cor rên cia nº 009/97-SFO/MC,
re sol ve:

Art 1º Fica ou tor ga da per mis são à Ra dio Li ber -
da de FM Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de
Ouro Pre to Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-à pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do art. 223, § 3º da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de se tor nar
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.













(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 309, DE 2001

(Nº 700/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Cen tro
So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de San ta
Bar ba ra do Mon te Ver de a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de San ta Bár ba ra do Mon te Ver de, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 128, de 5 de abril de 2000, que au to ri za o
Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de San ta Bár -
ba ra do Mon te Ver de a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de San ta Bár ba ra do Mon te Ver -
de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 814/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as acom pa -
nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº  94, de 22 de mar ço de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Eco ló gi ca do Rio Cam bo riú
– ACERC, na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú-SC;

2 – Por ta ria nº 115, de 3 de abril de 2000 – Asso -
ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Mon te Dou ra do da
Ama zâ nia na ci da de de Mon te Dou ra do. Mu ni cí pio de
Alme i rim-PA:

3 – Por ta ria nº 116, de 3 de abril de 2000 – Fun -
da ção Edu ca ti va e So ci al de Pi res do Rio, na ci da de
de Pi res do Rio-GO;

4 – Por ta ria nº 120, de 3 de abril de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça de Ruy Bar bo sa, na
ci da de de Ruy Bar bo sa-BA:

5 – Por ta ria nº 121, de 3 de abril de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de Car -
mó po lis de Mi nas e Re gião, na ci da de de Car mó po lis
de Mí nas-MG:

6 – Por ta ria nº 123, de 3 de abril de 2000 –
UMAC – União Mu ni ci pal das Asso ci a ções Co mu ni tá -
ri as de Cur ve lo, na ci da de de Cur ve lo-MG:

7 – Por ta ria nº  127, de 5 de abril de 2000 – So ci -
e da de Rá dio Co mu ni tá ria Ca ma rá FM, na ci da de de
Ca ma ra gi be-PE:

8 – Por ta ria nº 128, de 5 de abril de 2000 – Cen -
tro So ci al. Edu ca ci o nal e Cul tu ral de San ta Bár ba ra
do Mon te Ver de, na ci da de de San ta Bár ba ra do Mon -
te Ver de-MG.

Bra sí lia, 13 de Ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 125/MC

Bra sí lia 3 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú cli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 128, de 5 de abril de 2000, pela qual au to ri -
zei o Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de San ta
Bár ba ra do Mon te Ver de a exe cu tar o ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de San ta Bár ba ra do
Mon te Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen -
ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi -
gên ci as da Lei nº 9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1998 do
Re gu la men to do Ser vi co de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço,
apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º
do art. 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000901/98, com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sar nen te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 128,  DE 5 DE ABRIL

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000901/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e
Cul tu ral de San ta Bár ba ra do Mon te Ver de, com sede
na Rua Ma no el Du ar te da Sil ve i ra nº 201 Cen tro na ci -
da de de San ta Bár ba ra do Mon te Ver de, Esta do de
Mi nas Ge ra is a exe cu tar ser vi co de ra di o di fu são co -



mu ni tá ria pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612 de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 21º57’32"S e lon gi tu de em
43º42’04"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção ao ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
cão.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca cão, – Pi men ta da Ve i ga.

(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 310, DE 2001

(Nº 686/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Go iâ -
nia, Esta do de Go i as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria no 169, de 25 de ou tu bro de 1999, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra para exe cu -
tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va xi i en te edu ca ti vos, na ci da de de
Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.802, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do
Por ta ria nº 169, de 25 de ou tu bro de 1999, que ou tor -
ga per mis são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Bra sí lia, 2 de de zem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 194 /MC

Bra sí lia, 11 de no vem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53670.000004/95, de in te res se da
Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, ob je to de per mis são
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

2 – De acor do com o art. 13 § 1º do Re gu la men -
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963; com a re -

da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para exe cu ção do ser vi ço, o que me
le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu sa

Por ta ria.

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re -
fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu
ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções

PORTARIA Nº 169,
DE 25 DE OUTUBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for mi da de com o dis pos -
to no art. 13, § 1º do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
para o  De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996,
e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº  53670.000004/95, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Sara
Nos sa Ter ra para exe cu tar, pelo pra zo dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, de fins ex clu si va men te 
edu ca ti vos, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Goiás.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á

pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.









PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 311, DE 2001

(Nº 754/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção co mu ni tá ria Eldo ra do para o de sen -
vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de
Cas tro Alves a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cas tro
Alves, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 119, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Eldo ra do para o De sen vol vi -
men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Cas tro Alves a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cas tro Alves, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 624, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 23, da Cons ti tu i cão Fe de ral, sub me -
to à apre ci a cão de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha -
do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta -
ria nº 119, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Eldo ra do para o De sen vol vi men -
to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Cas tro Alves a exe cu -
tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cas tro Alves, Esta do da Ba hia.

Bra sí lia, 3 de maio de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 110/MC

Bra sí lia, 25 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à apre ci a cão de Vos sa Exce lên cia a
por ta ria nº 119, de 3 de abril de 2000, pela qual au to ri -
zei a Asso ci a cão Co mu ni tá ria Eldo ra do para o De -
sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Cas tro
Alves a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, na ci da de de Cas tro Alves, Esta do da Ba hia.

2 – Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca
e ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no

sen ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as
exi gên ci as da Lei 

n
º 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 

1998, do re gu la men to do ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo 
ser vi ço, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to 
de 1998.

3 – O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no §
3º do art. 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4 – Faço jun tar a do cu men ta cão de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.001163/98 com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 119
DE 3 DE ABRIL DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca cões, no
uso de suas atri bu i ções,  con si de ran do o dis pos to nos 
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.001163/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edo -
ra do para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís -
ti co de Cas tro Alves, com sede na Av. Fer nan do Wil -
son Ma ga lhães, nº 2, Cen tro, na ci da de de Cas tro
Alves, Esta do da Ba hia, a exe cu tar Ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se -
qüen tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple -
men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 12E45’36"S e lon gi tu de 
em 39E25’42"W uti li zan do a fre qüên cia de 87,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.







(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 312, DE 2001

(Nº 759/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu -
bas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti ca tu bas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 153, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu bas a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja -
bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 815/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 141, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Belo Jar dim – AMCRBJ/FM, na
ci da de de Belo Jar dim – PE;

2 – Por ta ria nº 148, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Equi pe Ca nal 8, na ci da de de Ma rió po lis
– PR;

3 – Por ta ria nº 149, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Codó, na ci da de
de Codó – MA;

4 – Por ta ria nº 150, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca cão Co mu ni tá ria Cul tu ral
Espe ran ça e Vida – ACCCEV na ci da de de Mo có ca –
SP;

5 – Por ta ria nº 151, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Pres ta do ra de Ser vi ços à Co mu ni da de
Mi gue lo po len se, na ci da de de Mi gue ló po lis-SP; e

6 – Por ta ria nº 153, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu bas, na
ci da de de Ja bo ti ca tu bas – MG.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

Em Nº 137 /MC

Bra sí lia, 23 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a cão de Vos sa Exce lên cia a Por -

ta ria nº 153 de 25 de abril de 2000, pela qual au to ri zei a
Asso ci a cão Rá dio Co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu bas a exe cu -
tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ja -
bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2 – Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e ju -
rí di ca des te Mi nis té rio as con clu sões fo ram no sen ti do de
que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De -
cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da Nor ma Com -
ple men tar no mes mo ser vi ço, apro va da pela Por ta ria nº
191, de 6 de agos to de 1998.

3 – O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no §
3º do art. 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4 – Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000944/98, com a fi na li da de de sub si di ar os 
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 153,  DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso de
suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos ar ti gos 10 e 
19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e ten do
em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.000944/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão Rá dio Co mu ni tá ria de 
Ja bo ti ca tu bas, com sede na Rua Be ne di to Qu in ti no, nº 89, 
Cen tro na ci da de de Ja bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes.
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 19º33’10"S e lon gi tu de em
43º45’19“W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i cão, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu cão do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.







PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 313, DE 2001

(Nº 760/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Su bae Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Fe i ra de San ta na,
Esta do da Ba hia.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 23 de maio de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 19 de se tem bro de 1998, a con ces -
são da Rá dio Su baé Ltda., para ex plo rar, sem di re i to

de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Fe i ra de San ta na, Esta do
da Ba hia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 816, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to  à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de  Expo si cão de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan -
te do De cre to de 23 de  maio de 2000, que “Re no va

(À Co mis são de Edu ca ção.)



con ces são das en ti da des que  men ci o na, para ex -
plo rar ser vi ços de ra di o di fu são, e  dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Di vi nó po lis Ltda., a par tir de 21 de de -
zem bro de 1993, na ci da de de Di vi nó po lis – MG;

2 – Rá dio Emis so ra Ata la ia, Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ra pu a va – PR;

3 – Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca ção Ltda., a
par tir de 30 de ja ne i ro de 2000, na ci da de de Mi guel
Pe re i ra – RJ;

4 – Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, a par -
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Fer nan dó po lis
– SP;

5 – Rá dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San tos –
SP;

6 – Rá dio Alvo ra da de Estre la D’Oeste Ltda., a
par tir de 10 de abril de 1994, na ci da de de Estre la
D’Oeste – SP;

7 – Ba u ru Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Ba u ru – SP;

8 – Rá dio Fra ter ni da de Ltda., a par tir de 11 de
de zem bro de 1994, na ci da de de Ara ras – SP;

9 – Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
de Fer nan dó po lis – SP;

10 – Rá dio Ca tu ri té Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Cam pi nas Gran de –
PB;

11 – So ci e da de Can gus su en se de Rá dio Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Can gu -
çu-RS;

12 – Rá dio São Je rô ni mo Ltda., a par tir de 18 de 
ja ne i ro de 1992, na ci da de de São Je rô ni mo – RS;

13 – Rá dio Su ru bim Ltda., a par tir de 1º de abril
de 1992, na ci da de dc Su ru bim – PE;

14 – Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda., a par tir de
18 de abril de 1993, na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão – PE;

15 – Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro L
tda., a par tir de 24 de de zem bro de 1991, na ci da de
de Sal gue i ro – PE; e

16 – Rá dio Su baé Ltda., a par tir de 19 de se tem -
bro de 1998, na ci da de de Fe i ra de San ta na – BA.

Bra sí lia, 12  de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM. Nº 133/MC

Bra sí lia, 17 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên -
cia o in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no -
va ção de con ces sões, ou tor ga das as en ti da des
aba i xo re la ci o na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são, nas lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra -
ção in di ca da:

• Rá dio Di vi nó po lis Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces -
so nº 50710.000864/93);

• Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Gu a ra pu a va, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 53740.000283/93);

• Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca ção Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Mi guel Pe re i ra, Esta do do
Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.001368/99);

• Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Fer nan dó po lis, Esta do de
São Pa u lo (Pro ce so nº 50830.001380/93);

• Rá dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda., con ces si -
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de San tos, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000922/93);

• Rá dio Alvo ra da de Estre la D’Oeste Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Estre la D’Oeste, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.001601/93);

• Ba u ru Rá dio Clu be Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ba u ru, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000956/93);

• Rá dio Fra ter ni da de Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ara ras, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.00107/96);

• Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Fer nan dó po lis,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000550/93;

• Rá dio Ca tu ri té Ltda., con ces si o ná ria de ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de



de Cam pi na, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
50730.000386/93);

• So ci e da de Can gu çu en se de Rá dio Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Can gu çu, Esta do do Rio
Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000209/94);

• Rá dio São Je rô ni mo Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di di o fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de São Je rô ni mo, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 29102.002069/91);

• Rá dio Su ru bim Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Su ru bim, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
29103.000183/92);

• Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda., con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Vi tó ria de San to Antão, Esta do de Per -
nam bu co (Pro ces so nº 29103.000703/92);

• Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda., con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Sal gue i ro, Esta do de Per nam bu -
co (Pro ces so nº 29103.000694/91);

• Rá dio Su baé Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.000112/98).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên -
cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu -
são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº
88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la men -
tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram
ana li sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e 
con si de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is
apli cá ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as
qua li fi ca ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces -
são.

4. Nes sa con for mi da de e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785 de 1972, e seu re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sun to a su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de
ju nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º,
in ci so I, do De cre to nº 88.056, de 26 de ja ne i ro de
1983.

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Di vi nó po lis Ltda., a par tir de 21 de de zem -
bro de 1993, na ci da de de Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 89.020, de 21 de no -
vem bro de 1983 (Pro ces so nº 50710.000864/93);

II – Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ra pu a va, Esta do
do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 376, de
26 de abril de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
89.372, de 8 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so nº
53740.000283/93);

III – Sis te ma Tro pi cal De Co mu ni ca ção Ltda., a
par tir de 30 de ja ne i ro de 2000, na ci da de de Mi guel
Pe re i ra, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da à Rá dio
Jor nal da Ser ra Ltda., pelo De cre to nº 84.335, de 21
de de zem bro de 1979, e au to ri za da a mu dar sua de -
no mi na ção so ci al para a atu al, con for me Por ta ria nº
273, de 4 de maio de 1983, do De le ga do do Mi nis té rio 
das Co mu ni ca ções no Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro -
ces so nº 53770.001368/99);

IV – Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Fer nan dó -
po lis, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men -
te à Rá dio Edu ca do ra Ru ral So ci e da de Ltda., pela
Por ta ria MJNI nº 31-B, de 28 de ja ne i ro de 1963, re no -
va da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de
1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 2 de fe ve re i ro de
1998, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so
(Pro ces so nº 50830.001380/93);

V – Rá dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San tos,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à



Rá dio Clu be de San tos S/A, con for me De cre to nº
1.558, de 9 de abril de 1937, re no va da pelo De cre to
nº 90.100, de 23 de agos to de 1984, e trans fe ri da pelo 
De cre to de 5 de no vem bro de 1996, para a con ces si o -
ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50830.000922/93);

VI – Rá dio Alvo ra da de Estre la D’oeste Ltda., a
par tir de 10 de abril de 1994 na ci da de de Estre la
D’Oeste, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre -
to nº 89.476, de 23 de mar ço de 1984 (Pro ces so nº
50830.001601/93);

VII – Ba u ru Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Ba u ru, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 133, de 26 de
abril de 1935, e re no va da pelo De cre to nº 91.493, de
29 de ju lho de 1985 (Pro ces so nº 50830.000956/93);

VIII – Rá dio Fra ter ni da de Ltda., a par tir de 11 de
de zem bro de 1994, na ci da de de Ara ras, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Cen te -
ná rio de Ara ras Ltda., pela Por ta ria Con tel nº 122, de
17 de no vem bro de 1964, re no va da pelo De cre to de
21 de ju lho de 1992, e trans fe ri da pelo De cre to de 23
de se tem bro de 1997, para a con ces si o ná ria de que
tra ta este in ci so (Pro ces so nº 53830.001077/96);

IX – Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
de Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da
ori gi na ri a men te à Rá dio Cul tu ra de Fer nan dó po lis
Ltda., con for me De cre to nº 48.235, de 19 de maio de
1960, re no va da pelo De cre to nº 89.534, de 9 de abril
de 1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 22 de se tem -
bro de 1997, para a con ces si o ná ria de que tra ta este
in ci so (Pro ces so nº 50830.000550/93);

X – Rá dio Ca tu ri té Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Cam pi na Gran de,
Esta do da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to nº
28.540, de 24 de agos to de 1950, e re no va da pelo
De cre to nº 90.418, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro -
ces so nº 50730.000386/93);

XI – So ci e da de Can gu çu en se de Rá dio Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Can gu çu,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria 
MVOP nº 100, de 9 de mar ço de 1959, re no va da pela
Por ta ria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e au to ri -
za da a pas sar a con di ção de con ces si o ná ria em vir tu -
de de au men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis -

so ra, con for me De cre to nº 89.232, de 22 de de zem -
bro de 1983 (Pro ces so nº 53790.000209/94);

XII – Rá dio São Je rô ni mo Ltda., a par tir de 18 de 
ja ne i ro de 1992, na ci da de de São Je rô ni mo, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
86.587, de 17 de no vem bro de 1981 (Pro ces so nº
29102.002069/91);

XIII – Rá dio Su ru bim Ltda., a par tir de 1º de abril
de 1992, na ci da de de Su ru bim, Esta do de Per nam -
bu co, ou tor ga da pela Por ta ria MC nº 58, de 30 de
mar ço de 1982, e au to ri za da a pas sar à con di ção de
con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia
de sua es ta ção trans mis so ra, con for me Expo si ção de 
Mo ti vos nº 27, de 17 de mar ço de 1987, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 29103.000183/92);

XIV – Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda., a par tir de
18 de abril de 1993, na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão, Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 88.198, de 23 de mar ço de 1983 (Pro ces so nº 
29103.000703/92);

XV – Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda., a
par tir de 24 de de zem bro de 1991, na ci da de de Sal -
gue i ro, Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 86.534, de 4 de no vem bro de 1981 (Pro ces so 
nº 29103.000694/91);

XVI – Rá dio Su baé Ltda., a par tir de 19 de se -
tem bro de 1998, na ci da de de Fe i ra de San ta na, Esta -
do da Ba hia, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Su -
baé de Fre qüên cia Mo du la da Ltda., con for me De cre -
to nº 82.115, de 15 de agos to de 1978, re no va da pelo
De cre to nº 98.432, de 23 de no vem bro de 1989, e
trans fe ri da pelo De cre to de 31 de ou tu bro de 1996,
para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro -
ces so nº 53640.000112/98).

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º A re no va ção da con ces são so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i -
ção.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 23 de maio de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca.  – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga







(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 314, DE 2001

(Nº 767/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral São João
Bos co da Re gião das Alte ro sas a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Be tim, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 146, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral São João Bos co
da Re gião das Alte ro sas a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Be tim, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 832/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à  apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca cões, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 140, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de Ra di o di fu são Ne ves –
ACORAN, na ci da de de Ri a chão das Ne ves – BA;

2 – Por ta ria nº 142, de 25 de abril de 2000 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Gu a rany FM, na ci da de de Aba e te tu -
ba – PA;

3 – Por ta ria nº 143, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Me tro po li ta na Cul tu ral e Artís ti ca “Dom
Alo i sio Ro que Opper man”, na ci da de de Ube ra ba –
MG;

4 – Por ta ria nº 144, de 25 de abril de 2000 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ri ba ma -
ren se, na ci da de de São José de Ri ba mar – MA;

5 – Por ta ria nº 145, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria de Ní sia Flo res -
ta, na ci da de de Ní sia Flo res ta – RN;

6 – Por ta ria nº 146, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral São João Bos co
da Re gião das Alte ro sas, na ci da de de Be tim – MG;

7 – Por ta ria nº 147, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Sa ma ú ma, na ci da de de Ca -
co al – RO;

8 – Por ta ria nº 152, de 25 de abril de 2000 –
Fun da ção de Sa ú de e Ação So ci al Pa u ti la Jor dão –
FUSASO, na ci da de de Bo ni to – PE;

9 – Por ta ria nº 154, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Paz e Bem, na ci da de de Itam ba cu ri –
MG;

10 – Por ta ria nº 155, de 25 de abril de 2000
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni da de São José,
na ci da de dc Ju a ze i ri nho – PB;

11 – Por ta ria nº 156, de 26 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
”Co mu ni da de em Ação“, na ci da de de Mu zam bi nho –
MG;

12 – Por ta ria nº 160, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã, na ci da de
de Pre si den te Fi gue i re do – AM;

13 – Por ta ria nº 161, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Boas No vas, na ci da -
de de Go i a na – PE;

14 – Por ta ria nº 162, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te 7 de Ou tu bro, na ci da de de
Ita i ça ba – CE;

15 – Por ta ria nº 163, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Club FM “A Voz de
Na za ré”, na ci da de de Ma na ca pu ru – AM;

16 – Por ta ria nº 164, de 12 de maio de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Excel FM, na ci da de de Alper ca ta
– MG;

17 – Por ta ria nº 165, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Pró-Cidadania– APC,. na ci da de de Gu a -
xu pé – MG;

18 – Por ta ria nº 166, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Ami gos do
“Rio San ta Rosa”, na ci da de de Ara i o ses – MA;

19 – Por ta ria nº 167, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria A Voz de Be be dou ro, na ci -
da de de Ma ce ió – AL;



20 – Por ta ria nº 168, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ma ra go -
gi – AL, na ci da de de Ma ra go gi – AL;

21 – Por ta ria nº 169, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Eco ló gi ca, Edu ca ti va e Cul -
tu ral na ci da de de Alci nó po lis – MS;

22 – Por ta ria nº 170, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re gi o nal da Mata para o De -
sen vol vi men to So ci al Cul tu ral e Artís ti co –
ASCOREM, na ci da de de Rolim de Mou ra-RO.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2000. Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 136/MC

Bra sí lia, 23 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pu bli -
ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de
ou tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Cul tu ral São João Bos co da Re gião das
Alte ro sas, com sede na ci da de de Be tim, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve -
re i ro de 1998.

2 – Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção daa cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos -
tu lan tes.

3 – Como se de pre en de da im por tân cia da ini -
ci a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam -
bém, ser vem de elo à in te gra cão de in for ma ções
be né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses
nú cle os po pu la ciona is.

4 – So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta -

tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001 523/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5 – Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti -
tu ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to
do pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le -
ga is so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i cão Fe -
deral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 146,
DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001523/98, re sol ve:

Art. 1º  Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e
Cul tu ral São João Bos co da Re gião das Alte ro sas,
com sede na Rua Mi ran da do Ouro nº 146, Ba ir ro Jar -
dim das Alte ro sas, na ci da de de Be tim Esta do de Mi -
nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998 leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 19º56’39"S e lon gi tu de 
em 44º09’39“W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.



(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2001
(Nº 3.782/2000, na Casa de ori gem)

De no mi na “Hos pi tal das Clí ni cas da
Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co –
Pro fes sor Ro me ro Mar ques” o Hos pi tal
das Clí ni cas da Uni ver si da de Fe de ral de
Per nam bu co – UFPE.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Hos pi tal das Clí ni cas

da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co – Pro fes sor
Ro me ro Mar ques” o atu al Hos pi tal das Clí ni cas, da
Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co – UFPE, lo ca li -
za do no Re ci fe, Esta do de Per nam bu co.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.782 DE 2000 

De no mi na “Hos pi tal Pro fes sor Ro -
me ro Mar ques” o Hos pi tal das Clí ni cas
da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co
– UFPE

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Hos pi tal Pro fes sor Ro -

me ro Mar ques” o atu al Hos pi tal das Clí ni cas, da Uni -
ver si da de Fe de ral de Per nam bu co – UFPE, lo ca li za -
do no Re ci fe, es ta do de Per nam bu co.

Art. 2º Com pe te ao Mi nis té rio da Edu ca ção,
atra vés da UFPE, ado tar as me di das in dis pen sá ve is à 
exe cu ção da pre sen te lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

“Di zer das suas qua li da des de ho mem, 
do tes de mes tre e vir tu des de pai é ta re fa
aci ma das mi nhas le tras e não ou sa ria
fazê-lo, pois com cer te za não te fa ria jus ti ça. 
Qu e ro que sa i bas que és a ra zão da exis -
tên cia des te tra ba lho que, se al gum mé ri to
ti ver, será teu, pois é a ti que tudo devo.”
(Mar ques Alfre do Arnó bio, In Tra ta men to ci -
rúr gi co das le sões ate ro ma to sas das ar té ri -
as ilía cas, tese para con cur so de pro fes sor
da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co –
UFPE, 1985.

1. Ori gem e pri me i ros es tu dos do pro fes sor Ro -
me ro da Gama Mar ques

Nas ci do no Re ci fe, em 14 de ju lho de 1903, Ro -
me ro da Gama Mar ques é um dos mais ilus tres bra si -

le i ros des te sé cu lo. Seus pais, Arnó bio Mar ques e
Ma ria do Car mo da Gama Mar ques, lhe pro pi ci a ram
to das as con di ções para o de sen vol vi men to de uma
in fân cia e ju ven tu de fe li zes, ple na men te ajus ta das às
con di ções so ci a is e po lí ti cas do seu tem po. Ro me ro
da Gama Mar ques fez os seus pri me i ros es tu dos, cur -
sos pri má rio e se cun dá rio, no ba ir ro da Boa Vis ta,
ten do sido des ta ca do alu no do tra di ci o nal Co lé gio
Ame ri ca no Ba tis ta.

2. Gra du a ção, dou to ra do, li vre do cên cia e cá te dra

Em 1924, aos 21 anos, co lou grau pela Fa cul da -
de de Me di ci na da Ba hia (FMB), em Sal va dor, onde
foi in ter no dos pro fes so res Caio Mou ra e Fer nan do
Luz, a quem ad mi ra va e que ha ve ri am de exer cer for -
te in fluên cia em sua bri lhan te car re i ra. Ain da es tu dan -
te de me di ci na, pu bli cou., em par ce ria, des ta ca dos
tra ba lhos ci en tí fi cos, en tre os qua is Aci den tes com
914: Cri ses ni tri tói des e so bre um caso de os te o sín te -
se. De di ca do pes qui sa dor e do ta do de ines go tá vel ta -
len to, ain da na FMB, Ro me ro da Gama Mar ques ob -
te ve (1924), com dis tin ção, o tí tu lo de Dou tor em
Ciên ci as Mé di co-Ci rúr gi cas, de fen den do a tese da
res sec ção nas an ci lo ses do co to ve lo. A Li vre Do cên -
cia foi con quis ta da (1927), pela Fa cul da de de Me di ci -
na do Re ci fe (FMR), me di an te a apre sen ta ção da
tese Sim pa tec to mia pe ri ar te ri al. Em sua in can sá vel 
luta na bus ca do aper fe i ço a men to ci en tí fi co e pro fis si -
o nal e atra vés de con cur so pú bli co de tí tu los e pro vas
re a li za do na FMR, o pro fes sor Mar ques foi apro va do
com lou vor (1937) para a Cá te dra de Clí ni ca Pro pe -
dêu ti ca Ci rúr gi ca, oca sião em que de fen deu a tese
Explo ra ção ar te rio grá fi ca da cir cu la ção dos mem -
bros.

3. Car gos ocu pa dos na Fa cul da de de Me di ci na
do Re ci fe

Pro fes sor in te ri no da Clí ni ca de Gi ne co ló gi ca
(1931); Pro fes sor in te ri no de Clí ni ca Ci rúr gi ca (1933,
1935 e 1937); Di re tor do Hos pi tal Pe dro II (1960); Di -
re tor do Hos pi tal de Pron to So cor ro do Re ci fe (1945);
Di re tor da Fa cul da de de Me di ci na da Uni ver si da de da 
UFPE (1962-65); Fun da dor e di re tor do Insti tu to de
Angi o lo gia da Fa cul da de de Me di ci na da UFPE
(1962-72); Pre si den te da So ci e da de de Me di ci na de
Per nam bu co (1946); Pre si den te da So ci e da de Bra si -
le i ra de Angi o lo gia e Ci rur gia Vas cu lar (três biê ni os:
1962-63, 1965-66 e 1970-71); Pre si den te da Co mis -
são en car re ga da de con clu ir a cons tru ção do Hos pi tal 
das Clí ni cas da UFPE (1972); Pri me i ro Mes tre do Ca -
pí tu lo Per nam bu co do Co lé gio Bra si le i ro de Ci rur -
giões; Pri me i ro Che fe do De par ta men to de Ci rur gia



do Hos pi tal das Clí ni cas da UFPE, ab sor ven do à épo -
ca o Ser vi ço de Anes te si o lo gia (1962).

4. Con de co ra ções, ho me na gens re ce bi das e par -
ti ci pa ção em so ci e da des mé di co-ci en tí fi cas.

Em re co nhe ci men to por sua ex ten sa e qua li fi ca -
da obra ci en tí fi ca, o pro fes sor Mar ques re ce beu inú -
me ras ho me na gens e con de co ra ções, en tre as qua is
as se guin tes: Che va li er Des Pal mes Aca de mi ques
(Fran ça, 1958); Grã-Cruz da Ordem do Mé ri to Mé di co 
(Bra sil, 1962); Li vro de Pra ta, ho me na gem do XIX
Con gres so Mé di co do Esta do de Per nam bu co (1970); 
Me da lha de Mem bro Ho no rá rio da Aca de mia Bra si le i -
ra de Me di ci na Mi li tar (1972). Cro ix d’Officer da mis
L’Ordre Na ti o nal du Me ri te (Fran ça, 1973); Me da lha
do Mé ri to Ma ci el Mon te i ro, da So ci e da de de Me di ci na 
Per nam bu co (1973); Me da lha do Ouro São Lu cas, do
Sin di ca to dos Mé di cos, So ci e da de de Me di ci na de
Per nam bu co – CREMEPE (1974) e Dou tor Ho no ris
Ca u sa da Uni ver si da de Lou is Pas te ur (Stras bourg,
Fran ça, 1973).

O pro fes sor Mar ques tam bém foi di ver sas ve zes 
ho me na ge a do pelo Po der Le gis la ti vo de seu Esta do
me re cem re gis tro o voto de con gra tu la ções de 7 de
ju nho de 1962, de au to ria do de pu ta do Orlan do Pa ra -
hin, apro va do por oca sião do re ce bi men to da Ordem
do Mé ri to Mé di co e ain da o re que ri men to à Câ ma ra
Mu ni ci pal do Re ci fe, do ve re a dor Ri val do Alla in, em
ju nho de 1975, em que res sal ta va a con ces são ao ci -
en tis ta per nam bu ca no, pelo go ver no da Fran ça, da
Me da lha da Ordem Na ci o nal da que le país.

Por ou tro lado, o emé ri to ci en tis ta per nam bu ca -
no par ti ci pou de um gran de nú me ro de so ci e da des
me di co-ci en tí fi cas do Bra sil e do Exte ri or, como as
que são a se guir men ci o na das: So ci e da de de Me di ci -
na de Per nam bu co Aca de mia Per nam bu ca na de Me -
di ci na;   So ci e da de Fran co-Bra si le i ra de Me di ci na; So -
ci e da de Bra si le i ra de Angi o lo gia; Co lé gio Bra si le i ro
de Ci rur giões; Aca de mia Bra si le i ra de Me di ci na Mi li -
tar; So ci e té Fran ca i se d’Angiologie et His to Pat ho lo -
gie, Pa ris; Co li e ge Fra u ça is de Pat ho lo gie Vas cu la i re,
Pa ris; So ci e té Fran ça i se de Phle bo lo gie, Pa ris; So ci e -
té de Chi rur gie de Lyon, Lyon, Fran ça; So ci e té Inter -
na ti o na le de Chi rur gie, Bru xe las, Bél gi ca; Inter na ti o -
nal Hos pi tal Fe de ra ti on, Lon dres, Ingla ter ra; Inter na ti -
o nal Col le ge of Angi o logy, New York, USA e Inter na ti -
o nal Co li e ge of Sur ge ons, Chi ca go, USA.

5. Ati vi da des aca dê mi cas e cur ri cu la res
O pro fes sor Ro me ro Mar ques foi um in can sá vel

ho mem de ciên ci as, man ten do sem pre ace sa a cha -
ma da cu ri o si da de e do in te res se in te lec tu al. Do Re ci -
fe – sua base de re a li za ção de pes qui sas e es tu dos

em suas es pe ci a li da des mé di cas – o pro fes sor Mar -
ques de sen vol veu in ten sas ati vi da des de in ter câm bio
ci en tí fi cas e cur ri cu la res com re no ma das ins ti tu i ções
uni ver si tá ri as do mun do in te i ro, ten do-se no ta bi li za -
do, en tão, como re co nhe ci da au to ri da de em ci rur gia
vas cu lar.

O pro gra ma de in ter câm bio, ini ci a do em 1940,
es ten deu-se até os anos mais re cen tes, mes mo após
a apo sen ta do ria com pul só ria do pro fes sor Mar ques,
ocor ri da em 1973. Pode-se afir mar que o pres tí gio
con quis ta do pelo mé di co bra si le i ro pro por ci o nou a
opor tu ni da de para que de ze nas de seus co la bo ra do -
res di re tos e de ou tras ins ti tu i ções de Per nam bu co re -
a li zas sem, sob a ori en ta ção de des ta ca dos pes qui sa -
do res, es tá gi os em di ver sas e fa mo sas es co las da
Fran ça e de ou tros pa í ses da Eu ro pa. O acer vo de co -
nhe ci men tos acu mu la dos du ran te os es tá gi os, pe las
inú me ras ge ra ções de ci en tis tas per nam bu ca nos be -
ne fi ci a dos com o in ter câm bio, cons ti tui um en tre os
mu i tos pi la res que vi ri am trans for mar Per nam bu co no 
ma i or pólo mé di co do Nor des te. O pro fes sor Mar ques
tam bém re a li zou na Eu ro pa um sem-nú me ro de es tá -
gi os em ser vi ços das mais des ta ca das fi gu ras mé di -
cas do mun do, va len do res sal tar os se guin tes: René
Le ni che., Hô pi tal Amé ri can (Pa ris, 1949); Hô pi tal
Brous sa is (Pa ris, 1949); René Fon ta i ne (Stras bourg,
Fran ça, 1954) e Se li va i ger (He i del berg, Ale ma nha,
1956).

As inú me ras vi si tas do pro fes sor Mar ques à
Fran ça des per ta ram o in te res se de pes qui sa do res e
ci en tis tas de ou tros cen tros de en si no da que la par te
do mun do, to dos que ren do ou vir os en si na men tos do
mes tre bra si le i ro. Isto lhe va leu con vi tes para pro fe rir
con fe rên ci as e par ti ci par de de ba tes; nos ser vi ços
dos se guin tes es pe ci a lis tas eu ro pe us: Mal let-Guy
(Lyon, Fran ça, 1957); Paul Santy (Lyon, Fran ça,
1957); A. Bob bio (Par ma, Itá lia, 1957); Zen quer (Mu -
ni que, Ale ma nha, 1962): Rats chow (Ale ma nha,
1962); Gu te ge mann (Ale ma nha, 1962); Pi er re Wert -
he i mer (Lyon, Fran ça, 1962): Pi er re Ma ri on (Lyon,
Fran ça, 1957, 1962, 1965); René Fon ta i ne (Stras -
bourg, Fran ça, 1957, 1962, 1965, 1967, 1972 e 1973); 
Lort hart Ja cob (Pa ris, Fran ça, 1967); Go i nard (Lyon,
Fran ça, 1967) e Jac ques Des co tes (Lyon, Fran ça,
1967 e 1973).

Qu an do di re tor do Hos pi tal das Clí ni cas (en -
tão Hos pi tal Pe dro II), o pro fes sor Ro me ro Mar -
ques trou xe a Per nam bu co o Dr. Jean Pi er re Ga ut -
hi er La fa ye, res pe i ta do mé di co fran cês e re no ma -
do nes te si o lo gis ta.



Du ran te sua per ma nên cia no Re ci fe
(1958/1959/1960), o Dr. Ga ut hi er, apo i a do pelo pro -
fes sor Mar ques, con tri bu iu de ci si va men te para a im -
plan ta ção de uma Esco la de Anes te sis tas, ain da em
ple na ati vi da de e pres tan do re le van tes ser vi ços mé di -
cos ao povo do Esta do.

O pro fes sor Ro me ro Mar ques ain da mi nis trou
inú me ros cur sos ex tra cur ri cu la res, no Bra sil e Exte ri -
or, con tan do, nes sas jor na das, com a par ce ria e co la -
bo ra ção de ou tras gran des fi gu ras da me di ci na, a sa -
ber: de Per nam bu co, Ma no el Ca e ta no de Bar ros e
Ange lo de Abreu e Lima (seus pri me i ros dis cí pu los);
da Ba hia, Cel so Fi gue roa; de São Pa u lo. Má rio Deg ni;
de Pa ris, Jean Da ni el Pi card e de Mar se il le, Chris ti an
Bour de. Mu i tas ve zes, o pro fes sor Mar ques aci o na va
o seu pró prio staff, oca sião em que tes ta va os co nhe -
ci men tos de seus in te gran tes, além de pre pa rá-lo
para as du ras ba ta lhas do dia-a-dia.

6. Re fe rên ci as ao Pro fes sor Ro me ro Mar ques fe i -
tas por es pe ci a lis tas e ins ti tu i ções mé di cas:

 “A Fran ça con ta com nu me ro sos ami -
gos no cor po mé di co dos pa í ses su la me ri -
ca nos. Mas en tre aque les que são há mais
lon go tem po, mais pro fun da men te e mais
so li da men te li ga dos, co lo ca-se em pri me i ro
pla no o Pro fes sor Ro me ro Mar ques.

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

..............................................................
“Bri lhan te ci rur gião, clí ni co es cla re ci do, 

pes qui sa dor de qua li da de, o Pro fes sor Mar -
ques exer ce suas ati vi da des na re gião Nor -
des te do Bra sil, onde a fi la ri o se é ain da mu i -
to di fun di da... .”

René Fon ta i ne, in “me mo i res Ori gi na -
ux, Jour nal de Me di ci ne, Stras bourg, nº 1,
jan vi er 1992.

“... O ser vi ço René Lé ri che do Pro fes -
sor Ro me ro Mar ques no Hos pi tal Uni ver si tá -
rio Pe dro II é um raro exem plo na Amé ri ca
do Sul do im pac to que pode ter o en si no de
um gran de mes tre.

Atra vés do Dr. Ro me ro Mar ques, to das 
os mé to dos, téc ni cas e en si na men tos da
Esco la Ci rúr gi ca de Stras bourg, que tor na -
ram ilus tres os pro fes so res René Lé ri che e
René Fon ta i ne, fo ram adap ta dos, e im plan -
ta dos nos pa í ses tro pi ca is, cuja pa to lo gia
mu i to rica se re fe re ao sis te ma lin fá ti co.

Espí ri to cu ri o so, aman do apa i xo na da -
men te seu país e sua pro fis são, o Pro fes sor

Ro me ro Mar ques não po dia fi car au sen te
des te pro ble ma, ao qual as se gu rou des de
1945, toda a sua ener gia e todo o seu tem po.

Seus tra ba lhos con quis ta ram uma au -
diên cia mun di al e fo ram pu bli ca dos nos jor -
na is ci en tí fi cos de seu país, as sim como em 
re vis tas es pe ci a li za das fran ce sas, in gle sas,
es pa nho las. Ci rur gião ta len to so, ad mi nis tra -
dor apro va do, uni ver si tá rio apre ci a do, suas
qua li da des o con du zi ram aos mais al tos car -
gos..."

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

..............................................................
“O in can sá vel de vo ta men to do pro fes -

sor Ro me ro Mar ques à ca u sa da cul tu ra
fran ce sa teve sua jus ta re com pen sa pela
dis tin ção que re ce beu do nos so país.”

Élo ges des per son na li tés ho no rées
par L’Université Lou is Pas te ur (Cé ré mo -
ni es du 26 de oc to bre 1974)

“O pro fes sor Ro me ro Mar ques, ci rur -
gião bra si le i ro es pe ci a lis ta em ci rur gia vas -
cu lar, an ti go De ca no da Fa cul da de de Me di -
ci na do Re ci fe, re ce beu a in síg nia de Offi cer 
dans l’Ordre Na ti o nal du Mé ri te, das mãos
do pro fes sor Fon ta i ne, De ca no da Fa cul da -
de de Me di ci na de Stras bourg. Como este
úl ti mo, o pro fes sor Mar ques foi um alu no do
pro fes sor René Lé ri che. Ele é fi lho do fun da -
dor da Fa cul da de de Me di ci na do Re ci fe e
seus três fi lhos são igual men te ci rur giões.”

In Pré sen ce de Stras bourg, Re vis ta
Tri mes tral, été 1973, pág. 9., 9.6.

“O mes tre Ro me ro Mar ques, no mês
de ju nho, en trou, lú ci do e apru ma do, para o
rol dos oi ten tões...”

“E esta é, sem dú vi da, a sua gran de
gló ria: a gló ria de uma lon ga vida, sem pre a
ser vi ço dos se me lhan tes, pois, pela lu ci dez
do es pí ri to, pela ver ti ca li da de do por te e
pela gran de za do co ra ção é um pri vi le gi a do
de Deus.”

Le du ar de, is sas Ro ci na, Jor nal do
Com mer cio, Re ci fe (PE), por oca sião das
co me mo ra ções dos 80 anos do pro fes sor 
Mar ques .

7. Te ses, li vros e ou tros tra ba lhos pu bli ca dos
Ao lon go de sua exis tên cia, o pro fes sor Ro me -

ro Mar ques pu bli cou mais de uma cen te na de tra ba -
lhos ci en tí fi cos, pe re ne con tri bu i ção à pes qui sa e ao



co nhe ci men to ci en tí fi co des te sé cu lo. Ci tam-se, a se -
guir, al gu mas das obras do emi nen te bra si le i ro:

Tese de Dou to ra men to: Da Res sec ção nas an ci -
lo ses do co to ve lo, Fa cul da de de Me di ci na da Ba hia,
Sal va dor, 1924; Tese de Li vre Do cên cia: Sim pa tec to -
mia pe ri ar te ri al, Fa cul da de de Me di ci na do Re ci fe,
1927; Tese para a ob ten ção da Cá te dra de Clí ni ca de
Pro pe dêu ti ca Ci rúr gi ca: Explo ra ção ar te ri o grá fi ca da
cir cu la ção dos mem bros, Fa cul da de de Me di ci na do
Re ci fe, 1937; Ci rur gia de guer ra, Impren sa Indus tri al,
Rua do Apo io, 82, Re ci fe, 1943 ; Hyper ten si on ar te ri el le 
pa roxy sti que par phéoch ro mo ci to me – rap port d‘un
cas ope ré avec succès, (em co la bo ra ção com René
Fon ta i ne, Arnal do Mar ques e ou tros, Stras bourg Mé di -
cal), Stras bourg; De La Lympho gra fie, Lyon, Fran ça,
1960; Aspéc to lin fo grá fi co en la fi la ri o se, Bar ce lo na,
Espa nha; Lin fo gra fia de los lin fá ti cos pro fun dos de la
pi er na e de los mus los. Bar ce lo na, Espa nha, 1961; La
pro pos de la lynpho gra fie, 1961, – Aspéc to lin fo grá fi co
en la lin fan gi ec ta sia, Bar ce lo na, Espa nha, 1961; Lin fo -
gra fia – aná li se das téc ni cas. Angi o pa ti as, BR, 1962;
Lin fo gra fi as pro fun das das co xas, Angi o pa ti as, 1962;
Adqui si ció nes lin fo grá fi cas en la fi la ri o ses, Angi o lo jia,
1963; Deep Lympho graphy of the thigh, Jour nal Car di -
o vas cu lar, Sur gery, 1963 e Lynpho gra fie dans la fi la ri o -
se, Jour nal de Me de ci ne, Stras bourg, Fran ça, 1972.

8. Pro fes sor Ro me ro Mar ques: tra ços da per so -
na li da de

O emi nen te ho mem de ciên ci as Ro me ro Mar -
ques era não só um ho mem me tó di co e dis ci pli na do,
in te li gen te e ar gu to pes qui sa dor – atri bu tos que lhe
per mi ti ram cons tru ir uma in ten sa obra ci en tí fi ca, re -
co nhe ci da in ter na ci o nal men te. Era tam bém aman te
dos es por tes, ten do, quan do de sua vida de es tu dan -
te em Sal va dor, pra ti ca do o fu te bol e o remo. Sem pre
acom pa nhou com de su sa do in te res se as no tí ci as so -
bre os mo vi men tos cul tu ra is, as ar tes plás ti cas e a
pin tu ra. Admi ra va os es cri to res bra si le i ros Ma cha do
de Assis e Vi a na Moog, e o por tu guês Eça de Qu e i -
rós, cu jas obras co nhe cia pro fun da men te. Impreg na -
do de Fla u bert, Ana to le e Osvald Splen ger, pro fun -
do co nhe ce dor de Zola, Pla tão e Aris tó te les, era
pra ze ro so le i tor de Ho me ro e Vir gí lio.

Ho mem do seu tem po, o pro fes sor Ro me ro
Mar ques im pres si o na va por sua iden ti da de com a ve -
lo ci da de das mu dan ças so ci a is, po lí ti cas, eco nô mi -
cas, ci en tí fi cas e tec no ló gi cas do sé cu lo que ago ra
ter mi na. De ta lhis ta, per se guia a per fe i ção do co nhe ci -
men to nas nu an ças da es pe ci a li da de mé di ca a que
de di cou toda a sua exis tên cia – a ci rur gia vas cu lar.

A obra de i xa da pelo pro fes sor Ro me ro Mar -
ques cons ti tui rica e ím par con quis ta da co mu ni da de
ci en tí fi ca mun di al e, por mu i to tem po ain da, ser vi rá de
tri lha e re fe rên cia para as no vas ge ra ções de ci en tis -

tas, tão ar gu tos e ta len to sos quan to o emi nen te bra si -
le i ro.

Aos 94 anos, o pro fes sor Ro me ro Mar ques fa le -
ceu na ci da de do Re ci fe, em 3 de agos to de 1997, de i -
xan do pro fun das mar cas na so ci e da de bra si le i ra e, em
es pe ci al, na per nam bu ca na. Sua ma i or he ran ça, cer ta -
men te, está re pre sen ta da pe los seis fi lhos: os três ho -
mens, mé di cos e da mes ma es pe ci a li da de do le gen dá -
rio pai; as três mu lhe res, uma ar qui te ta e, as de ma is, es -
pe ci a lis tas em lín guas ne o la ti nas e an glo-sa xô ni cas, to -
dos pro fes so res uni ver si tá ri os, be los exem plos de ci da -
dãos e de re no ma da gran de za in te lec tu al.

Sala das Ses sões, 21 de no vem bro de 2000. –
José Cha ves.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 69, DE 2001

(Nº 4.594/94, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o aten di men to de emer -
gên cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li -
da des onde não exis te rede do Sis te ma
Úni co de Sa ú de – SUS.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Nas lo ca li da des onde o Sis te ma Úni co de 

Sa ú de – SUS, não con tar com uni da des pró pri as,
con tra ta das, ou con ve ni a das para aten di men to de
emer gên cia do aci den te do tra ba lho, este aten di men -
to po de rá ser pres ta do pela rede pri va da.

Pa rá gra fo úni co. O tra ba lha dor aci den ta do de ve -
rá dar con ti nu i da de ao seu tra ta men to na rede do
SUS, as sim que as con di ções clí ni cas o per mi tam.

Art. 2º O pa ga men to des tes ser vi ços, efe tu a do
pelo tra ba lha dor ou pela em pre sa, será res sar ci do pelo
SUS me di an te com pro va ção de gas tos, de acor do com
cri té ri os es ta be le ci dos pela sua di re ção na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. A Co mu ni ca ção do Aci den te do 
Tra ba lho é in dis pen sá vel para a ins ta u ra ção do pro -
ces so de res sar ci men to. 

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.594, DE 1994

Dis põe so bre o aten di men to de
emer gên cia de aci den tes do tra ba lho em
lo ca li da des onde não exis te rede do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de – SUS.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Nas lo ca li da des onde o Sis te ma Úni co de 

Sa ú de – SUS, não con tar com uni da des pró pri as,



con tra ta das, ou con ve ni a das para aten di men to de
emer gên cia do aci den te do tra ba lho, este aten di men -
to po de rá ser pres ta do pela rede pri va da.

Pa rá gra fo úni co. O tra ba lha dor aci den ta do de ve -
rá dar con ti nu i da de ao seu tra ta men to na rede do
SUS, as sim que as con di ções clí ni cas o per mi tam.

Art. 2º  O pa ga men to des tes ser vi ços, efe tu a do
pelo tra ba lha dor ou pela em pre sa, será res sar ci do
pelo SUS me di an te com pro va ção de gas tos, de acor -
do com cri té ri os es ta be le ci dos pela sua di re ção na ci -
o nal.

Pa rá gra fo úni co. A Co mu ni ca ção do Aci den te do 
Tra ba lho é in dis pen sá vel para a ins ta u ra ção do pro -
ces so de res sar ci men to.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei no pra zo de 120 dias a con tar de sua
pu bli ca ção. 

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

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral atri bui ao Sis te ma Úni co
de Sa ú de – SUS, a as sis tên cia à sa ú de do tra ba lha -
dor, em es pe ci al às ví ti mas de aci den te de tra ba lho
ou por ta do res de do en ça pro fis si o nal. A Lei Orgâ ni ca
da Sa ú de re for ça esta atri bu i ção.

A con so li da ção de um Sis te ma Úni co de Sa ú de,
como pro pos to pela le gis la ção, hi e rar qui za do, des -
cen tra li za do, com aces so uni ver sal e igua li tá rio, é um
an se io que vem-se con cre ti zan do na so ci e da de bra -
si le i ra. For ta le cer o SUS é uma meta que, com re la -
ção à sa ú de do tra ba lha dor, pro me te a de mo cra ti za -
ção do aten di men to.

No en tan to, no mo men to em que o SUS en con -
tra-se em fran co su ca te a men to, como re sul ta do da
fal ta de re cur sos, es pe rar que haja uma ex pan são da
rede e me lho ra da co ber tu ra, com aper fe i ço a men to
dos ser vi ços, é, no mí ni mo, utó pi co.

A Lei nº 6.367, de 1976, con sig na ao INPS da
épo ca o res sar ci men to das des pe sas efe tu a das pela
em pre sa pelo aten di men to de emer gên cia dos aci -
den tes de tra ba lho em ins ti tu i ções pri va das. No en -
tan to, di an te da pro fun da mu dan ça na di nâ mi ca mi -
nis te ri al, o cum pri men to des ta Lei é uma in cóg ni ta, no 
mo men to. O SUS tem aten di do a al gu mas de man das

des ta na tu re za, po rém, de acor do com a Se cre ta ria
de Assis tên cia à Sa ú de, do Mi nis té rio da Sa ú de, es -
tas sur gem em nú me ro mu i to re du zi do.

Assim, vi san do a pro te ger a sa ú de do tra ba lha -
dor, e a ga ran tir o aces so do aci den ta do a um aten di -
men to pron to, in te gral e de mo crá ti co, es ta mos pro -
pon do este pro je to de lei. Enquan to a tão al me ja da
con so li da ção do SUS não se fi zer de fato, este pro je to 
será de ex tre ma im por tân cia para be ne fi ci ar os tra ba -
lha do res vi ti ma dos por aci den tes do tra ba lho. Ele
ocu pa rá uma la cu na da le gis la ção na área que, se
não re pa ra da de ime di a to, pode tra zer con se qüên ci as 
gra ves para o fu tu ro des tes ci da dãos.

Sala das Ses sões,  de maio de 1994. – De pu ta -
do Pa u lo Paim.

(À co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 70, DE 2001
(Nº 250/95, na Casa de ori gem)

Inclui no Pla no Na ci o nal de Vi a ção,
apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de se -
tem bro de 1973, a im plan ta ção de ba cia
que men ci o na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É in clu í da, no item 5.2.2. do Ane xo do

Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº
5.917, de 10 de se tem bro de 1973, a in ter li ga ção en -
tre o Rio Pre to (BA) e o Rio To can tins, des ti na da a as -
se gu rar a na ve ga ção des de o Rio São Fran cis co ao
Rio Ama zo nas.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 250, DE 1995

Inclui no Pla no Na ci o nal de Vi a ção,
apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de se -
tem bro de 1973, a im plan ta ção de ba cia
que men ci o na

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

Art. 1º É in clu í da, no item 5.2.2. do Ane xo do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va a do pela Lei nº
5.917, de 10 de se tem bro de 1973, a in ter li ga ção en -



tre o rio Pre to (BA) e o rio To can tins, des ti na da a as -
se gu rar a na ve ga ção des de o rio São Fran cis co ao rio 
Ama zo nas.

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

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

Jus ti fi ca ção

A na ve ga ção flu vi al cor res pon de a um dos eco -
nô mi cos me i os de trans por tes, des de que efe ti va -
men te exis ta um sis te ma hi dro viá rio in plan ta do e uma 
ad mi nis tra ção de trá fe go efi ci en te.

Essen ci al men te para um país como o Bra sil, e
em um ce ná rio cada vez pró xi mo de es cas se a men to
de re cur sos ener gé ti cos o apro ve i ta men to ra ci o nal
das vias na ve gá ve is in te ri o res re pre sen ta con di ção
inar re dá vel para o de sen vol vi men to eco nô mi co e so -
ci al es tes e pi o ne i ros como Gar cia D’Ávila, se nhor da
Casa de Tor re e Antô nio Gu e des de Bri to da Casa da
Pon te.

Cha mo aten ção à na ve ga ção do Vale do São
Fran cis co, es pe ci al men te o rio Pre to, aler to para a
pos si bi li da de de re ver são das águas do To can tins
para a ba cia do rio São Fran cis co, que já tem pro je to
em es tu dos de vi a bi li da de vol ta do para este as sun to.

Por fim, pre o cu pa-me tam bém o uso mul ti plo
dos nos sos re cur sos hí dri cos atu al men te só uti li za -
dos para a ge ra ção de ener gia elé tri ca e ir ri ga ção.

Há que se re co nhe cer a vi a bi li da de des te pro je -
to des de que, no li vro clás si co de Ge ral do Ro cha “O
Rio São Fran cis co, pre si puo para o de sen vol vi men to
do Bra sil”, pu bli ca do em 1940, numa an te vi são ge ni -
al, aven ta com a pos si bi li da de da aber tu ra de um ca -
nal para o rio São Fran cis co com o rio To can tins.

Sem trans por te hi dro viá rio ca paz de es ta be le -
cer o flu xo de pro du ção dos ri be i ri nhos São Fran cis -
ca nos, te re mos uma ple to ra de ho mens iner tes por
cul pa úni ca e ex clu si va dos po de res pú bli cos que não
ze lam pela re a li da de só cio-econômica e cul tu ral do
povo nor des ti no. Este pro je to, mais do que uma ta re fa
par la men tar, é uma ques tão que deve ser re sol vi da
para dar sen ti do à fe cun di da de da ter ra, do tra ba lho
para a ri que za do ho mem, para o nor des te, dá di va pri -
me i ra do rio São Fran cis co.

Por fim, devo di zer que, apro va do este pro je to
de lei, te re mos o trá fe go hi dro viá rio do rio São Fran -
cis co, pelo ca nal do rio Pre to, rio To can tins e rio Ama -
zo nas, fa ci li tan do, in clu si ve, o trans por te das car gas
da Fer ro via Nor te-Sul para o Por to de Su a pe, em Re -
ci fe, por essa hi dro via, em co ne xão com a fer ro via
Trans nor des ti na, e tam bém no caso de es cas sez de
água no rio São Fran cis co, te re mos con di ções de re -
ser va de par te das águas do rio To can tins para o rio
São Fran cis co.

Por es tas ra zões, de fen de mos a cons tru ção de
um ca nal que in ter li gue, atra vés de seus aflu en tes os
rios To can tins e São Fran cis co, de modo a as se gu rar
a con ti nu i da de de na ve ga ção in te ri or en tre o Nor des -
te e a Ama zô nia.

Assim, apre sen ta mos pro je to de lei que acres -
cen ta esta às in ter li ga ções de ba ci as pre vis tas no
Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

Pelo ele va do al can ce da me di da, es pe ra mos
que a pro po si ção seja apro va da, com o apo io dos no -
bres pa res.

Sala das Ses sões 29 de mar ço de 1995. – De -
pu ta do Gon za ga Pa tri o ta, PSB – PE.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção
e da ou tras po vi dên ci as.

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

PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO

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

ANE XO

Con ce i tu a ção Ge ral. Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção.
Enten de-se pela ex pres são “Pla no Na ci o nal de

Vi a ção, men ci o na da no art. 8º, item XI, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, o con jun to de Prin cí pi os e Nor mas Fun -
da men ta is, enu me ra dos no art. 3º des ta lei, apli cá ve is 
ao Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção em ge ral, vi san do
atin gir os ob je ti vos men ci o na dos (art. 2º), bem como
o con jun to par ti cu lar das in fra-estruturas viá ri as ex pli -
ci ta das nas Re la ções Des cri ti vas des ta lei, e cor res -
pon den tes es tru tu ra is ope ra ci o na is, aten di das as de -
fi ni ções da se ção 1.2 a se guir.



1. O Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção é cons ti tu í do
pelo con jun to dos Sis te mas Na ci o na is: Ro do viá rio,
Fer ro viá rio, Por tuá rio, Hi dro viá rio e Ae ro viá rio e com -
pre en de:

a) in fra-estrutura viá ria, que abran ge as re des
cor res pon den tes às mo da li da des de trans por te ci ta -
das, in clu si ve suas ins ta la ções aces só ri as e com ple -
men ta res;

b) es tru tu ra ope ra ci o nal, com pre en den do o
con jun to de me i os e ati vi da des es ta ta is, di re ta men te
exer ci dos em cada mo da li da de de trans por te e que
são ne ces sá ri os e su fi ci en tes ao uso ade qua do da in -
fra-estrutura men ci o na da na alí nea an te ri or.

5. Sis te ma Hi dro viá rio Na ci o nal
5.1 Con ce i tu a ção
5.1.0 O Sis te ma Hi dro viá rio Na ci o nal é cons ti tu -

í do pe las vias na ve gá ve is (rios, la gos e ca na is), in clu -
in do suas ins ta la ções e aces só ri os com ple men ta res,

e pelo con jun to das ati vi da des e me i os es ta ta is di re -
tos, de ope ra ção da na ve ga ção hi dro viá ria, que pos -
si bi li tam o uso ade qua do das ci ta das vias para fins de
trans por te.

5.1.1 As vias na ve gá ve is con si de ra das no Pla no 
Na ci o nal de Vi a ção se re fe rem às prin ci pa is, quer
quan to à ex ten são, quer quan to ao trá fe go, e são
aque las re la ci o na das na se ção 5.2 adi an te.

5.2 Re la ção des cri ti va das Vias Na ve gá ve is
Inte ri o res e das Inter li ga ções de Ba ci as do Pla no Na -
ci o nal de Vi a ção (Hi dro vi as).

Con for me qua dros das se ções 5.2.1 e 5.2.2 a
se guir.

Pla no Na ci o nal de Vi a ção

5.2.1 – Re la ção Des cri ti va das Hi dro vi as do Pla -
no Na ci o nal de Vi a ção
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura.)



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2001
(Nº 311/95, na Casa de ori gem)

Inclui no Pla no Na ci o nal de Vi a ção,
apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de se -
tem bro de 1973, a li ga ção ro do viá ria que
es pe ci fi ca.

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

Art. 1º É in clu í da, na Re la ção Des cri ti va das Ro -
do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Na ci o nal, in te gran te do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917,
de 10 de se tem bro de 1973, a in ter li ga ção da BR-116 – 
tre cho tre vo do Ibó, Be lém do São Fran cis co, Esta do
de Per nam bu co e Ca nu dos, Esta do da Ba hia, com a
cons tru ção da pon te so bre o Rio São Fran cis co.

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

ORIGINAL       



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2001
(Nº 338/95, na Casa de ori gem)

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 48 da
Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, que
“dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci os
da Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras pro vi -
dên ci as” (fa ci li ta a com pro va ção de ati vi -
da de ru ral exer ci da em re gi me de eco no -
mia fa mi li ar). 

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

Art. 1º O art. 48 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, fica acres ci do do se guin te § 2º, pas san do o
atu al pa rá gra fo úni co a vi go rar como § 1º:

“Art. 48. .................................................

§ 1º .......................................................

§ 2º No caso do se gu ra do es pe ci al
de que tra ta o in ci so VII do art. 11 des ta
Lei, o do cu men to com pro ba tó rio do efe ti vo 
exer cí cio de ati vi da de ru ral, apre sen ta do,
con for me o dis pos to no art. 106, é vá li do
para am bos os côn ju ges ou com pa nhe i -
ros". (NR)

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











PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2001
(Nº 352/95, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a con ver são da união
es tá vel em ca sa men to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para fins des ta Lei, con si de ra-se união

es tá vel o con ví vio por mais de cin co anos en tre ho -
mem e mu lher, des de que não haja im pe di men to para 
o ca sa men to en tre eles.

Art. 2º O art. 181 do Có di go Ci vil pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te § 3º:

“Art. 181 ................................................

..............................................................
§ 3º Com pro van do os in te res sa dos a

união es tá vel, o ofi ci al pro vi den ci a rá sua
con ver são em ca sa men to ci vil, dis pen sa do
qual quer ri tu al ou ce ri mô nia". (NR)

Art. 3º o art. 67 da Lei nº 6.015, de 31 de de -
zem bro de 1973 – Lei de Re gis tros Pú bli cos, pas sa
a vi go rar acres ci do dos se guin tes §§ 7º e 8º:

“Art. 67 ..................................................
..............................................................
§ 7º Ao ca sal que com pro var vi ver em

união es tá vel não será exi gi da a afi xa ção de 
pro cla mas ou sua pu bli ca ção em im pren sa,
quan do da con ver são em ca sa men to ci vil.

§ 8º Apre sen ta dos os do cu men tos exi -
gi dos e com pro va da a união es tá vel, o ofi ci -
al com pe ten te ex pe di rá a cer ti dão de con -
ver são em ca sa men to ci vil". (NR)

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

PROJETO DE LEI Nº 352, DE 1995

Per mi te o re gis tro de união, como
ca sa men to, após cin co anos de vida em
co mum, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A mu lher sol te i ra, di vor ci a da ou vi ú va,

que viva há cin co anos, como ca sa da, com ho mem
sol te i ro, di vor ci a do ou vi ú vo, po de rá re que rer ao juiz
com pe ten te que re gis tre dita União como ca sa men to,
para to dos os efe i tos le ga is, in clu si ve a le gi ti ma ção
dos fi lhos co muns, dis pen san do-se qual quer ri tu al ou
ce rit mô nia para con fir mar a união.

Pa rá gra fo úni co. Idên ti co pe di do po de rá ser fe i to 
pelo ho mem sol te i ro, di vor ci a do ou vi ú vo, que con vi va 
como ca sa do, há mais de cin co anos, com mu lher sol -
te i ra, di vor ci a da ou vi ú va.

Art. 2º Após re ce ber a pe ti ção, o juiz man da rá
ou vir, em qua ren ta e oito ho ras, a ou tra par te, im por -
tan do o si lên cio em as sen ti men to.

Pa rá gra fo 1º Em caso de im pug na ção, ob ser -
var-se-á o dis pos to no art. 685 do Có di go de Pro ces -
so Ci vil, fun ci o nan do o Mi nis té rio Pú bli co.

Pa rá gra fo 2º A cer ti dão do ca sa men to re li gi o so
é pro va há bil do iní cio do pra zo de cin co anos, pre vis -
to no ar ti go an te ri or.

Art. 3º Ao de fe rir o re gis tro, de po is de ou vi do o
Mi nis té rio Pú bli co, o juiz de ter mi na rá que dele cons -
tem a de cla ra ção de que o re gi me de bens é o da co -
mu nhão dos bens ad qui ri dos na cons tân cia da união
e a le gi ti ma ção dos fi lhos co muns.

Art. 4º A pre sen te lei en tra rá em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Art. 5º Re vo guem-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Ao apre sen tar pro je to se me lhan te à con si de ra -
ção da Câ ma ra dos De pu ta dos (nº 1.148, de 1968),
as sim jus ti fi cou o en tão De pu ta do Nel son Car ne i ro:

”Qu an tos com ba tem a ins ti tu i ção do di vór cio,
den tro e fora des ta Casa, não can sam de afir mar que
o pro ble ma bra si le i ro e de ca sa men to e não de se pa -
ra ção.

Cer ta men te tam bém essa ato ar da, que ja ma is
im pres si o nou aos ho mens sen sa tos, in clu si ve por que 
ge ral men te in sin ce ra, apla u di rá o pre sen te pro je to,
que visa le ga li zar mi lhões de fa mí li as ain da à mar gem 
da le gis la ção vi gen te.

Ca sa men to é vida em co mum, as sis tên cia aos
fi lhos co muns, so li da ri e da de nas ho ras de afli ção e
par te nos ins tan tes de ale gria. A igre ja, mui sa bi a -
men te, sus ten ta que os nu ben tes são os que ce le -
bram o ca sa men to, sen do o sa cer do te mera tes te mu -
nha.

A for ma li da de da de cla ra ção de von ta de, fo mu -
la da pe ran te o Juiz, é subs ti tu í da no pro je to por cin co
anos de vida em co mun e que, mais do que as pa la -
vras, ates tam a efe ti va von ta de de ho mem e mu lher
cons ti tu ir uma fa mí lia. Não in te res sa ao Esta do a mul -
ti pli ca ção de fa mí li as ile gí ti mas, de fi lhos ile gí ti mos.
Ampa rar-se-ão, com a nova lei, não só as mul ti dões
de com pa nhe i ras que a Igre ja se me ia, mas as mães
sol te i ras, qua se sem pre ví ti mas do ego ís mo do ho -
mem, ain da quan do jun tos te nham vi vi do mu i tos anos 
e da união exis te pro le.

Os da dos es ta tís ti cos são ge ral men te alar man -
tes, e o le gis la dor tem de bus car so lu ção co ra jo sa e
mo ra li za do ra para o pro ble ma. É o que se pre ten de.

A pro po si ção ago ra re pre sen ta da re do ma so lu -
ção ur gen te des ta Casa, em de fe sa da fa mí lia bra si le -
i ra. O re cen se a men to de 1970, cu jas ob ser va ções



pre li mi na res es tão sen do pu bli ca das, tor na ain da
mais ina diá vel a apro va ção do pre sen te pro je to“.

Dito pro je to me re ceu pe re cer fa vo rá vel de seu
re la tor, mas a le gis la tu ra en cer rou-se sem que a Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça se pro nun ci as se em
de fi ni ti vo.

Igual foi o des ti no do Pro je to de Lei nº 39, de
1971, do Se na do Fe de ral, de au to ria do en tão se na -
dor Nel son Car ne i ro, que ver sa va so bre tema idên ti -
co.

Mas, o que era uma ten ta ti va de lei or di ná ria, foi
aco lhi da pela Cons ti tu i ção de 1988. Ao apro var
emen da do Se na dor Nel son Car ne i ro, a Car ta Mag na
tra duz, em seu art. 226, pa rá gra fo 3º: – ”Para efe i to de 
pro te ção do Esta do, é re co nhe ci da a união es tá vel
en tre o ho mem e a mu lher como en ti da de fmi li ar, de -
ven do a lei fa ci li tar sua con ver são em ca sa men to“.

Em 1994, e já en tão pre ten den do dar cum pri -
men to à dis po si ção cons ti tu ci o nal, o Se na dor Nel son
Car ne i ro ofe re ceu pro je to de lei, que não che gou a
ser vo ta do e aguar da va pa re cer do en tão Se na dor
Wi son Mar tins. Com o fim da le gis la tu ra, dita pro pos ta 
foi ar qui va da, na for ma do Re gi men to.

O in te res se do Esta do é o de con vo car para a le -
gi ti mi da de quan tas uniões con ju ga is, con so li da das
du ran te lon gos anos de vida em co mum, con ti nu am
na ile gi ti mi da de.

Não é ape nas o for ma lis mo que o pre sen te pro -
je to eli mi na, pon do fim ao cons tran gi men to de tan tos
ca sa is que de i xam de le ga li zar suas uniões para não
ex por sua re a li da de con cu bi ná ria. Acres ce que, ape -
sar de ser gra tu i ta a ce le bra ção do ca sa men to, a ver -
da de é que mu i tos não po dem ar car com as des pe sas 
da ha bi li ta ção e da so le ni da de.

A le gi ti ma ção dos fi lhos co muns é con se qüên -
cia da con ver são em ca sa men to da união es tá vel.

Ao apre sen tar esta pro po si ção ao exa me do
Con gres so Na ci o nal, atra vés des ta Casa, ci tou cer ta
de que, con ver ti da em lei, mu i to ser vi rá para di mi nu ir,
no pa no ra ma fa mi li ar bra si le i ro, a ex ten sa man cha da
ile gi ti mi da de.

Sala das Ses sões, 19 de abril  de 1995. – La u ra
Car ne i ro (PP – RJ).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916
Có di go Ci vil

....................................................................................
Art. 181. À vis ta des ses do cu men tos apre sen ta -

dos pe los pre ten den tes, ou seus pro cu ra do res, o ofi -
ci al do re gis tro la vra rá os pro cla mas de ca sa men to,
me di an te edi tal, que se afi xa rá du ran te 15 (quin ze)
dias, em lu gar os ten si vo do edi fí cio, onde se ce le bra -

rem os ca sa men tos, e se pu bli ca rá pela im pren sa,
onde a hou ver (art. 182, pa rá gra fo úni co).

§ 1º Se, de cor ri do esse pra zo, não apa re cer
quem im po nha im pe di men to, nem lhe cons tar al gum
dos que de ofí cio lhe cum pre de cla rar, o ofi ci al do re -
gis tro cer ti fi ca rá aos pre ten den tes que es tão ha bi li ta -
dos para ca sar den tro nos 3 (três) me ses ime di a tos
(art. 192).

§ 2º Se os nu ben tes re si di rem em di ver sas cir -
cuns cri ções do Re gis tro Ci vil, em uma e em ou tra se
pu bli ca rão os edi ta is.
....................................................................................

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 67. Na ha bi li ta ção para o ca sa men to, os in -

te res sa dos, apre sen tan do os do cu men tos exi gi dos
pela lei ci vil, re que re rão ao ofi ci al do re gis tro do dis tri -
to de re si dên cia de um dos nu ben tes que lhes ex pe ça
cer ti dão de que se acham ha bi li ta dos para se ca sa -
rem.

§ 1º Au tu a da a pe ti ção com os do cu men tos, o
ofi ci al man da rá afi xar pro cla mas de ca sa men to em
lu gar os ten si vo de seu car tó rio e fará pu bli cá-los na
im pren sa lo cal, se hou ver; em se gui da, abri rá vis ta
dos au tos ao ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, para ma ni -
fes tar-se so bre o pe di do e re que rer o que for ne ces -
sá rio à sua re gu la ri da de, po den do exi gir a apre sen ta -
ção de ates ta do de re si dên cia, fir ma do por au to ri da -
de po li ci al, ou qual quer ou tro ele men to de con vic ção
ad mi ti do em di re i to (Re da ção dada pela Lei nº 6.216,
30-6-75).

§ 2º Se o ór gão do Mi nis té rio Pú bli co im pug nar o 
pe di do ou a do cu men ta ção, os au tos se rão en ca mi -
nha dos ao Juiz, que de ci di rá sem re cur so.

§ 3º De cor ri do o pra zo de quin ze (15) dias a con -
tar da afi xa ção do edi tal em car tó rio, se não apa re cer
quem opo nha im pe di men to nem cons tar al gum dos
que de ofí cio deva de cla rar, ou se ti ver sido re je i ta da a 
im pug na ção do Órgão do Mi nis té rio Pú bli co, o ofi ci al
do re gis tro cer ti fi ca rá a cir cuns tân cia nos au tos e en -
tre ga rá aos nu ben tes cer ti dão de que es tão ha bi li ta -
dos para se ca sar den tro do pra zo pre vis to em lei. 

§ 4º Se os nu ben tes re si di rem em di fe ren tes dis -
tri tos do Re gis tro Ci vil, em um e em ou tro se pu bli ca rá 
e se re gis tra rá o edi tal.

§ 5º Se hou ver apre sen ta ção de im pe di men to, o
ofi ci al dará ciên cia do fato aos nu ben tes, para que in -
di quem em três (3) dias pro va que pre ten dam pro du -
zir, e re me te rá os au tos a ju í zo; pro du zi das as pro vas
pelo opo nen te e pe los nu ben tes, no pra zo de dez (10)
dias, com ciên cia do Mi nis té rio Pú bli co, e ou vi dos os



in te res sa dos e o ór gão do Mi nis té rio Pú bli co em cin co 
(5) dias, de ci di rá o Juiz em igual pra zo. 

§ 6º Qu an do o ca sa men to se der em cir cuns cri -
ção di fe ren te da que la da ha bi li ta ção, o ofi ci al do re gis tro 
co mu ni ca rá ao da ha bi li ta ção esse fato, com os ele men -
tos ne ces sá ri os às ano ta ções nos res pec ti vos au tos.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2001
(Nº 897/95, na Casa de ori gem)

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 162 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro -
va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para res pon sa bi li zar so li -
da ri a men te pelo cum pri men to das nor -
mas de se gu ran ça e me di ci na do tra ba -
lho as em pre sas con tra tan tes de pres ta -
do ras de ser vi ços.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 162 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te § 2º, pas san do o atu al pa rá gra fo úni co a vi go -
rar como § 1º:

“Art. 162. ...............................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Qu an do a em pre sa con tra tar fir ma 

pres ta do ra de ser vi ços, deve exi gir, no ato
da con tra ta ção, o aten di men to às de ter mi -
na ções cons tan tes nes te ar ti go, res pon den -
do so li da ri a men te pe las con se qüên ci as des -
se des cum pri men to, no que se re fe re aos
em pre ga dos cu jos ser vi ços fo rem ob je to do
con tra to." (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 897, DE 1995

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao ar ti -
go 154 do De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943. Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho – para res pon sa bi li zar so li da ri a -
men te pelo cum pri men to das nor mas de
se gu ran ça e me di ci na do tra ba lho as em -
pre sas con tra tan tes de pres ta do ras de
ser vi cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 154 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º

de maio de 1943, pas sa a  vi ger acres ci do do se guin te 
pa ra gra fo úni co:

“Art. 154 ................................................
Pa rá gra fo úni co. Qu an do a em pre sa

con tra tar fir ma pres ta do ra de ser vi ços, será
res pon sá vel so li da ri a men te pelo cum pri -
men to das nor mas de se gu ran ça e me di ci na 
do tra ba lho."

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

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

Jus ti fi ca ção

A se gu ran ça e me di ci na do tra ba lho, cuja dis ci -
pli na se tem pre ten di do mo di fi car, es tão re gu la men ta -
das exa us ti va men te no Ca pí tu lo V do Ti tu lo II da Con -
so li da ção das Leis do Tra ba lho (arts. 154 e 223).

Essa dis ci pli na, ao que pa re ce, tem sido su fi ci -
en te ao aten di men to do que pre ten de a nor ma ju rí di -
co-tra ba lhis ta no que res pe i ta à ma té ria. Se fa lhas
tem ha vi do, o que não se pode ne gar, deve-se mais à
ine fi ciên cia da fis ca li za ção do que à in su fi ciên cia do
con tro le le gal. A pre o cu pa ção ma i or deve ser com a
ga ran tia de ob ser vân cia das nor mas que re gu la men -
tam o as sun to.

A cha ma da ter ce i ri za ção, alem de já ser um gol -
pe apli ca do por gran des em pre sas aos tra ba lha do res
(as em pre sas pres ta do ras de ser vi ços pa gam sem -
pre sa lá ri os me no res por que as su mem os en car gos
tra ba lhis tas que se ri am da res pon sa bi li da de da em -
pre sa con tra tan te), tor na mu i to mais vul ne rá ve is as
nor mas de se gu ran ça do tra ba lho: es sas pres ta do ras
de ser vi ços ca re cem, qua se sem pre, da so li dez eco -
nô mi ca da con tra tan te.

Não será a pro por ci o na li da de en tre os res pon -
sá ve is pela se gu ran ça do tra ba lho e os tra ba lha do res
en vol vi dos nas mais di ver sas ta re fas co ber tas pela
tu te la ju rí di co-trabalhista que irá so lu ci o nar o pro ble -
ma, como pen sam al guns. Não se nos afi gu ra ne ces -
sá ria a mo di fi ca ção da le gis la ção nes se sen ti do. Me -
lhor será res pon sa bi li zar so li da ri a men te a em pre sa
con tra tan te, pois esta, ao con tra tar uma pres ta do ra
de ser vi ços a que trans fe re a res pon sa bi li da de pe los
en car gos tra ba lhis tas dos em pre ga dos. Não de i xa de
de mons trar a in ten ção de bur lar as leis do tra ba lho.

A cha ma da ter ce i ri za ção, ape sar de es tar na
moda, não deve ser es ti mu la da pela lei tra ba lhis ta.
Impen de pre ser var as pe no sas con quis tas do tra ba -
lha dor.

Assim, es pe ro con tar com o apo io dos ilus tres
pa res no sen ti do de apro var o pro je to que ora apre -
sen to.

Sala das Ses sões,  de    de   1995. – João Fas -
sa rel la, De pu ta do.



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943*

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

....................................................................................
Art. 162. As em pre sas, de acor do com nor mas a

se rem ex pe di das pelo Mi nis té rio do Tra ba lho, es ta rão
obri ga das a man ter ser vi ços es pe ci a li za dos em se gu -
ran ça e em me di ci na do tra ba lho.

Pa rá gra fo úni co. As nor mas a que se re fe re este
ar ti go es ta be le ce rão:

a) clas si fi ca ção das em pre sas se gun do o nú me -
ro mí ni mo de em pre ga dos e a na tu re za do ris co de
suas ati vi da des;

b) o nú me ro mí ni mo de pro fis si o na is es pe ci a li -
za dos exi gi do de cada em pre sa, se gun do o gru po em
que se clas si fi que, na for ma da alí nea an te ri or;

c) a qua li fi ca ção exi gi da para os pro fis si o na is
em ques tão e o seu re gi me de tra ba lho;

d) as de ma is ca rac te rís ti cas e atri bu i ções dos
ser vi ços es pe ci a li za dos em se gu ran ça e em me di ci -
na do tra ba lho, nas em pre sas.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 75, DE 2001

(Nº 3.206/97, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra a sede e o foro da Indús tri as
Nu cle a res do Bra sil S.A. – INB.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Indús tri as Nu cle a res do Bra sil S.A. –

INB, terá sede e foro na ci da de do Rio de Ja ne i ro –
RJ, e po de rá es ta be le cer la bo ra tó ri os, uni da des in -
dus tri a is, es cri tó ri os ou ou tras de pen dên ci as em
qual quer par te do ter ri tó rio na ci o nal.

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 3.206, DE 1997

Alte ra a sede e o foro da Indús tri as
Nu cle a res do Bra sil S.A. – INB.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Indús tri as Nu cle a res do Bra sil S.A. –

INB, terá sede e foro na ci da de do Rio de Ja ne i ro –
RJ, e po de rá es ta be le cer la bo ra tó ri os, uni da des in -
dus tri a is, es cri tó ri os ou ou tras de pen dên ci as em
qual quer par te do ter ri tó rio na ci o nal.

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

MENSAGEM Nº 641, DE 1997

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

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Se -
cre tá rio de Assun tos Estra té gi cos da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, o tex to do pro je to de lei que “al te ra a sede e
foro da Indús tri as Nu cle a res do Bra sil S.A. – INB”.

Bra sí lia, 5 de ju nho de 1997. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 17/SAE-PR

Bra sí lia, 27 de maio de 1997

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
A Indús tri as Nu cle a res do Bra sil S.A. – INB, bem 

como a Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar –
CNEN, que de tém a ma i o ria e o con tro le das ações,
com di re i to a voto, da que la em pre sa, es tão vin cu la -
das à Se cre ta ria de Assun tos Estra té gi cos da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.

2. A INB, em pre sa su ces so ra da ex tin ta Nu cle -
brás, é re gi da pela Lei nº 5.740, de 1º de de zem bro de 
1971, pela Lei nº 6.189, de 16 de de zem bro de 1974,
pelo De cre to-Lei nº  2.464, de 31 de agos to de 1988, e
ain da, pelo seu Esta tu to So ci al. Con for me es ta be le ci -
do na Lei nº 5.740/71, a INB tem sede e foro na Ca pi -
tal Fe de ral.

3. Adi ci o nal men te, à INB se apli ca a Lei nº 6.404,
de 15 de de zem bro de 1976 – Lei das So ci e da des por
Ações, que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de re a li za -
ção de Assem bléi as Ge ra is em Bra sí lia, não obs tan te
a ma i or par te das ati vi da des da INB con cen trar-se no
Esta do do Rio de Ja ne i ro (sede de ne gó ci os e duas fá -
bri cas). Tal prá ti ca acar re ta des pe sas des ne ces sá ri as
com pro ces sos ad mi nis tra ti vos, pas sa gens, diá ri as,
ma nu ten ção da sede so ci al (do mi cí lio ju rí di co), cus tas
ju di ci a is e pu bli ca ções na im pren sa.

4. Des ta ma ne i ra, como me di da de eco no mia e
ra ci o na li za ção de gas tos, se ria con ve ni en te que a
sede e o foro da Indús tri as Nu cle a res do Bra sil S.A.
(INB) fos sem trans fe ri dos de Bra sí lia para a ci da de do 
Rio de Ja ne i ro. Para isto, tor na-se ne ces sá ria a emis -
são de nova lei, ra zão pela qual sub me to à ele va da
apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a pro pos ta do an te -
pro je to de lei ane xo.

Res pe i to sa men te, Ro nal do Mota Sar den berg,
Se cre tá rio de Assun tos Estra té gi cos da Pre si dên cia
da Re pú bli ca.





PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 76, DE 2001 

(Nº 66/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a cri a ção de Pro gra ma 
de Ori en ta ção Se xu al, de Pre ven ção das
Do en ças Se xu al men te Trans mis sí ve is e
do Uso de Dro gas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º No in tu i to da ori en ta ção das no vas ge ra -

ções, a União, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, con cor -
ren te men te, pro por ci o na rão me i os de im ple men ta ção 
nos es ta be le ci men tos de en si no fun da men tal e mé -
dio dos res pec ti vos Sis te mas de Ensi no, do Pro gra ma 
de Ori en ta ção Se xu al, de Pre ven ção das Do en ças
Se xu al men te Trans mis sí ve is e de Pre ven ção ao Uso
de Dro gas.

Pa rá gra fo úni co. O pro gra ma de que tra ta este
ar ti go de ve rá re a li zar-se de for ma mul ti dis ci pli nar e
con tí nua, de acor do com a ida de e as ne ces si da des
de cada tur ma.

Art. 2º Os Sis te mas de Ensi no ofe re ce rão Pro -
gra mas de For ma ção aos seus edu ca do res, que as -
sim op ta rem, em ca rá ter con tí nuo e sis te má ti co, com
uma vi são mul ti dis ci pli nar.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu– 
bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL
Nº 66, DE 1999

Dis põe so bre a cri a ção de Pro gra ma 
de Ori en ta ção Se xu al, de Pre ven ção das
DST/AIDS e do Uso Abu si vo de Dro gas e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a do, nos es ta be le ci men tos de en -

si no de pri me i ro e se gun do gra us dos Sis te mas de
Ensi no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, o Pro gra ma de Ori en ta ção Se xu al, de Pre ven -
ção das Do en ças Se xu al men te Trans mis sí ve is e
AIDS e de Pre ven ção ao Uso Abu si vo de Dro gas.

§ 1º Os pro gra mas de que tra ta o ca put des te
ar ti go de ve rão acon te cer de for ma mul ti dis ci pli nar e
con tí nua com, no mí ni mo, 1 (uma) hora se ma nal em
ca rá ter obri ga tó rio para a es co la e fa cul ta ti vo para o
alu no.

§ 2º A es co la de ter mi na rá, de acor do com a ida -
de e as ne ces si da des de cada tur ma, quan tos me ses
se rão de di ca dos a cada um dos con te ú dos do pro gra -
ma.

Art. 2º Os Sis te mas de Ensi no ofe re ce rão Pro -
gra mas de For ma ção aos seus edu ca do res, que as -
sim op ta rem, em ca rá ter con tí nuo e sis te má ti co, com
uma vi são mul ti dis ci pli nar.

Art. 3º O Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, ou vi -
dos os Mi nis té ri os da Sa ú de e da Edu ca cão, ela bo ra -
rá os pro gra mas de que tra ta esta lei no pra zo de 90
dias após sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pro -
mul ga ção.

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Ao pro por um Pro gra ma de Ori en ta ção Se xu al,
de Pre ven ção das Do en ças Se xu al men te Trans mis sí -
ve is e AIDS e de Pre ven ção ao Uso Abu si vo de Dro -
gas, bus co tor nar pos sí vel em ní vel na ci o nal, um pro -
gra ma que já é de sen vol vi do, atra vés de pro je to de
ori en ta ção se xu al apro va do pelo Mi nis té rio da Sa ú de, 
em es co las mu ni ci pa is de vá ri as ci da des bra si le i ras,
com uma abor da gem só cio-cons tru ti va que leva a cri -
an ça e o ado les cen te a par ti ci pa rem como su je i tos
des te pro ces so. Fa lar de do en ças se xu al men te trans -
mis sí ve is e AIDS (DST/AIDS) e uso abu si vo de dro -
gas, mais do que uma dis cus são ci en tí fi ca, in clui fa lar
de cul tu ra, va lo res éti cos, mo ra is e da ques tão de gê -
ne ro que cer cam es tas ques tões.

É com pro va do que a me lhor for ma de atu ar fren -
te a es tas ques tões jun to às es co las é por meio de
pro gra mas es pe cí fi cos e mul ti dis ci pli na res, que es te -
jam vin cu la dos à pro gra ma ção da es co la, que acon -
te çam de for ma sis te má ti ca e con tí nua e que se jam
co or de na dos pe los edu ca do res que te nham in te res -
se e dis po ni bi li da de para o as sun to.

Pes qui sas in di cam que a in for ma ção, pura e
sim ples men te, não muda com por ta men to. Por isso,
im plan tar nas es co las os pro gra mas es pe cí fi cos,
mul ti dis ci pli na res, con tí nu os e sis te má ti cos é de ex -
tre ma im por tân cia, uma vez que po dem aju dar a al -
te rar o alto ín di ce de con ta mi na ção pelo HIV en tre os 
ado les cen tes de hoje. No to can te às dro gas, vale o
mes mo pres su pos to. Te mos de abrir o le que de dis -
cus sões, pro por ci o nan do à cri an ça e ao ado les cen -
te, que exer ça seus di re i tos de ci da dão, ob ten do to -
das as in for ma ções que de se jar den tro de um am plo
con tex to. Nada adi an ta afir mar que as dro gas são
pro i bi das se não se dis cu tir o que são as dro gas, seu
sig ni fi ca do cul tu ral e so ci al e suas im pli ca ções e
con se qüên ci as.



A par tir das ex pe riên ci as de vá ri as or ga ni za -
ções não-go ver na men ta is que tra ba lham com es tes
te mas, che gou-se à con clu são de que o im por tan te
nes tas ques tões é cri ar um es pa ço for mal e sis te má ti -
co de dis cus são de te mas ade qua dos àque las cri an -
ças e aos ado les cen tes. Isto visa pro pi ci ar a eles uma
pos si bi li da de de dis cu tir te mas do in te res se da que la
fa i xa de ida de e da que la po pu la ção es pe cí fi ca, o que
às ve zes va ria de re gião para re gião, ou de es co la
para es co la.

A es co la é um es pa ço pri vi le gi a do para este tra -
ba lho, uma vez que é nes te es pa ço que as fan ta si as e 
in cer te zas, os me dos, os ide a is e os pro je tos vão sen -
do dis cu ti dos, cons tru í dos e com par ti lha dos en tre os
igua is. Den tro des ta pers pec ti va es tas ações ex tra po -
lam as sa las de aula e en vol vem toda a co mu ni da de
es co lar. Esta é a for ma viá vel e con cre ta de edu car
com con se qüên cia, de com ba ter pre con ce i tos, for ta -
le cer a res pon sa bi li da de e a so li da ri e da de en tre as
pes so as e, em es pe ci al, para com os por ta do res do
HIV, seja na es co la, na fa mí lia ou na so ci e da de. Além, 
é cla ro, de pro mo ver e in te grar os ser vi ços de sa ú de e 
edu ca ção no que diz res pe i to ao aten di men to à sa ú -
de da cri an ça e do ado les cen te.

Ne ces sá rio se faz esta me di da pois, é a par tir do 
in te res se do ado les cen te so bre de ter mi na do tema
que se pode am pli ar seu co nhe ci men to e au xi li ar nas
mu dan ças dos com por ta men tos de ris co.

Me di an te um tra ba lho de in ter ven ção pe da gó gi -
co que in for me, mas tam bém fa vo re ça a re fle xão so -
bre te mas po lê mi cos e im por tan tes, que tra ba lhe tam -
bém com a com pre en são de va lo res so ci a is, pri vi le -
gie a dis cus são da ques tão de gê ne ro, com am pla li -
ber da de de ex pres são, num cli ma de res pe i to, é que
se con se gue ir além da aqui si ção de in for ma ções e
mu dar com por ta men tos.

Estes pro gra mas têm como prin ci pal ob je ti vo
pos si bi li tar que cri an ças e ado les cen tes pos sam fa -
zer es co lhas na área da se xu a li da de com res pon sa -
bi li da de e sem cul pa, sem cor rer ris cos de uma gra vi -
dez in de se ja da e de do en ças se xu al men te trans mis -
sí ve is, obri ga to ri a men te ofe re ci dos pe las es co las
mas, fa cul ta ti va men te fre qüen ta dos pe los alu nos.

Isto pos to, di an te da re le vân cia da ma té ria, es -
pe ra mos con tar com o apo i a men to de nos sos ilus tres
pa res no Con gres so Na ci o nal para a apro va ção do
pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 23 de fe ve re i ro de 1999. – 
Iara Ber nar di.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 77, DE 2001

(Nº 1.286/99, na Casa de ori gem)

Acres cen ta dis po si ti vos ao art. 815
da Lei nº 3.071, de 1º de ja ne i ro de 1916 – 
Có di go Ci vil Bra si le i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 815 da Lei nº 3.071, de 1º de ja ne i ro 

de 1916 – Có di go Ci vil, pas sa a vi go rar acres ci do dos
se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 815. ...............................................
..............................................................
§ 3º O ad qui ren te de uni da de au tô no -

ma em con do mí nio, fi nan ci a da jun to a ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras pelo cons tru tor ou in cor -
po ra dor, que com prá–la à vis ta e por es cri -
tu ra pú bli ca terá di re i to à re mi ção da hi po te -
ca que re ca ir so bre ela.

§ 4º O de ve dor hi po te can te re pas sa rá
ao cre dor hi po te cá rio o va lor cor res pon den -
te à fra ção da dí vi da hi po te cá ria, re pre sen -
ta da pela uni da de au tô no ma ven di da à vis -
ta, em até três dias após o pa ga men to."
(NR)

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

PROJETO DE LEI INICIAL  Nº 1.286, DE 1999

Acres cen ta dis po si ti vos ao art. 815
da Lei nº 3.071, de lº de ja ne i ro de 1916 –
Có di go Ci vil Bra si le i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 815 da Lei nº 3.071, de 1º de ja -

ne i ro de 1916 – Có di go Ci vil, pas sa a vi go rar acres ci -
do dos se guin tes pa rá gra fos:

”Art. 815. ......................................... ......
§ 3º O ad qui ren te de uni da de au tô no -

ma em con do mí nio, fi nan ci a da jun to a ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras pelo cons tru tor ou in cor -
po ra dor, que com prá-la a vis ta e por es cri tu -
ra pú bli ca, terá di rer to à re mi ção da hi po te -
ca que re ca ir so bre ela.

§ 4º O de ve dor hi po te can te re pas sa rá
ao cre dor hi po te cá rio o va lor cor res pon den -
te à fra ção da dí vi da hi po te cá ria, re pre sen -
ta da pela uni da de au tô no ma ven di da a vis -
ta, em até 3 (três) dias após o pa ga men to.

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



Jus ti fi ca ção

A hi po te ca é um di re i to real de ga ran tia de na tu -
re za ci vil in ci den te em co i sa imó vel do de ve dor ou de
ter ce i ro, sem trans mis são da pos se ao cre dor, con fe -
rin do a este o di re i to de pro mo ver a sua ven da ju di ci -
al, pa gan do-se pre fe ren te men te, se ina dim plen te o
de ve dor.

A hi po te ca que re cai so bre con do mí ni os, cons -
tru í dos com fi nan ci a men tos de ins ti tu i cões fi nan ce i -
ras, gra va de tal modo es tes bens que os com pra do -
res de uni da des au tô no mas, que qui tem a vis ta o pre -
ço, con ti nu am com o bem gra va do pela hi po te ca em
nome do cre dor hi po te cá rio.

O ob je ti vo aqui al me ja do é a pro te ção do com -
pra dor, que paga a vis ta o seu imó vel em con do mí nio,
con tra a even tu al ina dim plên cia do de ve dor hi po te cá -
rio (cons tru tor ou in cor po ra dor) para com o seu cre -
dor.

Para tan to de ver-se-á obri gar o de ve dor hi po te -
can te a sal dar a par ce la da hi po te ca cor res pon den te
da uni da de ven di da, sob pena de se ames qui nhar
este ins ti tu to, e tor ná-lo ex tre ma men te per ver so para
quem hon rar o seu com pro mis so e pa gar a vis ta o seu 
imó vel.

Com este fim, o ne gó cio de ve rá ser efe tu a do
me di an te es cri tu ra pú bli ca de com pra e ven da, ne -
gan do-se esta mes ma pro te ção aos do cu men tos pri -
va dos, que não po de ri am ‘so bre por-se’ à hi po te ca
con tra ta da.

Não há di fi cul da de quan to à ca rac te rís ti ca de in -
di vi si bi li da de do ins ti tu to da hi po te ca, por que esta
pode ser afas ta da ao se es ti pu lar, por con ven ção, que 
o pa ga men to par ci al li be ra al guns bens gra va dos,
prin ci pal men te se fo rem di ver sos e au tô no mos como
uni da des.

A obri ga to ri e da de de ado ção des ta es ti pu la ção
po de ria ser ado ta da pela lei, va len do de for ma co gen -
te para to dos, este o pro pó si to des te pro je to e para
ele con to com a apro va ção dos ilus tres pa res nes ta
Casa das leis.

Sala das Ses sões, 23 de ju nho de 1999. – De pu -
ta do Gus ta vo Fru et.

LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO CIVIL

Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916
CÓDIGO CIVIL

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

PARTE ESPECIAL

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

LIVRO II
Do Di re i to das Co i sas

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

TITULO III
Dos Di re i tos Re a is so bre Co i sas Alhe i as

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

CAPITULO XI
Da Hi po te ca

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

....................................................................................
Art. 815. Ao ad qui ren te do imó vel hi po te ca do

cabe igual men te o di re i to de re mi-lo.
§ 1º Se o ad qui ren te qui ser for rar-se aos efe i tos

da exe cu ção da hi po te ca, no ti fi ca rá ju di ci al men te,
den tro em 30 (trin ta) dias, o seu con tra to, aos cre do -
res hi po te cá ri os, pro pon do, para a re mis são, no mí ni -
mo, o pre ço por que ad qui riu o imó vel.

A no ti fi ca ção exe cu tar-se-á no do mi cí lio ins cri to
(art. 846, pa rá gra fo úni co, ou por edi ta is, se ali não es -
ti ver o cre dor.

§ 2º O cre dor no ti fi ca do pode, no pra zo as si na do 
para a opo si ção, re que rer que o imó vel seja li ci ta do.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2001
(Nº 2.373/2000, na Casa de ori gem)

Insti tui o Dia da Bí blia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia da Bí blia, a ser ce le -

bra do no se gun do do min go do mês de de zem bro de
cada ano, em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.373 DE 2000

Insti tui o Dia da Bí blia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia da Bí blia, a ser ce le -

bra do no se gun do do min go do mês de de zem bro de
cada ano, em todo ter ri tó rio na ci o nal.

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



Jus ti fi ca ção

Li vro dos li vros, a Bi blia é, por ex ce lên cia, a obra 
de po si tá ria da cul tu ra oci den tal de ori gem ju da i -
co-cris tã.

De fato, ne nhum ou tro li vro, além da Bí blia, me -
re ceu até ago ra no mun do tan tas tra du ções, edi ções
e co men tá ri os.

Os evan gé li cos, de todo Bra sil, já ado ta ram esta 
mes ma data para co me mo ra rem, com ma ni fes ta ções
pú bli cas de ação de gra ças a Deus, a pre sen ça em
seus la res e nos púl pi tos de suas Igre jas do li vro por
ex ce lên cia, guia de fé e prá ti ca para mi lhões de pes -
so as do mun do todo.

Por ou tro lado, por con ter tex tos con si de ra dos
sa gra dos por gran de par te da hu ma ni da de, com en si -
na men tos e nor mas or ga ni za ci o na is e de con du ta in -
di vi du al e so ci al, a Bí blia ten de a ser o li vro mais su je i -
to à va ri a ção in ter pre ta ti va, de pen den do da de no mi -
na ção re li gi o sa a que per ten ce o seu le i tor, para não
fa lar da que les que pre fe rem ler e en ten der a Bí blia
ape nas pe las óti cas his tó ri co- ge o grá fi ca e li te rá ria.

Isso se deve em gran de par te à imen sa di ver si -
da de cul tu ral hu ma na, um fato da nos sa pró pria na tu -
re za, mas tam bém à lin gua gem sim bó li ca dos tex tos
bí bli cos, ain da que essa lin gua gem es te ja ei va da de
da dos fac tu a is, tan to his tó ri cos como ge o grá fi cos.

Por isso, – ele men tos que de vem ser res pe i ta -
dos à luz dos pró pri os en si na men tos bí bli cos. Cum -
pre res sal tar, con tu do que o Li vro dos Li vros goza de
uma aten ção unâ ni me da hu ma ni da de, so bre tu do na
tra di ção oci den tal: é a obra que con tém os pi la res da
lei mo ral in di vi du al e so ci al tan to de ju de us por meio
do Anti go Tes ta men to como de cris tãos, por meio do
Anti go e Novo Tes ta men to.

Assim sen do, a Bí blia me re ce ter um dia do ano
para sua ce le bra ção – e re co nhe ci men to do ci da dão
bra si le i ro e das fa mí li as bra si le i ras da sua tese base:

1 – Deus é um só e in di vi sí vel – Su pre mo Ser, o
úni co po der do Uni ver so (Anti go Tes ta men to) 2 – a Lei 
dos Pro fe tas se re su me no amor in con di ci o nal a Deus 
e ao pró xi mo. 3 – Deus se re ve lou atra vés de seu fi lho
Je sus Cris to, es sên cia uni ver sal do amor, da san ti da -
de e da jus ti ça (Novo Tes ta men to).

Cre io que a pro pos ta de mi nha au to ria irá con ci -
li ar di fe ren tes ten dên ci as re li gi o sas do povo bra si le i ro
tão bem re pre sen ta das nes ta casa. E que ou tro di ta -
me mo ral da Bí blia, tem mais im por tân cia do que o
que nos en si na a ter uni ci da de em Deus em meio à di -
ver si da de hu ma na que de cor re do li vre-ar bí trio – es -
sên cia do amor di vi no?

Cre io, por fim, que o Dia da Bí blia será não ape -
nas uma data de ce le bra ção do Li vro dos Li vros, mas, 
so bre tu do, um dia de re fle xão para to dos so bre a im -
por tân cia e a pe re ni da de dos en si na men tos das Sa -
gra das Escri tu ras.

Peço, as sim, a aten ção e a aco lhi da dos meus
no bres co le gas par la men ta res para o Pro je to de lei
que ora sub me to à con si de ra ção des ta Casa.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000. – De -
pu ta do Eber Sil va.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 79, DE 2001

(Nº 2.448/2000, na Casa de ori gem)

Alte ra a re da ção do art. 359 da Lei
nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965 – Có di go
Ele i to ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 359 da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho

de 1965 – Có di go Ele i to ral, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 359. Re ce bi da a de nún cia, o Juiz
de sig na rá dia e hora para o de po i men to
pes so al do acu sa do, or de nan do a ci ta ção
des te e a no ti fi ca ção do Mi nis té rio Pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. O réu ou seu de fen sor 
terá o pra zo de dez dias para ofe re cer ale -
ga ções es cri tas ou ar ro lar tes te mu nhas."
(NR)

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.448, DE 2000

Alte ra a re da ção do art. 359 da Lei
nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965 – Có di go
Ele i to ral.

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

Art. 1º O art. 359 da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho
de 1965 – do Có di go Ele i to ral, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 359. Re ce bi da a de nún cia, o Juiz
de sig na rá dia e hora para o de po i men to
pes so al do acu sa do, or de nan do a ci ta ção
des te e a no ti fi ca ção do Mi nis té rio Pú bli co.
(NR)



Pa rá gra fo úni co. O réu ou seu de fen sor 
terá o pra zo de dez dias para ofe re cer ale -
ga ções es cri tas ou ar ro lar tes te mu nhas."

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

Jus ti fi ca ção

1. Com pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988,
sur gem re le van tes ques tões con fli tan tes de or dem
cons ti tu ci o nal, no ta da men te em ma té ria pro ces su al.

Uma pri me i ra ob ser va ção a ser fe i ta é em re la -
ção à Lei Com ple men tar nº 64/90, de no mi na da de
“Lei das Ine le gi bi li da des”.

Vá ri os pon tos po dem ser abor da dos em re la ção
a as pec tos cons ti tu ci o na is da lei com ple men tar, de
enor me im por tân cia como pro ce di men to ado ta do nos 
ca sos de ine le gi bi li da de, pra zos de ces sa ção, re pre -
sen ta ção por abu so e ou tras pro vi dên ci as, em de cor -
rên cia do es ta be le ci do no art. 14, pa rá gra fo 9º da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

2. O pro ces so pe nal ele i to ral tem al gu mas ca -
rac te rís ti cas pró pri as, apli can do-se-lhe, ape nas como 
lei sub si diá ria ou su ple ti va, o Có di go de Pro ces so Pe -
nal.

Assim é que, na ins tru ção cri mi nal, não pre vê o
pro ces so pe nal ele i to ral o in ter ro ga tó rio do réu, como
ocor re no pro ces so pe nal co mum. Di fe ren tes são as
dis po si ções do Có di go Ele i to ral e do Có di go de Pro -
ces so Pe nal a res pe i to des sa ma té ria:

CÓDIGO ELEITORAL – Lei nº 4.737/65

“Art. 359. Re ce bi da a de nún cia e ci ta do o in fra -
tor, terá este o pra zo de 10 (dez) dias para con tes -
tá-la, po den do jun tar do cu men tos que ili dam a acu sa -
ção e ar ro lar as tes te mu nhas que ti ver.“

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
De cre to-Lei nº 3.689 de 3 de ou tu bro de 1941.

“Art. 394. O juiz, ao re ce ber a que i xa ou de nún -
cia, de sig na rá dia e hora para o in ter ro ga tó rio, or de -
nan do a ci ta ção do réu e a no ti fi ca ção do Mi nis té rio
Pú bli co e, se for o caso, do que re lan te ou as sis ten te.“

“Art. 395. O réu ou seu de fen sor po de rá, logo
após o in ter ro ga tó rio ou no pra zo de 3 (três) dias, ofe -
re cer ale ga ções es cri tas e ar ro lar tes te mu nhas.“

Do co te jo en tre a nor ma do Có di go Ele i to ral e a
do CPP re tro trans cri tas, ve ri fi ca-se que, en quan to o
pri me i ro di plo ma não con tem pla a exi gên cia do in ter -
ro ga tó rio do réu, pre vê o se gun do que, so men te após
a de sig na ção de dia e hora para o in ter ro ga tó rio a ci -
ta ção do réu e a no ti fi ca ção do Mi nis té rio Pú bli co,

será aber ta opor tu ni da de para o ofe re ci men to de ale -
ga cões.

Para a ma i o ria do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, o
dis pos to no art. 359 do Có di go Ele i to ral ex cep ci o na a
apli ca ção sub si diá ria ou su ple ti va do Có di go de Pro -
ces so Pe nal de ter mi na da pelo art. 364 do Esta tu to
Ele i to ral como ve ri fi ca-se do Re cur so nº 11.551, de
20-9-94, Rel Min. Antô nio de Pá dua Ri be i ro.

3. Para o ex-Mi nis tro do TSE. Prof. Tor qua to Jar -
dim, com este en ten di men to “a de fe sa do acu sa do
não in clui, ne ces sa ri a men te, o in ter ro ga tó rio como
ato subs tan ti vo do seu di re i to de de fe sa, sal vo, e a
res sal va é cru ci al, se ex pres sa men te o re que rer.” 2

Entre tan to, a ga ran tia dis pos ta no ar ti go 364 do
Có di go Ele i to ral, re la ti va à apli ca ção sub si diá ria da
le gis la ção pro ces su al, vem em re for ço a prin cí pi os
cons ti tu ci o na is que de vem ser re cep ci o na dos pela le -
gis la ção in fra cons ti tu ci o nal, em cla ra ten dên cia ve ri fi -
ca da na dou tri na e na ju ris pru dên ci a3.

No caso, em es pe ci al, con si de ran do que a omis -
são con ti da no ar ti go 359 do Có di go Ele i to ral (fal ta de
exi gên cia quan to ao in ter ro ga tó rio do réu) é pro ve ni -
en te de di plo ma4  an te ri or à nova Cons ti tu i ção.

A Cons ti tu i ção as se gu ra em seu ar ti go 5º en tre
os di re i tos fun da men ta is, in ci sos LIV, LV e LXII, o de -
vi do pro ces so le gal a am pla de fe sa, o con tra di tó rio e
a au to de fe sa no pro ces so cri me. 5

Em de cor rên cia, a não ob ser vân cia des ses dis -
po si ti vos, mes mo que não ex pres sos na le gis la ção in -
fra cons ti tu ci o nal e a sua ina pli ca bi li da de, afron ta de
for ma evi den te os prin cí pi os e ga ran ti as cons ti tu ci o -
na is.

4. Por tan to, a não re a li za ção do in ter ro ga tó rio
do réu, an te ri or à con tes ta ção, ca rac te ri za des cum -
pri men to de pres su pos to de va li da de do pro ces so
(CF. art. 5º, in ci sos LIV e LV), ou seja, a não pre va lên -
cia da au to de fe sa.

”O fato do Có di go Ele i to ral pre ver um cer to rito
para a ação pe nal ele i to ral não afas ta a apli ca cão
sub si diá ria do Có di go de Pro ces so Pe nal“6 mu i to me -
nos, a pre va lên cia de prin cí pi os cons ti tu ci o na is, con -
subs tan ci an do a au to de fe sa como uma ga ran tia do
acu sa do.

Sua ina pli ca bi li da de ca rac te ri za vi o la cão a um
di re i to cons ti tu ci o nal7.

Enten de-se que o de po i men to pes so al do acu -
sa do (in ter ro ga tó rio) é pro ce di men to que não pode
ser des pre za do pela lei, sob pena de ser afe ta da a ga -
ran tia cons ti tu ci o nal da am pla de fe sa, pri van do-se o
juiz da ca u sa de im por tan te ele men to de con vic ção,
ten do-se em con ta que o in ter ro ga tó rio é, não so men -



te uma peça de de fe sa, “mas uma fran ca pos si bi li da -
de de ob ten ção de pro va”, como ad ver te Fran cis co
Cam pos na ex po si ção de mo ti vos do Có di go de Pro -
ces so Pe nal. Sig ni fi ca ti vo é o en ten di men to a res pe i to 
do De sem bar ga dor Odi lon da Cos ta Man so: “Mais do
que pro va de de fe sa ou de acu sa ção, o in ter ro ga tó rio
é in te gran te do ins ti tu to da in di vi du a li za ção da pena,
uma das co lu nas cen tra is do sis te ma pe nal bra si le i ro”
(RT 196/1952. p. 64-5).

5. Com a pre sen te ini ci a ti va, pre ten de-se su prir
la cu na exis ten te no Có di go Ele i to ral e apri mo rar o
pro ces so das in fra ções de na tu re za ele i to ral, in de -
pen den te men te de apli ca ção sub si diá ria do pro ces so 
pe nal co mum.

Sala das Ses sões, 16 de fe ve re i ro de 2000. –
De pu ta do Gus ta vo Fru et.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

CÓDIGO ELEITORAL

Insti tui o Có di go Ele i to ral.

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

PARTE QUINTA
Disposições Várias

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

TÍTULO IV
Disposições Penais

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

CAPÍTULO III
Do Processo das Infrações

....................................................................................
Art. 359. Re ce bi da a de nún cia e ci ta do o in fra tor

terá este o pra zo de 10 (dez) dias para con tes tá-la,
po den do jun tar do cu men tos que ili dam a acu sa ção e
ar ro lar as tes te mu nhas que ti ver.

Art. 360. Ou vi das as tes te mu nhas da acu sa ção
e da de fe sa e pra ti ca das as di li gên ci as re que ri das
pelo Mi nis té rio Pú bli co e de fe ri das ou or de na das pelo
juiz, abrir-se-á o pra zo de 5 (cin co) dias a cada uma
das par tes – acu sa ção e de fe sa – para ale ga ções fi -
na is.
................................................ ....................................

Art. 364. No pro ces so e jul ga men to dos cri mes
ele i to ra is e dos co muns que lhes fo rem co ne xos, as -

sim como nos re cur sos e na exe cu ção, que lhes di -
gam res pe i to, apli car-se-á, como lei sub si diá ria ou su -
ple ti va o Có di go de Pro ces so Pe nal.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 80, DE 2001

(Nº 2.924/2000 na Casa de ori gem)

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 506 da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 506 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -

ro de 1973, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
pas san do o atu al pa rá gra fo úni co a vi go rar como § 1º:

”Art. 506. ...............................................
§ 1º .......................................................
§ 2º O re cur so em que se ale gar fal ta

de fun da men ta ção da de ci são re cor ri da
será ne ces sa ri a men te pro to co la do em duas
vias, de ven do a se gun da, in de pen den te -
men te de des pa cho e de qual quer for ma li -
da de se não o re gis tro da res pec ti va en tre -
ga, ser en ca mi nha da ao ór gão de con tro le
da ati vi da de ju di ciá ria.“ (NR)

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.924 DE 2000

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 506 da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 506 da Lei nº 5.869, de 11 de ja -

ne i ro de 1973, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
§ 2º:

Art. 506. ............................ ....................
”§ 2º O re cur so em que se ale gar fal ta

de fun da men ta ção da de ci são re cor ri da
será ne ces sa ri a men te pro to co la do em duas
vias, de ven do a se gun da, in de pen den te -
men te de des pa cho e de qual quer for ma li -
da de se não o re gis tro da res pec ti va en tre -
ga, ser en ca mi nha da ao ór gão de con tro le
da ati vi da de ju di ciá ria.“

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



Jus ti fi ca ção

É gra ve ir re gu la ri da de, san ci o na da com nu li da -
de, a de ci são ju di ci al sem fun da men ta ção. Entre tan -
to, mu i tas de ci sões, em pri me i ra e se gun da ins tân cia,
con ti nu am a ser pro fe ri das sem fun da men ta ção. Sen -
do essa prá ti ca ar bi trá ria, me re ce re pri men da, de ofí -
cio, pe los ór gãos de con tro le da ati vi da de ju di ciá ria.
Se apro va do a pre sen te pro po si tu ra, to dos os ca sos
de fal ta de fun da men ta ção em que te nha ha vi do re -
cur so che ga rão au to ma ti ca men te ao co nhe ci men to
dos ór gãos de con tro le.

Sala das Ses sões, 2 de maio de 2000. – De pu -
ta do José Ro ber to Ba to chio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui O Có di go de Pro ces so Ci vil.

LIVRO I
Do Pro ces so de Co nhe ci men to

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

TÍTULO X
Dos Re cur sos

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

....................................................................................
Art. 506. O pra zo para a in ter po si ção do re cur so, 

apli cá vel em to dos os ca sos o dis pos to no art. 184 e
seus pa rá gra fos, con tar-se-á da data:

I – da le i tu ra da sen ten ça em au diên cia;

II – da in ti ma ção às par tes, quan do a sen ten ça
não for pro fe ri da em au diên cia;

III – da pu bli ca ção da sú mu la do acór dão no ór -
gão ofi ci al.

Pa rá gra fo úni co. No pra zo para a in ter po si ção
do re cur so, a pe ti ção será pro to co la da em car tó rio ou
se gun do a nor ma de or ga ni za ção ju di ciá ria, res sal va -
do o dis pos to no art. 524.

* Pa rá gra fo úni co com re da ção dada pela Lei nº
8.950, de 13-12-1994.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 81, DE 2001

(Nº 3.228/2000, na Casa de ori gem)

Insti tui o Ca das tro Na ci o nal de Mo -
ra dia e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Esta Lei ins ti tui o Ca das tro Na ci o nal de
Mo ra dia e es ta be le ce nor ma re la ti va aos be ne fi ciá ri -
os de pro gra mas ha bi ta ci o na is im ple men ta dos com
re cur sos pú bli cos fe de ra is ou con tro la dos pelo Po der
Pú bli co fe de ral.

Art. 2º Fica ins ti tu í do o Ca das tro Na ci o nal de
Mo ra dia, no qual se rão re gis tra do os no mes de to das
as pes so as fí si cas be ne fi ci a das com do a ções ou fi -
nan ci a men tos des ti na dos à ha bi ta ção efe ti va dos com 
re cur sos pú bli cos fe de ra is ou con tro la dos pelo Po der
Pú bli co fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Enten de–se por do a ções ou fi -
nan ci a men tos des ti na dos à ha bi ta ção, para os efe i tos 
des ta Lei, os que en vol vem a mo ra dia, o lote ur ba ni -
za do ou ma te ri a is de cons tru ção des ti na dos à cons -
tru ção de mo ra dia.

Art. 3º As pes so as fí si cas não po dem ser be ne fi -
ci a das mais de uma vez com do a ções ou fi nan ci a -
men tos des ti na dos à ha bi ta ção efe ti va dos com re cur -
sos pú bli cos fe de ra is ou con tro la dos pelo Po der Pú -
bli co fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca ao sa que de re cur sos da con ta vin cu la da do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço para aqui si -
ção da mo ra dia fe i to na for ma da lei.

Art. 4º Esta Lei será re gu la men ta da no pra zo de
no ven ta dias, con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL
Nº 3.228, DE 2000

Insti tui o Ca das tro Na ci o nal de Mo -
ra dia e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Esta lei ins ti tui o Ca das tro Na ci o nal de
Mo ra dia e es ta be le ce nor ma re la ti va aos be ne fi ciá ri -
os de pro gra mas ha bi ta ci o na is im ple men ta dos com
re cur sos pú bli cos fe de ra is ou con tro la dos pelo Po der
Pú bli co fe de ral.



Art. 2º Fica ins ti tu í do o Ca das tro Na ci o nal de
Mo ra dia, no qual se rão re gis tra dos os no mes de to -
das as pes so as fí si cas be ne fi ci a das com do a ções ou
fi nan ci a men tos des ti na dos à ha bi ta ção efe ti va dos
com re cur sos pú bli cos fe de ra is ou con tro la dos pelo
Po der Pú bli co fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Enten de-se por do a ções ou fi -
nan ci a men tos des ti na dos à ha bi ta ção, para os efe i tos 
des ta lei, os que en vol vem a mo ra dia, o lote ur ba ni za -
do ou ma te ri a is de cons tru ção des ti na dos à cons tru -
ção de mo ra dia.

Art. 3º As pes so as fí si cas não po dem ser be ne fi -
ci a das mais de uma vez com do a ções ou fi nan ci a -
men tos des ti na dos à ha bi ta ção efe ti va dos com re cur -
sos pú bli cos fe de ra is ou con tro la dos pelo Po der Pú -
bli co fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca ao sa que de re cur sos da con ta vin cu la da do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço para aqui si -
ção da mo ra dia fe i to na for ma da lei.

Art. 4º Esta lei será re gu la men ta da no pra zo de
no ven ta dias, con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção

Jus ti fi ca ção

Os re cur sos pú bli cos dis po ní ve is para os pro -
gra mas ha bi ta ci o na is são ex tre ma men te es cas sos.
O Po der Pú bli co em suas in ter ven ções, via de re gra,
não con se gue che gar nem per to da quan ti da de de
mo ra di as ne ces sá ri as para o en fren ta men to do dé fi -
cit ha bi ta ci o nal do País. Di an te des se qua dro, im -
põe-se um rí gi do con tro le dos re cur sos apli ca dos,
para que o ma i or nú me ro pos sí vel de pes so as seja
be ne fi ci a do.

Um dos as pec tos que deve con tro la do, em nos -
so pon to de vis ta, é o de que as pes so as re ce bam
ape nas uma vez na vida os be ne fí ci os dos pro gra mas 
ha bi ta ci o na is im ple men ta dos com re cur sos pú bli cos.
Não raro, be ne fi ciá ri os de pro gra mas ha bi ta ci o na is
em um es ta do mi gram e vol tam a ser be ne fi ciá ri os em 
pro gra ma de sen vol vi do em ou tro es ta do. Isso não
pode con ti nu ar a acon te cer.

Para as se gu rar um con tro le efe ti vo dos be ne fi -
ciá ri os dos pro gra mas ha bi ta ci o na is de sen vol vi dos
pela União ou com sua par ti ci pa ção, pro po mos, en -
tão, a ins ti tu i ção do Ca das tro Na ci o nal de Mo ra dia.

Di an te do gran de al can ce so ci al das me di das
pre vis tas, con ta mos com o ple no apo io de nos sos
ilus tres Pa res na apro va ção do pro je to aqui apre sen -
ta do.

Sala das Ses sões, ju nho de 2000. – De pu ta do
Jor ge Pi nhe i ro.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PARECERES

PARECER Nº 1.049, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, so bre os Pro je tos
de Lei do Se na do nº 162, de 1999, de
au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que
“dis põe so bre in dis po ni bi li da de de
bens de ví ti mas de se qües tro, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”; nº 288, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, que
“dis põe so bre a in dis po ni bi li da de dos
bens de ví ti mas de se qües tro e de ex -
tor são me di an te se qües tro, de seus fa -
mi li a res, e dá ou tras pro vi dên ci as”; e
nº 309, de 1999, de au to ria do Se na dor
Álva ro Dias, que “dis põe so bre o ar res -
to de bens de pes so as se qües tra das,
côn ju ges, pa ren tes afins que com ela
con vi vam, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
que tra mi tam em con jun to. 

Re la tor: Se na dor Ro ber to Re quião
Re la tor:  ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 162, de 1999, de au to ria do
ilus tre Se na dor Luiz Este vão, que “dis põe so bre a
in dis po ni bi li da de dos bens de ví ti mas de se qües tro, 
e dá ou tras pro vi dên ci as”. 

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de tor nar in dis po ní ve is, em
caso de ocor rên cia dos cri mes de se qües tro (art. 148
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 –
Có di go Pe nal – CP) ou ex tor são me di an te se qües tro
(art. 159 do CP), os ”bens da ví ti ma, bem como os de
seu côn ju ge e de seus pa ren tes, con san güí ne os e
afins, até o ter ce i ro grau“. Dá pra zo de vin te e qua tro
ho ras, após o co nhe ci men to da prá ti ca do cri me, para



que a au to ri da de po li ci al co mu ni que a ocor rên cia à
au to ri da de ju di ci al e o mes mo pra zo para que esta
au to ri da de pro vi den cie a in dis po ni bi li da de dos bens.
Esta be le ce que a in dis po ni bi li da de dos bens não in ci -
de so bre re la ções ju rí di cas pre e xis ten tes e nem im pli -
ca li mi ta ção aos po de res de ad mi nis tra ção e de ges -
tão ou res tri ção ao di re i to de usu fru to dos bens e que
ela ces sa ”no mo men to em que ter mi na o se qües tro“.
Pre vê san ção pe nal para quem omi te ou re tar da in for -
ma ções so bre o de li to às au to ri da des, mes mo que
ape nas ten ta do. Para isso, de ter mi na o si gi lo ab so lu to 
da iden ti da de do in for man te. Por fim, dis põe que a au -
to ri da de ju di ci al po de rá au to ri zar a mo vi men ta ção de
bens das pes so as que ti ve ram os bens tor na dos in -
dis po ní ve is, quan do se ”com pro ve a si tu a ção de ne -
ces si da de e mo ti vo não re la ci o na do ao se qües tro“.

Os Pro je tos de Lei do Se na do de nºs 288 e 309,
am bos de 1999 e de au to ria, res pec ti va men te, dos
Se na do res Ma gui to Vi le la e Álva ro Dias, ane xos a
esta pro po si ção, apre sen tam su ges tões mu i to se me -
lhan tes.

II – Aná li se

Ape sar de sua evi den te boa in ten ção, a pro pos -
ta apre sen ta, de iní cio, gra ve ví cio cons ti tu ci o nal. Qu -
an do pre vê a de cre ta ção da in dis po ni bi li da de dos
bens de di ver sas pes so as re la ci o na das ao se qües tra -
do, sem que haja uma ga ran tia efe ti va (não sim ples -
men te uma pro mes sa num di plo ma le gal) de que seja
man ti do o aces so jus to e le gí ti mo aos bens, si tu a ção
que, como ve re mos a se guir, é a exis ten te em nos sa
so ci e da de, con tra ria cláu su las pé tre as da Car ta Mag -
na, que dis põem:

“Art. 5º ...................................................

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

XXII – é ga ran ti do o di re i to de pro pri e -
da de;

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

LIV – nin guém será pri va do da li ber da -
de ou de seus bens sem o de vi do pro ces so
le gal;

............................................................."

Ade ma is, a ini ci a ti va apre sen ta gra ves equí vo -
cos de ava li a ção, par ti cu lar men te no que diz res pe i to
às pos si bi li da des de nos sas es tru tu ras so ci a is e das
con se qüên ci as de nos sos pro ce di men tos cul tu ra is.

A pro pos ta em exa me pa re ce ter-se ins pi ra do
numa lei ita li a na que tra ta, de for ma as se me lha da, do
mes mo as sun to, mas que dis põe de for ma fun da men -
tal men te di fe ren te em im por tan tes as pec tos. Ape sar
de, como foi dito, ela não se ade quar aos nos sos prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is, à nos sa es tru tu ra e aos nos sos 
cos tu mes, vale a pena ob ser var al guns pon tos re le -
van tes que a di fe ren ci am da pro pos ta:

1 – a pos si bi li da de de es ten der a de -
cre ta ção de in dis po ni bi li da de de bens, por
ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co – MP, a
qual quer pes soa (além de côn ju ges e pa -
ren tes até o ter ce i ro grau) que pos sa con -
tri bu ir para que os cri mi no sos ob te nham o
res ga te;

2 – a pos si bi li da de de que, por ini ci a ti -
va do MP, seja sus pen sa a in dis po ni bi li da -
de de bens, quan do isso for ne ces sá rio
para a ob ten ção de ele men tos de pro va ou
para a in di vi du a li za ção da res pon sa bi li da de 
cri mi nal;

3 – a de cre ta ção, pelo juiz de ins tru ção 
(ine xis ten te em nos so sis te ma ju rí di co), do
aci o na men to do ban co cen tral ita li a no para
a to ma da de pro vi dên ci as (ad mi nis tra ti vas),
sem pre que a in ves ti ga ção cri mi nal de tec tar 
in dí ci os de tran sa ções no sis te ma ban cá rio
que vi sem à bur la da in ter di ção (de pre en -
de-se a ca pa ci da de e a agi li da de da po lí cia
ju di ciá ria na in ves ti ga ção de ope ra ções ban -
cá ri as); 

4 – no caso de omis são ou re tar do de
in for ma ções úte is à in ves ti ga ção, a san ção
pe nal ex ce tua os pa ren tes pró xi mos;

5 – não dá pra zos para os atos de ofi -
cio das di ver sas au to ri da des en vol vi das,
que, no caso da pro pos ta, cria um lap so de
tem po mí ni mo, des ne ces sá rio, de qua ren ta
e oito ho ras (dois dias), en tre o co nhe ci men -
to do cri me e a efe ti va in dis po ni bi li da de dos
bens.

Qu an to ao item nº 3 aci ma ex pos to, pen sa mos
que a pro pos ta en cer ra o mais gra ve equí vo co de
ava li a ção: a su po si ção de que o nos so Sis te ma Fi -
nan ce i ro seja ca paz de fa zer ju í zo de qua li da de so -
bre tran sa ções de ro ti na efe tu a das.

Na Itá lia, é a po li cia ju di ciá ria quem tem essa in -
cum bên cia e quem con tro la to das as ope ra ções fi -
nan ce i ras das pes so as que ti ve ram os bens tor na dos



in dis po ní ve is, man ten do, como tam bém or de na a lei,
a ga ran tia de que a vida eco nô mi ca do in ter di to pros -
si ga sem gran des per tur ba ções. Isso é fun da men tal
para que não ocor ra uma in su por tá vel per tur ba ção
so ci al, ma i or que o pró prio cri me co me ti do. Só ela
(po lí cia ju di ciá ria) é apta a fa zer isso.

Um pon to prin ci pal nos atrai a aten ção e des -
per ta pre o cu pa ção: como o Esta do, em nos so País,
po de ria ga ran tir a con ti nu a ção das re la ções ju rí di cas
pre e xis ten tes e a ma nu ten ção do po der de ad mi nis -
trar, ge rir e usu fru ir bens? Ja ma is, pe los mo ti vos que
ex pu se mos aci ma, por in ter mé dio do Ban co Cen tral
ou de qual quer ou tra ins ti tu i ção. Não con se gui mos vi -
su a li zar como se ria im ple men ta da essa ga ran tia, co -
nhe cen do como co nhe ce mos as fa lhas es tru tu ra is e
ope ra ci o na is de nos sos sis te mas de se gu ran ça pú bli -
ca e de per se cu ção cri mi nal, onde uma po lí cia ju di -
ciá ria ex tre ma men te de fi ci en te não con se gue, mu i tas 
ve zes, de for ma efi caz, se quer dar ao Mi nis té rio Pú bli -
co ele men tos para fun da men ta ção de uma de nún cia
sim ples, si tu a ção essa exa cer ba da pela his tó ri ca fal ta 
de co o pe ra ção en tre as or ga ni za ções po li ci a is, e com 
um sis te ma ju di ciá rio len to e pe sa do. Ao con trá rio,
tudo leva a crer que essa ga ran tia se ria le tra mor ta e
ocor re ria in su por tá vel per tur ba ção na vida da so ci e -
da de. A in ca pa ci da de de o Esta do con tro lar as ope -
ra ções fi nan ce i ras re a li za das por aque les com os
bens tor na dos in dis po ní ve is, com a agi li da de ne ces -
sá ria, de sem bo ca ria, fa tal men te, ou na bur la do ob -
je ti vo da lei, ou pior, na in vi a bi li za ção da vida eco nô -
mi ca de pes so as fí si cas e ju rí di cas, dis se mi nan do,
dra ma ti ca men te, so bre a so ci e da de, os efe i tos do
cri me co me ti do. Nes se caso, es ta ría mos, en tão, ine -
qui vo ca men te, di an te da de so be diên cia às ga ran ti as 
es ta be le ci das nas cláu su las pé tre as an te ri or men te
ci ta das. Po de ría mos sim pli fi car o qua dro com a se -
guin te afir ma ção: como o Esta do mos tra-se in ca paz
de pre ve nir e re pri mir o cri me de se qües tro, ele im -
pe de o pa ga men to da li ber da de do se qües tra do, lan -
çan do so bre a so ci e da de o ônus da re pres são à li -
ber da de de dis por de seus bens.

Um ou tro pon to tam bém me re ce re fle xão: a san -
ção pe nal para quem omi tir ou re tar dar in for ma ções a
au to ri da des so bre um de li to de que te nha co nhe ci -
men to.

Ora, se a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 5º,
ga ran te, até ao acu sa do de cri me, o di re i to de fi car
ca la do, ou seja, o di re i to de não di zer nada que o

pre ju di que, como a lei po de ria obri gar, sob ame a ça
de san ção pe nal, que um pai de uma cri an ça se -
qües tra da, por exem plo, in for me à po lí cia so bre o cri -
me, quan do ele está ater ro ri za do di an te da pro mes -
sa de as sas si na to da ví ti ma, se o fi zer? Como po de -
ria im por pena a um ci da dão que não ti ves se co ra -
gem de de nun ci ar, ame dron ta do di an te da pos si bi li -
da de de re pre sá li as por par te dos ban di dos?

O ar gu men to de que a lei ga ran ti ria o si gi lo ab -
so lu to da in for ma ção (pa rá gra fo úni co do art. 4º  da
pro po si ção) é mu i to ques ti o ná vel. Entre nós, nem o
Pre si den te da Re pú bli ca tem o se gre do de seus atos 
ga ran ti dos. E a po lí cia não con se gue des co brir
quem o vi o la. Po li ci a is va zam ou de i xam, ir res pon sa -
vel men te, va zar in for ma ções que co lo cam a vida de
vi ti mas e tes te mu nhas em pe ri go. A im pren sa, na
ma i o ria das ve zes atrás de sen sa ci o na lis mo, tam -
bém de for ma ir res pon sá vel, di vul ga fa tos que pre ju -
di cam as in ves ti ga ções e co lo cam vi das em pe ri go. E 
nin guém tem sido pu ni do por isso. Um sis te ma, de
pro te ção a ví ti mas e tes te mu nhas, até hoje, não teve
suas di re tri zes ge ra is es ta be le ci das por lei, nem foi
im plan ta do, de for ma efi caz, em qual quer es ta do da
fe de ra ção.

A Itá lia vive, atu al men te, um mo men to de re fle -
xão e re a va li a ção da Lei do se qües tro. Há um cla mor
so ci al para sua re vi são. O Pri me i ro-Ministro já ex ter -
nou sua po si ção fa vo rá vel ao re es tu do. Se to res da so -
ci e da de ita li a na têm dú vi das so bre a efi cá cia da lei,
par ti cu lar men te no as pec to cus to-beneficio.

A re a ção so ci al gira em tor no dos se guin tes fa -
tos: a ação dos cri mi no sos to mou-se mu i to mais cru el
e ex ten sa, au men tan do, sig ni fi ca ti va men te, o so fri -
men to da so ci e da de; não há evi dên ci as con cre tas de
que a re du ção do nú me ro de se qües tros se deva às
dis po si ções da lei; e a me lho ra pode ser re sul ta do da
evo lu ção na tu ral da so ci e da de.

Com o ad ven to da lei do se qües tro, os cri mi no -
sos, no afã de ob ter o res ga te, pas sa ram a sub me ter
os pa ren tes e afins das ví ti mas a uma pres são mu i to
ma i or, uti li zan do-se de ame a ças e até de atos de ex -
tre ma cru el da de con tra eles. Pes so as e em pre sá ri os
com pe que na ou ne nhu ma li ga ção com o se qües tra -
do, na tu ral men te não abran gi dos pe las dis po si ções
da lei, pas sa ram, tam bém, a ser ame a ça dos pe los
ban di dos para a ob ten ção do res ga te, a qual quer cus -
to. Des sa for ma, exa cer bou-se dra ma ti ca men te a afli -



ção da so ci e da de, quan do do co me ti men to de cri mes
des sa na tu reza.

Como con se gue a Itá lia ga ran tir que a vida
eco nô mi ca dos ci da dãos en vol vi dos na in ter di ção
de bens (e, na tu ral men te, da que las pes so as fí si cas
e ju rí di cas que te nham re la ções eco nô mi cas com
elas) não seja pro fun da men te afe ta da, o que a lei
as se ve ra, e que essa se gu ran ça não pos sa ser vir
de por ta para frus tra ção do pró prio ob je ti vo da lei?
Como dis se mos an te ri or men te, esse é o pon to que
mais nos pre o cu pa quan to à pos si bi li da de de vi a bi -
li za ção de uma lei se me lhan te em nos sa so ci e da -
de.

Exis tem, na Itá lia, três or ga ni za ções que exer -
cem a fun ção de po lí cia ju di ciá ria: a po lí cia do Esta do, 
a po lí cia da Gu ar da dos Ca ra bi ne i ros e o Cor po da
Gu ar da de Fi nan ças. Elas tra ba lham em es tre i ta in te -
gra ção, ope ra ci o nal men te co man da das e co or de na -
das pelo Mi nis té rio Pú bli co – MP. Têm ser vi ços de in -
for ma ções in te gra dos e re a li zam ope ra ções con jun -
tas.

Ao MP cabe o pla ne ja men to, a co or de na ção e a
su per vi são da ins tru ção cri mi nal, que con ta, para
ope ra ci o na li zá-la, com as três po lí ci as ju di ciá ri as aci -
ma ci ta das. A le ga li da de dos atos pra ti ca dos pelo MP,
jun to ao Ju di ciá rio, é ga ran ti da pelo Juiz de Instru ção
Cri mi nal (Ju i za do de Instru ção Cri mi nal), com quem o 
mem bro da MP, en car re ga do da in ves ti ga ção, se liga
con ti nu a men te.

Na Re pú bli ca Ita li a na, o Mi nis té rio Pú bli co é
uma or ga ni za ção à qual a so ci e da de de le ga gran de
po der. A lei ita li a na es ta be le ce que o MP “re quer e o
juiz dis põe”, no sen ti do de que, para não aten der à so -
li ci ta ção do MP, a au to ri da de ju di ci al deve fun da men -
tar, na lei, suas ra zões, sob pena de ar güi ção de res -
pon sa bi li da de. Além dis so, a nor ma ita li a na dá ao MP
gran de ra pi dez de aces so aos da dos si gi lo sos em
con tas ban cá ri as.

Essa es tru tu ra, essa in te gra ção e esse mo dus
ope ran di dão gran de agi li da de à in ves ti ga ção e à ins -
tru ção cri mi nal, o que per mi te a ca pa ci da de de con -
tro le so bre as ope ra ções fi nan ce i ras da que les que fo -
ram atin gi dos pela in ter di ção de bens, sem per tur ba -
ções ina ce i tá ve is em suas vi das eco nô mi cas e ga ran -
tin do que bens não se jam des vi a dos para pa ga men to
de se qües tro.

Além dis so, a Itá lia, mis ter da ex pe riên cia em
sua luta con tra a má fia, de sen vol veu um am plo e efi -
caz sis te ma de pro te ção às ví ti mas e tes te mu nhas de
cri mes, o que for ne ce re la ti va se gu ran ça àque les que
ve nham a co la bo rar com as in ves ti ga ções.

Esta mos con ven ci dos de que a es tru tu ra de
nos sas ins ti tu i ções vol ta das à per se cu ção cri mi nal,
às re la ções le ga is e à prá xis en tre elas e nos sa cul tu -
ra não per mi tem a ado ção por nós de nor ma le gal se -
me lhan te à exis ten te na que le país. Ao me nos, en -
quan to não fo rem cor ri gi das as de fi ciên ci as sis tê mi -
cas que a im pe dem.

Con tra ri ar mos essa cons ta ta ção sig ni fi ca ria,
como já dis se mos, além de de so be diên cia a nor mas
cons ti tu ci o na is, es ten der mos, de for ma dra má ti ca, as 
con se qüên ci as do cri me a um se tor mu i to ma i or da
so ci e da de, além de im por mos a ela o so fri men to atu -
al men te ex pe ri men ta do pela so ci e da de ita li a na, ca u -
sa do pelo ex tre mo in cre men to da vi o lên cia e da bru -
ta li da de dos ban di dos con tra pa ren tes, afins e até
con tra pes so as com tê nue ou ne nhu ma re la ção com
a ví ti ma. Esse so fri men to, como dis se mos, está pro -
vo can do cla mor so ci al na que la re pú bli ca, no sen ti do
da re vi são da lei em vi gor.

De ve mos, ain da, ob ser var, que ini ci a ti va se me -
lhan te, com ori gem nes ta Casa e de au to ria do ilus tre
Se na dor Ma u rí cio Cor rea, foi re je i ta da, em 1998, pela 
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com base nos mes mos ar gu -
men tos. Ane xa mos a este pa re cer, o do cu men to da
Câ ma ra que for ma li za essa re je i ção.

Os Pro je tos de Lei do Se na do de nºs 288 e 309,
de 1999, apen sa dos à pro po si ção em tela, apre sen -
tam os mes mos ví ci os ana li sa dos aci ma e, por isso,
não ofe re cem con di ções de apro ve i ta men to.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela re je i ção do Pro je to 
de Lei do Se na do de nº 162, de 1999, e dos Pro je tos
de Lei do Se na do de nºs 288 e 309, de 1999, a ele
ane xa dos.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la -
tor Ad Hoc – José Agri pi no – Mar lu ce Pin to –
Ger son Ca ma ta – Nilo Te xe i ra Cam pos – José
Fo ga ça – Álva ro Dias – Ma ria do Car mo Alves –
Ma gui to Vi le la – Le o mar Qun ta ni lha – Bel lo Par -
ga – Lú cio Alcân ta ra.









LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA  MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TITULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
..............................................................................

XII – é in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia e
das co mu ni ca ções te le grá fi cas, de da dos e das co -
mu ni ca ções te le fô ni cas, sal vo, no úl ti mo caso, por or -
dem ju di ci al, nas hi pó te ses e na for ma que a lei es ta -
be le cer para fins de in ves ti ga ção cri mi nal ou ins tru -
ção pro ces su al pe nal;
..................................................... .........................

LIV – nin guém será pri va do da li ber da de ou
de seus bens sem o de vi do pro ces so le gal;
..............................................................................

DECRETO-LEI
 Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

..............................................................................
Se qües tro e cár ce re pri va do
Art. 148. Pri var al guém de sua li ber da de, me di -

an te se qües tro ou cár ce re pri va do:
Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 1º A pena é de re clu são, de 2 (dois) a 5 (cin co)

anos:
I – se a ví ti ma é as cen den te, des cen den te ou

côn ju ge do agen te;
II – se o cri me é pra ti ca do me di an te in ter na ção

da ví ti ma em casa de sa ú de ou hos pi tal;
III – se a pri va ção da li ber da de dura mais de 15

(quin ze) dias.
§ 2º Se re sul ta à ví ti ma, em ra zão de ma -

us-tratos ou da na tu re za da de ten ção, gra ve so fri -
men to fí si co ou mo ral:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Re du ção a con di ção aná lo ga à de es cra vo

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

Extor são me di an te se qües tro
Art. 159. Se qües trar pes soa com o fim de ob ter,

para si ou para ou trem, qual quer van ta gem, como
con di ção ou pre ço do res ga te:

Pena – re clu são, de 8 (oito) a 15 (quin ze) anos.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)

§ 1º Se o se qües tro dura mais de 24 (vin te e
qua tro) ho ras, se o se qües tra do é me nor de 18 (de zo -
i to) anos, ou se o cri me é co me ti do por ban do ou qua -
dri lha:

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 20 (vin te) anos.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)

§ 2º Se do fato re sul ta le são cor po ral de na tu re -
za gra ve:

Pena – re clu são, de 16 (de zes se is) a 24 (vin te e
qua tro) anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de
25-7-1990)

§ 3º Se re sul ta a mor te:

Pena – re clu são, de 24 (vin te e qua tro) a 30
(trin ta) anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de
25-7-1990)

§ 4º Se o cri me é co me ti do em con cur so, o con -
cor ren te que o de nun ci ar à au to ri da de, fa ci li tan do a li -
ber ta ção do se qües tra do, terá sua pena re du zi da de
um a dois ter ços. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei
nº 8.072, de 25-7-1990 e al te ra do pela Lei nº  9.269,
de 2-4-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 1.050, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 57, de 2000, de au to ria do Se -
na dor Álva ro Dias, que al te ra a re da ção
dos arts. 259, 261 e 496 da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro -
ces so Ci vil.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

A pro po si ção é di ri gi da aos arts. 259 e 496 da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de
Pro ces so Ci vil. O pri me i ro des ses dis po si ti vos tra ta
do va lor das ca u sas de na tu re za cí vel, e o se gun do
ver sa a sis te má ti ca dos re cur sos. A mo di fi ca ção pro -
pos ta ao art. 259 do Có di go de Pro ces so Ci vil tem em
mira al te rar-lhe o pa rá gra fo úni co, con ce den do ao juiz 
po de res para ajus tar o va lor da ca u sa ao da pre ten -
são sem pre que, ca ben do fa zê-lo, a par te an ta go nis ta 



não im pug ne esse va lor. A ra zão apre sen ta da na jus -
ti fi ca ção apon ta o ato de aci o nar a má qui na do Po der
Ju di ciá rio como de in te res se ge ral, isto é, de or dem
pú bli ca, não po den do o juiz sim ples men te ace i tar
que uma das par tes pos sa, pela inér cia, afe tar in te -
res ses do Esta do.

A mo di fi ca ção pro pos ta ao art. 496 tem por ob -
je ti vo acres cen tar-lhe pa rá gra fo úni co pre ven do o re -
co lhi men to de ca u ção na ape la ção cí vel e nos re cur -
sos or di ná rio, es pe ci al e ex tra or di ná rio. Essa ca u ção 
será real ou fi de jus só ria, equi va len te a trin ta por cen -
to so bre o va lor da ca u sa, a ser re co lhi da no pró prio
ju í zo a quo, isto é, na cor te onde a ca u sa ain da tra -
mi ta an tes da in ter po si ção do re cur so.

II – Dis cus são

Di fi cil é es ta be le cer-se a equa ção per fe i ta en -
tre a de se ja da ce le ri da de pro ces su al, com a en tre ga
da pres ta ção ju ris di ci o nal em tem po sa tis fa tó rio, e,
de ou tro lado, a ple na se gu ran ça ju rí di ca. O aço da -
men to, de fen di do por al guns, cer ta men te não as se -
gu ra o me lhor re sul ta do pro ces su al, pois não bas ta
aos ju ris di ci o na dos al can çar a mera de fi ni ção ju rí di -
ca do di re i to. Mais que a res pos ta rá pi da do Esta do,
é ne ces sá rio se jam mí ni mos os er ros de jul ga men to.
A se di men ta ção de en ten di men to a res pe i to de to -
dos os te mas pro pos tos aos tri bu na is é que deve
pro pi ci ar a se gu ran ça ju rí di ca, e não a pres sa em
res pon der aos fe i tos.

Dito isso, pa re ce-nos evi den te a re vo lu ção –
po si ti va – que a pro po si ção, que ora se exa mi na,
será ca paz de ge rar no or de na men to ju rí di co pá trio,
por que o ex ces si vo nú me ro de de man das, nos tri bu -
na is, é ra zão di re ta do nú me ro de re cur sos. E re cur -
sos, para aju i zá-los, bas ta à par te for mu lar novo pe -
di do di re ci o na do ao tri bu nal ad quem, re co lher ta xas 
de va lo res de pou ca ex pres são fi nan ce i ra, aí in clu í -
dos os va lo res de por te de re mes sa ao tri bu nal a que 
se re cor re e de re tor no dos pro ces sos aos tri bu na is
de ori gem.

Em tro ca des se pro ce di men to lí ci to, por que
pre vis to em lei, mas nem sem pre ali cer ça do na éti ca, 
a par te re cor ren te qua se sem pre pro te la a efe ti va -
ção do re sul ta do da lide. Ao fim dos trâ mi tes do pro -
ces so de co nhe ci men to, ain da ha ve rá uma nova
opor tu ni da de, ao de ve dor, de dis cu tir o dé bi to, na
fase da exe cu ção do jul ga do. Con se qüen te men te, a

cer te za ju rí di ca que deve nas cer do en ten di men to
re i te ra do – ex pres são dos tri bu na is –, e que de ve ria
ser for ta le ci da em ju ris pru dên cia har mô ni ca en tre o
pri me i ro e o se gun do gra us de ju ris di ção, trans for -
ma-se, após lon ga tra mi ta ção dos pro ces sos, em de -
sin te res se da par te cre do ra e des cren ça na Jus ti ça
do País.

Por tan to, é ne ces sá rio que se im po nha a su -
cum bên cia par ci al ao que não lo grou êxi to em sua
pre ten são, ou em sua de fe sa, no ju í zo a quo. A par tir 
da me di da pro pos ta, o juiz sin gu lar terá ma i or res -
pon sa bi li da de ao pro fe rir suas de ci sões, por que a
sen ten ça cí vel será in te gral men te cum pri da ou, se
hou ver re cur so, par ci al men te apli ca da, por meio de
re co lhi men to de ca u ção, em trin ta por cen to do va lor
dado à ca u sa, a exem plo do que ocor re nos pro ces -
sos tra ba lhis tas, que só al can ça ram a sa tis fa tó ria
efe ti va ção de seus jul ga dos, em pri me i ro grau de ju -
ris di ção, com, a ce le ri da de que hoje se ob ser va na -
que la ju ris di ção es pe ci al, de po is de se ins ti tu ir, em
lei, o re co lhi men to de ga ran tia da ca u sa como con di -
ção à in ter po si ção de re cur sos.

À par te que se sen te se gu ra em seu di re i to, e
que efe ti va o re co lhi men to da ga ran tia, é per mi ti do li -
ti gar em grau de re cur so, mas nem to das o fa rão,
por que nem to das têm cer te za do pró prio di re i to. E
par ce la con si de rá vel de li ti gan tes em pro ces sos cí -
ve is ape nas pro te la, com a in ter po si ção de re cur sos, 
o mo men to de efe tu ar o pa ga men to de vi do. Se gu ra -
men te, a gran de ma i o ria dos li tí gi os em ape la ção, re -
cur sos or di ná rio, es pe ci al e ex tra or di ná rio não pas -
sam de meio pro ces su al de pro te lar a fase exe cu tó ria
dos jul ga dos de na tu re za cí vel.

Don de se con si de rar uma re vo lu ção po si ti va a
de per mi tir que o juiz sin gu lar pos sa, des de logo, de -
ter mi nar o ajus ta men to do va lor atri bu í do à ca u sa,
como for ma de pre ser var os in te res ses de or dem pú -
bli ca. A má qui na do Ju di ciá rio, nes sas hi pó te ses, terá
meio en dó ge no de cor ri gir o fe i to im pró prio, sem de -
pen der da ini ci a ti va da par te ad ver sá ria, que nem
sem pre im pug na aque le va lor, mal gra do todo o re sul -
ta do pro ces su al dele de pen da.

E so bre o va lor ade qua do da ca u sa, cons ti tu i rá
fa tor de gran de al te ra ção, para o Di re i to Pro ces su al
Ci vil, a apli ca ção de pre ce i to tí pi co – e efi caz – da
Jus ti ça Tra ba lhis ta, de ter mi nan te do re co lhi men to de
ca u ção que ga ran ta, ain da que par ci al men te, a efe ti -
va ção dos jul ga dos pro fe ri dos em pri me i ro grau. Na



ver da de, tem-se, já, no âm bi to dos pro ce di men tos cí -
ve is, me di das se me lhan tes, de no mi na das de ga ran ti -
as do Ju í zo (Có di go de Pro ces so Ci vil, art. 737, in ci -
sos I e II). É o caso da ga ran tia exi gi da aos que im pe -
tram em bar gos do de ve dor ou de ter ce i ros.

A hi pó te se tam bém pode ser ilus tra da, ain da no
Di re i to Pro ces su al Ci vil, com os ca sos de des pe jos
re si den ci a is e co mer ci a is, hoje ali cer ça dos num úni co 
di plo ma le gal – a Lei nº 8.245, de 1991 – que con so li -
dou de ze nas de ou tros e que ins ti tu iu, em cer tos ca -
sos, para ga ran tia da lide, o de pó si to de ca u ção pelo
lo ca dor.

No pre sen te caso, a pro po si ção tem a fi na li da de 
de ins ti tu ir ga ran tia par ci al, de trin ta por cen to so bre o
efe ti vo va lor da ca u sa, por in ter mé dio do re co lhi men -
to de ca u ção, que pode ser real ou fi de jus só ria. Diz-se 
real a ca u ção que con sis te em ga ran tia dada so bre
bens, mó ve is ou imó ve is, ou em di nhe i ro. Por opo si -
ção à ca u ção real, diz-se pes so al a fi de jus só ria, fe i ta
por meio de fi an ça e, em cer tos ca sos, por car ta (de fi -
an ça) ban cá ria.

Ora, sa be-se que o de ve dor, para o cum pri men -
to de suas obri ga ções, res pon de com o seu pa tri mô -
nio, sal vo as res tri ções es ta be le ci das na lei (Có di go
de Pro ces so Ci vil, art. 591). Por ou tro lado, sa be-se
tam bém que o de pó si to, fe i to nos pró pri os au tos, não
de pen de da pe nho ra, do se qües tro ou do ar res to de
bens, que são me di das mu i to mais di fí ce is de se con -
cre ti za rem, es pe ci al men te como ga ran ti as pro ces su -
a is, pois não têm essa fi na li da de es pe cí fi ca.

Por tan to, nada mais ra zoá vel que, in de pen den -
te das de ma is exi gên ci as já con sa gra das no Di re i to
Pro ces su al Ci vil, ins ti tua-se a ca u ção como con di ção
à in ter po si ção de re cur sos, cu jos fru tos são a ce le ri -
da de pro ces su al, pelo de sa fo ga men to da má qui na ju -
di ciá ria, com a ma i or pos si bi li da de de acer to das de -
ci sões, pelo de ses tí mu lo aos re cur sos gra ci o sos.

Um pon to, po rém, na pro po si ção, nos pa re ce
ina de qua do: no pa rá gra fo a ser adi ta do ao art. 496, a
pro pos ta se re fe re a ca u ção real ou fi de jus só ria, e sa -
be-se que as si tu a ções eco nô mi cas va ri am ao lon go
do nos so ter ri tó rio, de tal modo que não se deve res -
trin gir a es sas duas mo da li da des a for ma de as se gu -
rar o Ju í zo. A nos so ver, o novo dis po si ti vo não de ve -
ria men ci o nar – e li mi tar –, como o faz, a na tu re za da
ca u ção. De ver-se-ia, as sim, su pri mir a ex pres são
“real ou fi de jus só ria”, de i xan do a ga ran tia ao al ve drio

do juiz, ante as pos si bi li da des e as si tu a ções ju rí di cas 
ex pen di das em cada caso.

Ou tro pon to a ser cor ri gi do, para nada tis nar a
opor tu na pro pos ta, si tua-se no pa rá gra fo úni co, com
a re da ção ofe re ci da ao art. 259 do Có di go de Pro ces -
so Ci vil, onde o pro no me “se”, no vo cá bu lo “ma ni fes -
tar-se”, de i xou de so frer a de vi da atra ção pelo pro no -
me “que”, pre ce den te. E a emen ta, por re fle xo do tex -
to, in clu iu des ne ces sa ri a men te o art. 261.

Com es sas con si de ra ções, e ten do em vis ta a
cons ti tu ci o na li da de de que está re ves ti da a pro po si -
ção, e a ju ri di ci da de, ma ni fes ta mo-nos por sua apro -
va ção, ado tan do-se, para o seu aper fe i ço a men to téc -
ni co, as se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao pa rá gra fo úni co, pro pos to ao art. 259
do Có di go de Pro ces so Ci vil, a se guin te re da ção:

“Art. 259.. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. Se o va lor atri bu í do à

ca u sa não cor res pon der ao da pre ten são, e
não for im pug na do, o juiz, na pri me i ra opor -
tu nidade que se ma ni fes tar nos au tos,
após a fase de im pug na ção, de ter mi na rá,
de ofí cio, sua cor re ção, que prevale ce rá
para to dos os efe i tos pro ces su a is. (AC)

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao pa rá gra fo úni co, pro pos to ao art. 496
do Có di go de Pro ces so Ci vil, a se guin te re da ção:

“Art. 496........................................... .....
Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos cor res -

pon den tes aos itens I, V, VI e VII se rão in ter -
pos tos jun ta men te com a pro va do re co lhi -
men to de ca u ção, de 30% (trin ta por cen to)
do va lor da ca u sa, re co lhi da no ju í zo a quo.
(AC)"

EMENDA Nº 3 – CCJ

Su pri ma-se, na emen ta da pro po si ção, a re fe rên -
cia ao art. 261 do Có di go de Pro ces so Ci vil.

Sala das Re u niões, 29 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias – Re la tor ad
hoc, Jor ge Bor nha u sen, José Agri pi no, Pe dro Ubi -
ra ja ra, Ma gui to Vi le la, Bel lo Par ga, Álva ro Dias (au -
tor), Ger son Ca ma ta, José Fo ga ça, José Edu ar do
Du tra, Mar lu ce Pin to, Antô nio Car los Jú ni or, Lú cio
Alcân ta ra, Iris Re zen de.







TEXTO FINAL
Do Pro je to de Lei do Se na do nº 57, de 2000,

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Alte ra a re da ção dos ar ti gos 259 e
496 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de
1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 259 e 496 da Lei nº 5.869, de 11

de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, pas -
sam a vi go rar acres ci dos dos se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 259. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Se o va lor atri bu í do à

ca u sa não cor res pon der ao da pre ten são, e
não for im pug na do, o juiz, na pri me i ra opor -
tu ni da de em que se ma ni fes tar nos au tos,
após a fase de im pug na ção, de ter mi na rá, de 
ofí cio, sua cor re ção, que pre va le ce rá para
to dos os efe i tos pro ces su a is." (AC)

“Art. 496. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos cor res -

pon den tes aos itens I, V, VI e VII se rão in ter -
pos tos jun ta men te com a pro va do re co lhi -
men to de ca u ção, de 30% (trin ta por cen to,)
do va lor da ca u sa, re co lhi da no ju i zo a quo." 
(AC)

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

Art. 3º Fica re vo ga do o pa rá gra fo úni co do art.
261 do Có di go de Pro ces so Ci vil.

Sala da Co mis são, 29 de agos to de 2001 – 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

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

Dis põe so bre as lo ca ções dos imó -
ve is ur ba nos e os pro ce di men tos a elas
per ti nen tes.

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

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

....................................................................................
Art. 591. O de ve dor res pon de, para o cum pri -

men to de suas obri ga ções, com to dos os seus bens
pre sen tes e fu tu ros, sal vo as res tri ções es ta be le ci das 
em lei.
....................................................................................

Art. 737. Não são ad mis sí ve is em bar gos do de -
ve dor an tes de se gu ro o ju í zo:

I – pela pe nho ra, na exe cu ção por quan tia cer ta;
II – pelo de pó si to, na exe cu ção para en tre ga de

co i sa.
....................................................................................
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ri car do San tos.

São li dos os se guin tes:

OFÍ CIO Nº 78/01– PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º, 

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da
nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela re je i ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 162, de 1999, de au -
to ria do Se na dor Luiz Este vão, que “Dis põe so bre in -
dis po ni bi li da de de bens de ví ti mas de se qües tro, e
dá ou tras pro vi dên ci as”; do Pro je to de Lei do Se na do 
nº 288, de 1999, de au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le -
la, que “Dis põe so bre a in dis po ni bi li da de dos bens
de ví ti mas de se qües tro e de ex tor são me di an te se -
qües tro, de seus fa mi li a res, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”; e do Pro je to de Lei do Se na do nº 309, de 1999,
que “Dis põe so bre o ar res to de bens de pes soa se -
qües tra da, côn ju ge, pa ren tes e afins que com ela
con vi vam, e dá ou tras pro vi dên ci as”, que tra mi tam
em con jun to.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te,

Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.



OFÍ CIO Nº 90/01 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 57, de 2000, de au to ria
do Se na dor Álva ro Dias, que “Alte ra a re da ção dos ar -
ti gos 259, 261 e 496 da Lei nº  5.869, de 11 de ja ne i ro
de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, Ber nar do Ca bral, Pre si den te da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os ex pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo nºs 303 a 314, de 2001, li dos an -
te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de
qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122, II,
“b”, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen -
das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis -
são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o
pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur -
so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que
os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 162, de 1999 (tra mi -
tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 288 e 309, de 1999) e 57, de 2000, cu jos pa re ce -
res fo ram li dos an te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo
Ple ná rio.

O Sr. Pre si den te (Mo za ril do Ca val can ti) – So -
bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ri car do
San tos.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 181, DE 2001

Dis põe so bre o di re i to do por ta dor
de de fi ciên cia vi su al de in gres sar e per -
ma ne cer em am bi en tes de uso co le ti vo
acom pa nha do de cão-guia.

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

Art. 1º Fica as se gu ra do à pes soa por ta do ra de
de fi ciên cia vi su al usuá ria de cão-guia o di re i to de in -
gres sar e per ma ne cer com o ani mal nos ve í cu los e
nos es ta be le ci men tos pú bli cos e pri va dos de uso co -
le ti vo, des de que ob ser va das as con di ções im pos tas
por esta lei.

§ 1º A de fi ciên cia vi su al re fe ri da no ca put res -
trin ge-se à ce gue i ra e à ba i xa vi são.

§ 2º O dis pos to no ca put apli ca-se a to das as
mo da li da des de trans por te in te res ta du al e in ter na ci o -
nal com ori gem no ter ri tó rio bra si le i ro.

Art. 2º Para fa zer jus ao di re i to pre vis to no art. 1º, 
a pes soa de ve rá por tar a iden ti fi ca ção e o ates ta do de 
sa ni da de do ani mal, o com pro van te de seu re gis tro
em es co la de cães-guia vin cu la da à Fe de ra ção Inter -
na ci o nal de Cães-guia, além do com pro van te pes so al 
de tre i na men to de usuá rio.

Art. 3º Cons ti tui ato de dis cri mi na ção, a ser ape -
na do com in ter di ção e mul ta, qual quer ten ta ti va vol ta -
da a im pe dir ou di fi cul tar o gozo do di re i to pre vis to no
art. 1º des ta lei.

Art. 4º Se rão ob je to de re gu la men to os re qui si -
tos mí ni mos para a iden ti fi ca ção do cão-guia, a for ma
de com pro va ção de tre i na men to do usuá rio, o va lor
da mul ta e o tem po de in ter di ção im pos tos à em pre sa
de trans por te ou ao es ta be le ci men to pú bli co ou pri va -
do res pon sá vel pela dis cri mi na ção.

Art. 5º Aos ades tra do res e ins tru to res re co nhe -
ci dos pela Fe de ra ção Inter na ci o nal de Cães-guia e às 
fa mí li as de aco lhi men to au to ri za das pe las es co las de
tre i na men to se rão ga ran ti dos os di re i tos de usuá rio
pre vis tos nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i tos do dis pos to no ca -
put, ades tra dor é a pes soa que en si na co man dos ao
cão, ins tru tor é quem tre i na a du pla cão e usuá rio, e
fa mí lia de aco lhi men to é aque la que abri ga o cão na
fase de so ci a li za ção.

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te ini ci a ti va de lei tem por ob je ti vo pro -
mo ver o li vre aces so de usuá ri os de cão-guia aos di -
ver sos am bi en tes de uso co le ti vo, em cum pri men to à
di re triz cons ti tu ci o nal da má xi ma in te gra ção da pes -
soa por ta do ra de de fi ciên cia.

Se gun do es ti ma ti vas da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das, os por ta do res de de fi ciên cia cons ti tu em
um dé ci mo da po pu la ção bra si le i ra. Des se to tal, há
mais de qua ren ta mil ce gos – mu i tos dos qua is não se 
adap tam ao uso de ben ga la – e al gu mas cen te nas de



mi lha res de pes so as com ba i xa vi são. Tra ta-se de um
nú me ro pon de rá vel de com pa tri o tas que ha bi tu al -
men te amar gam a fal ta de res pe i to ao seu di re i to bá -
si co de ir e vir.

Esse con tin gen te pode vir a ser be ne fi ci a do pelo 
uso de cães -guia, tipo de aju da téc ni ca cada vez mais 
em pre ga da para fa ci li tar a au to no mia de por ta do res
de de fi ciên cia vi su al. Com efe i to, cres ce em todo o
mun do a uti li za ção de cães ades tra dos para gui ar
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia no tra je to da es co -
la, do tra ba lho, das com pras e do la zer, pos si bi li tan do
ao usuá rio uma vida mais in de pen den te.

De modo si mul tâ neo, ob ser vam-se mu dan ças
na le gis la ção de vá ri os pa í ses a fim de ga ran tir que os 
ce gos e as pes so as com ba i xa vi são pos sam in gres -
sar e per ma ne cer nos am bi en tes de uso co le ti vo
acom pa nha dos de seus ani ma is. Tam bém no Bra sil,
há um mo vi men to nes se sen ti do, a exem plo do que
de ter mi na a Lei nº  10.784, de 2001, do Esta do de São
Pa u lo. Fal ta, con tu do, que se me lhan te me di da seja
to ma da no âm bi to fe de ral, ca rên cia que esta ini ci a ti va 
pre ten de su prir.

Lem bre-se, ain da, que os cães-guia não re pre -
sen tam qual quer ris co para a co le ti vi da de, pois são
lon ga e exa us ti va men te tre i na dos por es pe ci a lis tas.
Além dis so, eles ga ran tem um des lo ca men to mais se -
gu ro para seus usuá ri os, não só por que evi tam os
cons tran gi men tos que uma ben ga la pode pro vo car
em lo ca is de gran de aglo me ra ção, mas tam bém por -
que são ca pa zes de de tec tar os obs tá cu los si tu a dos
aci ma da li nha da cin tu ra de seus do nos e de les des -
vi ar-se.

Note-se, por fim, que a pre sen te ini ci a ti va toma
o cu i da do de não men ci o nar o trans por te lo cal de
pas sa ge i ros (no in te ri or do mu ni cí pio ou do es ta do)
nem a per mis são para a pos se, guar da ou abri go de
cães-guia em zona ur ba na, in clu si ve em re si dên ci as
e con do mí ni os, vez que se tra ta de ma té ria que foge à 
com pe tên cia da União. Enfa ti ze-se, no en tan to, a con -
ve niên cia e a ne ces si da de de que o ob je to des ta pro -
pos ta seja es ten di do pe los en tes fe de ra ti vos a as pec -
tos não co gi ta dos no pro je to que ora se sub me te ao
exa me do Con gres so Na ci o nal.

São es sas as ra zões que jus ti fi cam a pro po si -
ção, que, pelo seu am plo al can ce so ci al, cer ta men te
me re ce rá o apo io dos de ma is mem bros des te Par la -
men to.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ro meu Tuma.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRE SI DEN TE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à co mis são
com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu os
Re cur sos nºs 20 e 21, de 2001, in ter pos tos no pra zo
re gi men tal, no sen ti do de que se jam sub me ti das ao
Ple ná rio as se guin tes ma té ri as: 

– Pro je to de Lei do Se na do nº 543, de 1999, de
au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que dis põe so bre o 
se gu ro-ga ran tia e dá ou tras pro vi dên ci as; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 635, de 1999, de
au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que es ta be le ce
ins tru men tos le ga is de pre ven ção e re pres são à fal si -
fi ca ção de obras de ar tes vi su a is e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

São os se guin tes os re cur sos re ce bi dos:

RECURSO Nº 20, de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 3º do art. 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos que o PLS nº
543, de 1999, que ”dis põe so bre se gu ro-ga ran tia e dá 
ou tras pro vi dên ci as“, seja sub me ti do ao exa me do
Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Ge ral do Melo – Val mir Ama ral – Ro me ro Jucá –
Gér son Ca ma ta – Le o mar Qu in ta ni lha – Mo za ril do
Ca val can ti – Car los Pa tro cí nio – Te o tô nio Vi le la –
Car los Be zer ra – Ju vên cio da Fon se ca.

RECURSO Nº 21, de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 3º do art. 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos que o PLS nº 
635, de 1999, que ”es ta be le ce ins tru men tos le ga is de 
pre ven ção e re pres são à fal si fi ca ção de obras de ar -
tes vi su a is e dá ou tras pro vi dên ci as“, seja sub me ti do
ao exa me do Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Ge ral do Melo _ Val mir Ama ral – Ro me ro Jucá _
Ger son Ca ma ta _ Le o mar Qu in ta ni lha _ Mo za ril do
Ca val can ti _ Car los Pa tro cí nio _ Te o to nio Vi le la _
Car los Be zer ra _ Ju vên cio da Fon se ca. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 543 e 635, de
1999, fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte -
is, para re ce bi men to de emen das de acor do com o
dis pos to no art. 235, II, c, do Re gi men to Inter no.



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do
Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re -
cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se -
guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 352, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ade mir Andra de, que acres cen ta 
pa rá gra fos ao ar ti go 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fe -
ve re i ro de 1993, que “dis põe so bre a re gu la men ta -
ção dos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos à re for -
ma agrá ria, pre vis tos no Ca pí tu lo III, Tí tu lo VII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral“; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 445, de 1999, de
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que acres cen ta
dis po si ti vos à Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997, que ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro, es -
ta be le cen do con di ções para o par ce la men to de mul -
tas por in fra ção de trân si to.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, os
Pro je tos vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 24 de
se tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 25 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2, que “Dis põe so -
bre a as sun ção pela União de res pon sa bi li da des ci vis 
pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou
atos de guer ra con tra ae ro na ves de em pre sas aé re as
bra si le i ras”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re -
cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes

PMDB
Re nan Ca lhe i ros José Alen car
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL
Hugo Na po leão                 Edu ar do Si que i ra Cam pos
Ro meu Tuma Fran ce li no Pe re i ra

Blo co (PSDB/PPB)
Ro me ro Jucá Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)
José Edu ar do Du tra Pa u lo Har tung

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no
*PTB

Arlin do Por to 

DEPUTADOS

Ti tu la res   Su plen tes

PSDB
Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

Blo co (PFL/PST)
*Dar ci Co e lho *Cos ta Fer re i ra
*Yvo nil ton Gon çal ves *Mil ton Bar bo sa

PMDB
Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB
Odel mo Leão Ger son Pe res

*Blo co (PL/PSL)
Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta -
ção da ma té ria:

Dia 26-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 27-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 30-9-2001 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so -
bre a ad mis si bi li da de

Até 9-10-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
 9-10-2001 – Re mes sa à Câ ma ra dos De pu ta dos
Até  23-11-2001 – pra zo fi nal no Con gres so Na ci o nal (**)

* Subs ti tu i ções fe i tas em 27-9-2001  – Blo co (PFL/PST) – (CD)
(**)§ 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção nas duas Ca sas do Con gres so
Na ci o nal”

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – So -
bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio 
em exer cí cio, Se na dor Ri car do San tos.

São li dos os se guin tes:

OFÍ CIO Nº 1.310-L-PFL/2001

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do José

Car los Ale lu ia para fa zer par te, como mem bro ti tu lar,



da Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di -
da Pro vi só ria nº 2.209, de 29 de agos to de 2001, que
”au to ri za a União a cri ar a Co mer ci a li za do ra Bra si le i -
ra de Ener gia Emer gen ci al – CBEE“, em subs ti tu i ção
ao De pu ta do Pa u lo Gou vêa.

Aten ci o sa men te,
De pu ta do Ino cên cio de Oli ve i ra, Lí der do Blo -

co Par la men tar PFL/PST.

OFÍ CIO Nº 1.311-L-PFL/2001

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 1, de 19 de se -
tem bro de 2001, que ”abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor
de R$ 154.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca“,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Dar ci Co e lho
De pu ta do Yvo nil ton Gon çal ves

Su plen tes:
De pu ta do Cos ta Fer re i ra
De pu ta do Mil ton Bar bo sa
Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra, 

Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

OFÍ CIO Nº 1.313-L-PFL/2001

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2, de 24 de se -
tem bro de 2001, que ”dis põe so bre a as sun ção pela
União de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no 
caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra 
ae ro na ves de em pre sas aé re as bra si le i ras“, em subs -
ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos: 
De pu ta do Paes Lan dim, 
De pu ta do Pa u lo Ma ga lhães.

Su plen tes:
De pu ta do Ilde fon ço Cor de i ro
De pu ta do Mo ro ni Tor gan
Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra, 

Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST

OF. Nº 263/01-GLPFL

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº  1, de 19 de se tem bro de 2001, que ”abre
cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, no va lor de RS 154.000.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca“, fi can do as sim cons ti tu í -
da:

Ti tu la res:
Ro meu Tuma
Edu ar do Si que i ra Cam pos

Su plen tes:
José Agri pi no
Lind berg Cury
Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -

der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 264/01 -GLPFL

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº  2.229-43, de 6 de se tem bro de 2001, que
”dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra ção e or ga ni za -
ção de car re i ras, car gos e fun ções co mis si o na das
téc ni cas no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral
di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou tras pro vi dên -
ci as“, fi can do as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res:
Antô nio Car los Jú ni or
Mo re i ra Men des

Su plen tes:
Fran ce li no Pe re i ra
Fre i tas Neto
Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -

der do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Pela 
or dem, tem a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.



O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, em se gui da ao
Se na dor Ca sil do Mal da ner, res pe i tan do a or dem de
che ga da dos Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) ––
V. Exªs se rão aten di dos na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Agra de ço ao Se na dor Edu ar do Su plicy por fa zer essa 
so li ci ta ção em meu nome.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Ri car do San tos. 

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos para pro fe rir o
seu pro nun ci a men to.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) –– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pas sa -
dos os mo men tos de ma i or ten são e so fri men to após
os atos ter ro ris tas ocor ri dos há mais de duas se ma -
nas, que atin gi ram as ci da des de Nova Ior que e Was -
hing ton, es pe ra mos e de se ja mos que o go ver no e o
povo ame ri ca nos, no seu le gí ti mo de se jo de pu nir
aque les que per pe tra ram tão ab je to cri me, não se
ren dam a um tipo de sen ti men to de vin gan ça que não
ob ser va li mi tes, como que rem al guns. 

A con tri bu i ção mar can te da ci vi li za ção nor -
te-ame ri ca na à hu ma ni da de, re pre sen ta da pelo ape -
go ao pri ma do do di re i to, em que, em par ti cu lar, não
se cul pa sem pro vas, pre ci sa ser res pe i ta da. Enten -
de mos que a re pre sá lia ao ter ro ris mo deva ser con du -
zi da sob o pa tro cí nio do Con se lho de Se gu ran ça da
ONU, e es pe ra mos que qual quer con tra-ofen si va res -
guar de a se gu ran ça dos ci vis ino cen tes e dos Esta -
dos na ci o na is.

Des ne ces sá rio lem brar que as ins ta bi li da des
pro vo ca das pelo ata que ter ro ris ta irão nos al can çar
du pla men te, tan to no front  po lí ti co quan to no eco nô -
mi co.

No cam po po lí ti co, já co nhe ce mos a po si ção do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que, numa
men sa gem ao go ver no e ao povo ame ri ca nos, ex -
pres sou os nos sos sen ti men tos de re pul sa e so li da ri -
e da de. De ve re mos, cer ta men te, apo i ar me di das e
ações sem tré gua con tra o ter ro ris mo. Mas de ve mos
lem brar, como mos tra a His tó ria, que guer ra e de cên -
cia só ex cep ci o nal men te ca mi nha ram jun tas. Não po -
de mos de i xar de per se ve rar a exal ta ção da vida, após 
os se gui dos so fri men tos im pos tos à hu ma ni da de no

sé cu lo pas sa do, ca u sa dos por inú me ras con fron ta -
ções bé li cas.

A ocor rên cia de tão gra ve even to re ver be ra
mun do afo ra e, mais uma vez, no cam po eco nô mi co,
so mos lem bra dos de nos sa vul ne ra bi li da de ex ter na. 

Po ten ci al men te, o cres ci men to eco nô mi co bra -
si le i ro, pelo me nos até o fi nal do ano, de ve rá fi car
com pro me ti do pela in ter ve niên cia de qua tro for ças: o
apro fun da men to da re ces são mun di al, que, cer ta -
men te, afe ta rá as nos sas ex por ta ções; o en co lhi men -
to dos in ves ti men tos di re tos es tran ge i ros em nos so
País, hoje o prin ci pal fi nan ci a dor de nos so dé fi cit em
con ta cor ren te da ba lan ça de pa ga men tos; a re du ção
de ou tros re cur sos in ter na ci o na is que nos po de ri am
so cor rer em si tu a ções de emer gên cia (ca pi ta is de
cur to pra zo) e, fi nal men te, a pos si bi li da de de res tri -
ções no for ne ci men to do pe tró leo, con si de ran do a po -
si ção de gran des ex por ta do res por par te de pa í ses
ára bes. 

No mo men to, pou co se pode es pe cu lar so bre a
in ten si da de e os efe i tos des sas for ças de le té ri as em
nos sa eco no mia. Entre tan to, nin guém hoje du vi da de
que o cres ci men to eco nô mi co bra si le i ro po de rá es tar
com pro me ti do em 2001 e, pos si vel men te, tam bém
em 2002.

Mais uma vez, es ta mos numa en cru zi lha da,
onde to das as pla cas si na li zam, como quer o Se nhor
Pre si den te, para ”ex por tar ou mor rer“.

Hoje, nin guém dis cu te a im por tân cia es tra té gi ca 
das ex por ta ções para nos co lo car na tra je tó ria do de -
sen vol vi men to sus ten ta do, como mu i to bem evi den ci -
ou o Emba i xa dor Sér gio Ama ral, em seu dis cur so de
pos se no car go de Mi nis tro do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, em 23 de agos to pas -
sa do. Com raro bri lho e vi gor, Sua Exce lên cia de fen -
deu te ses va lo ri za das pela ma i o ria da que les que se
de bru çam so bre os obs tá cu los ao de sen vol vi men to
bra si le i ro, nes se mo men to de tan tas in cer te zas, po -
ten ci a li za das pela mun di a li za ção do ca pi tal – am bi en -
te no qual di nhe i ro trans for ma-se em mais di nhe i ro,
sem en vol ver qual quer pro ces so pro du ti vo.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Per fe i ta men te, Se na dor Qu in ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Gos ta ria de me ater à par te pre li mi nar do seu pro -
nun ci a men to, em que V. Exª bem co lo ca que aque le
bru tal ata que ter ro ris ta aos Esta dos Uni dos já traz
con se qüên ci as ex tre ma men te da no sas para o Bra sil 
e para o mun do como um todo. Qu an tos dias já de -



cor re ram da que le even to e não con se gui mos afas tar 
da men te as trá gi cas lem bran ças do que foi mos tra -
do pela te le vi são ao mun do in te i ro: o cho que dos
aviões con tra os pré di os, as ex plo sões, o dra ma das
pes so as ali men tan do os úl ti mos mi nu tos de es pe -
ran ça de sal va men to, sal tan do de uma al tu ra as som -
bro sa, fu gin do do pa vor e do ca lor, o des mo ro na -
men to dos pré di os, en fim, ce nas trá gi cas que ima gi -
ná va mos só na fic ção pu des sem acon te cer. Na ver -
da de, a li ber da de, tal vez o bem mais pre ci o so da Hu -
ma ni da de, foi ali bru tal men te agre di da. V. Exª men ci -
o nou isso com mu i ta pro pri e da de, ain da com uma
cer ta pon ta de cons tran gi men to, até por que as con -
se qüên ci as eco nô mi cas, além das de na tu re za hu -
ma ni tá ria, já se fa zem sen tir não só nos Esta dos Uni -
dos e no nos so País, mas no mun do in te i ro. La men -
ta vel men te, tra ta-se de uma si tu a ção que pre ci sa ser 
efe ti va men te re pri mi da. Ne nhum de nós de se ja a
guer ra, cu jas con se qüên ci as são ex tre ma men te da -
no sas, mas é pre ci so que as na ções, como pa re cem
ter de ci di do, se unam no com ba te ra di cal ao ter ro ris -
mo, para que atos bru ta is como esse se jam ini bi dos
e ba ni dos da face da Ter ra, não mais ca u san do tan ta
dor, tan to cons tran gi men to e pre ju í zo. Cum pri men to
V. Exª pela aná li se que faz da si tu a ção que o mun do
co me ça a en fren tar. De po is des se ato, ele não será o 
mes mo.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. V.
Exª, com mu i ta pro pri e da de, apre sen ta uma abor da -
gem so bre es ses atos he di on dos que o ter ro ris mo in -
ter na ci o nal pra ti cou há pou co mais de quin ze dias na
ci da de de Nova Ior que. Pen so que todo o mun do ci vi li -
za do deve con ju gar es for ços no sen ti do de com ba ter
esse tipo de prá ti ca, mas cha ma mos, mais uma vez, a 
aten ção para o fato de que as re pre sá li as de ve ri am
pou par vi das hu ma nas. Isso não se deve trans for mar
numa guer ra con tra o mun do ára be, de ven do-se pou -
par as po pu la ções ci vis e mes mo os Esta dos na ci o -
na is.

Nes te mo men to, a di plo ma cia in ter na ci o nal
deve fa zer va ler todo o seu va lor, em es pe ci al, a do
Bra sil, por tra di ção pa ci fis ta, que tem um pa pel todo
es pe ci al a de sem pe nhar nes te mo men to, no sen ti do
de fa zer com que se pu nam, de fato, os atos ter ro ris -
tas, mas evi tan do que seja de fla gra da uma guer ra
con tra os pa í ses is lâ mi cos.

Mu i to obri ga do. Incor po ro, com mu i to apre ço, o
apar te de V. Exª ao meu dis cur so.

Como dis se mos an te ri or men te, o Emba i xa dor
Sér gio Ama ral, com raro bri lho e vi gor, de fen deu te -
ses va lo ri za das pela ma i o ria da que les que se de bru -

çam so bre os obs tá cu los ao de sen vol vi men to bra si le -
i ro, nes se mo men to de tan tas in cer te zas, po ten ci a li -
za das pela mun di a li za ção do ca pi tal – am bi en te no
qual o di nhe i ro trans for ma-se em mais di nhe i ro, sem
en vol ver qual quer pro ces so pro du ti vo. 

Vol tan do ao dis cur so de pos se do Emba i xa dor
Sér gio Ama ral, S. Exª des ta cou que ”é che ga da a
hora de as su mir mos com toda a cla re za uma ati va po -
lí ti ca in dus tri al para o sé cu lo XXI“. De fen deu ain da, na 
oca sião, ”uma po lí ti ca trans pa ren te e fir me em de fe sa 
da em pre sa na ci o nal“ e des ta cou a ne ces si da de de
me di das vol ta das para uma me lhor per for man ce de
nos sa ba lan ça co mer ci al, en fa ti zan do:

a re a li za ção de ges tões jun to às em pre sas
mul ti na ci o na is em ope ra ção no Bra sil, para que seus 
ba lan ços de pa ga men tos con tri bu am de ma ne i ra
mais po si ti va para o equi lí brio de nos sas con tas ex -
ter nas;

apo io à subs ti tu i ção com pe ti ti va de im por ta ções 
em se to res pri o ri tá ri os como pe tró leo, quí mi co-far ma -
cêu ti co, de bens de ca pi tal e de ele tro e le trô ni cos, e o
de sen vol vi men to de in cen ti vos à agre ga ção de va lor,
par ti cu lar men te na área de com mo di ti es, e

 a im plan ta ção de uma po lí ti ca ati va e fo ca li za da 
de pro mo ção das ex por ta ções, cen tra da na iden ti fi ca -
ção de mer ca dos e pro du tos pri o ri tá ri os onde o Bra sil
tem cla ra ca pa ci da de com pe ti ti va in ter na ci o nal.

Tra ta-se de um con jun to de po lí ti cas que en dos -
sa mos en tu si as ti ca men te. Na úl ti ma se gun da-fe i ra, o
Go ver no deu novo sta tus à já anun ci a da pri o ri da de
às ex por ta ções, com a cri a ção da Câ ma ra de Ges tão
do Co mér cio Exte ri or – GECEX.

Obje ti van do o de se nho de uma po lí ti ca in dus tri -
al para o sé cu lo XXI, como de se ja o Sr. Mi nis tro, en -
ten de mos como es tra té gi ca a im ple men ta ção de uma 
po lí ti ca ener gé ti ca que apro ve i te nos sas van ta gens
nas áre as de hi dro e ter mo e le tri ci da de, e da ener gia
pro du zi da a par tir de ou tros me i os, es pe ci al men te a
pro ve ni en te da bi o mas sa.

Não de ve mos per der de vis ta, tam bém, que as
de ci sões de po lí ti ca eco nô mi ca, no que diz res pe i to
ao es tí mu lo às ex por ta ções, ao en vol ver múl ti plos ins -
tru men tos, de vem guar dar es tre i ta sin to nia e con sis -
tên cia para ga ran tir sua ple na efi cá cia. Em es pe ci al,
as po lí ti cas ener gé ti ca, in dus tri al e de co mér cio ex te -
ri or de vem con ver gir den tro des sa prá ti ca.

Uma po lí ti ca de pro mo ção das ex por ta ções,
em úl ti ma ins tân cia, pas sa por al can çar mos ní ve is
ma i o res de efi ciên cia em nos so sis te ma eco nô mi co
como um todo. Assim, não po de mos per der de vis ta
a ne ces si da de de re a li zar mos uma re for ma tri bu tá -



ria que de so ne re o se tor pro du ti vo na ci o nal, bem
como de in ten si fi car mos as de ma is me di das vol ta -
das para a re du ção do cha ma do ”cus to Bra sil“. Isso
en vol ve rá, con for me co nhe ce mos, a dis po ni bi li za -
ção de li nhas de cré di to ao se tor ex por ta dor, em vo -
lu me e con di ções se me lhan tes àque las des fru ta -
das por nos sos con cor ren tes. Além dis so, são in dis -
pen sá ve is ou tras me di das de gran de re le vân cia, a
exem plo dos in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de
trans por tes e no sis te ma por tuá rio, dos in ves ti men -
tos em edu ca ção, ciên cia e tec no lo gia e da eli mi na -
ção dos en tra ves bu ro crá ti cos que di fi cul tam a re a li -
za ção de ne gó ci os com o ex te ri or.

Impor tan te di zer que o Go ver no de Fer nan do
Hen ri que tem atu a do no sen ti do de eli mi nar ou re du -
zir vá ri os des ses obs tá cu los. Pre ci sa mos re co nhe cer, 
nes se mo men to de cri se em es ca la mun di al, a ne ces -
si da de e a ur gên cia de apro fun dar mos e aper fe i ço ar -
mos as me di das que le vem a um in cre men to sig ni fi ca -
ti vo de nos sas ex por ta ções. Esse é o me lhor ca mi nho
de que dis po mos para re du zir nos sa vul ne ra bi li da de
ex ter na e as se gu rar o cres ci men to sus ten ta do de
nos sa eco no mia.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Te o to nio Vi le la
Fi lho, por ces são do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. S. Exª
dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro nun ci a men to.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
subs ti tu ti vo ao pro je to de mi nha au to ria so bre con ser -
va ção da ener gia elé tri ca, apro va do on tem pelo Se -
na do Fe de ral, após mais de dez anos de tra mi ta ção
nes ta Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos, re fle te uma
pre o cu pa ção his tó ri ca e um de sa fio mais do que nun -
ca atu al. A cri se ener gé ti ca que hoje re tar da o de sen -
vol vi men to do Bra sil tem com po nen tes vá ri os e ra -
zões di ver sas, como a in dis cu tí vel fal ta de in ves ti men -
tos no vo lu me e no mo men to exi gi dos. Mas des nu da,
tam bém, o ine gá vel erro his tó ri co do Bra sil de, atra -
vés dos tem pos, ha ver res pon di do pas si va men te ao
au men to da de man da com o com pul só rio au men to da 
ofer ta de ener gia, sem ja ma is ques ti o nar a na tu re za

do con su mo, sem ja ma is dis cu tir seus ní ve is de efi -
ciên cia. 

A qual quer pers pec ti va de au men to de de man -
da sem pre in sis ti mos no au men to da ofer ta, sem ja -
ma is nos pre o cu par mos com a cul tu ra do des per dí cio 
que, in fe liz men te, é uma das mar cas ve xa tó ri as da
nos sa in dús tria de equi pa men tos e de to das as nos -
sas clas ses de con su mo.

Com ex ce ção de al guns se to res es par sos da in -
dús tria e do co mér cio, tem sido co mum ou vir de con -
su mi do res Bra sil afo ra a ob ser va ção de que o ra ci o -
na men to os atin giu e afli giu me nos do que eles pró pri -
os te mi am, pois, na ver da de, des per di ça vam mais do
que su pu nham. 

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, des co bri ram, com
atra so e à cus ta de uma gra vís si ma cri se do País, que
es ta vam des per di çan do mu i to mais do que ima gi na -
vam.

Há mu i tas ra zões para essa ar ra i ga da cul tu ra do 
des per dí cio. Cri ou-se, no Bra sil, por exem plo, um mito 
ab so lu ta men te fal so de que tí nha mos ener gia abun -
dan te e ba ra ta. Uma po lí ti ca ir re al e equi vo ca da de ta -
ri fas mu i tas ve zes uti li za das como ins tru men to da in -
fla ção, como ins tru men to de con tro le da in fla ção, le -
vou o País à prá ti ca abo mi ná vel e ir res pon sá vel de
que era mais ba ra to gas tar do que eco no mi zar ener -
gia. Aqui o des per dí cio com pen sa va, até por que a ta -
ri fa ir re al co bria o con su mo ir ra ci o nal.

A pró pria in dús tria na ci o nal per se guiu, ao lon go
dos tem pos, a re du ção dos pre ços ao con su mi dor na
hora da ven da, sem se pre o cu par nem com efi ciên cia
ao lon go da vida útil dos equi pa men tos, mu i to me nos
com os cus tos de sua ma nu ten ção. A prá ti ca mos trou
que o con su mi dor era ab so lu ta men te ime di a tis ta e
co te ja va ape nas o pre ço de com pra, não o cus to do
con su mo. E sob a in di fe ren ça ou a tá ci ta cum pli ci da de 
de con su mi do res e do pró prio Go ver no, o Bra sil tem
pro du zi do equi pa men tos e mo to res que se si tu am en -
tre os mais ine fi ci en tes do mun do.

A gran de ma i o ria de nos sas lâm pa das, Sr. Pre -
si den te, trans for ma em luz ape nas 6% da ener gia que 
con su mi mos, o res to vira ca lor. Nos sas ge la de i ras,
nos sos apa re lhos de ar con di ci o na do con so mem o
do bro dos si mi la res es tran ge i ros, às ve zes pro du zi -
dos pe los mes mos gru pos em pre sa ri a is. 

A per gun ta ine vi tá vel é se tudo isso é ape nas ques -
tão de atra so tec no ló gi co. Mas, in fe liz men te, não é. 

Uma das em pre sas que fa bri ca apa re lhos de ar
con di ci o na do no Bra sil tam bém os ex por ta para os
Esta dos Uni dos, com a di fe ren ça, Sr. Pre si den te, de
que os apa re lhos que vão para os Esta dos Uni dos



gas tam ape nas me ta de da ener gia que os nos sos
con so mem. Te mos, no Bra sil, uma ver go nho sa ex ce -
ção: a fi gu ra pa ra do xal do mo tor de ba i xo ren di men to,
exa ta men te aque le mo tor que até cus ta me nos na
hora da com pra, mas cus ta rá mu i to mais, so bre tu do
ao País, no con su mo e na ma nu ten ção. Mais ain da:
as mes mas em pre sas que abar ro tam o mer ca do na -
ci o nal des ses mo to res de ba i xo ren di men to pro du -
zem, em pe que na es ca la e qua se sem pre para ex por -
ta ção, os cha ma dos mo to res de alto ren di men to, que
eco no mi zam até 1/3 de ener gia.

Por que – para ex pan dir o ra ci o cí nio além do
cam po res tri to da ener gia elé tri ca – os car ros ja po ne -
ses, há qua se duas dé ca das, os ten tam o de sem pe -
nho dos 20 qui lô me tros por li tro de com bus tí vel? E os
me xi ca nos há mu i to se apro xi mam des se de sem pe -
nho, que o car ro na ci o nal está ain da mu i to lon ge de
atin gir?

Só a ir ra ci o na li da de po de rá ex pli car como, às
ve zes, con su mi mos cin co li tros di e sel para trans por -
tar ape nas um li tro, como ocor re em mu i tas re giões
na Ama zô nia. Pior ain da, Sr. Pre si den te: para uti li zar
esse di e sel em mo to res ine fi ci en tes, que pro du zem a
cus tos as tro nô mi cos, de até 400 dó la res o me ga -
watt/hora, uma ele tri ci da de que será usa da em lâm -
pa das e equi pa men tos tam bém ine fi ci en tes. É um
exem plo es can da lo sa men te aca ba do do ci clo vi ci o so
e vi ci a do da ener gia no Bra sil. 

Tal é a ir ra ci o na li da de de nos so con su mo que,
em nos so País, a cada pon to per cen tu al de cres ci -
men to no PIB cor res pon de o in cre men to de 1,2 pon to
per cen tu al no con su mo de ener gia. No Ja pão, para ci -
tar ape nas um exem plo, essa re la ção é de ape nas
0,8. Pe los pa râ me tros ja po ne ses de efi ciên cia ener -
gé ti ca, po de ría mos ob ter o mes mo re sul ta do eco nô -
mi co com uma sig ni fi ca ti va re du ção de 1/3 do nos so
con su mo. 

A con ta do des per dí cio é in su por ta vel men te pe -
sa da: só uma po lí ti ca de con ser va ção re pre sen ta ria
uma eco no mia de 25% de tudo o que con su mi mos.
Ou seja, a sim ples cul tu ra con ser va ci o nis ta já re pre -
sen ta ria de eco no mia 5 pon tos per cen tu a is ou um
quar to a mais do que toda a meta do ra ci o na men to
que so fre mos. 

Em ter mos de va lo res, es ses per cen tu a is são
elo qüen te men te ex pres si vos. Se o Bra sil con se guir
eco no mi zar ape nas 10% de toda a ener gia que con -
so me, já se apro xi ma rá bas tan te das me tas de con -
ser va ção es ta be le ci das pelo Pla no 2010 da Ele tro -
brás, que pre vê, para o fi nal des ta dé ca da, a re du ção
de 84.000 GWT/ano. Esta re du ção eqüi va le a um in -

ves ti men to de US$30 bi lhões para a ex pan são cor -
res pon den te do sis te ma elé tri co.

O pro je to on tem apro va do por esta Casa, Sr.
Pre si den te, re pre sen ta, por isso mes mo, uma res pos -
ta cada vez mais atu al e mo der na a um de sa fio que é
his tó ri co: au men tar a ofer ta não pelo au men to da ge -
ra ção, mas a par tir da ra ci o na li za ção do con su mo e
de sua ine vi tá vel con se qüên cia: o fim do des per dí cio.
E é cem ve zes mais ba ra to in ves tir na eco no mia e na
con ser va ção da ener gia que em sua ge ra ção. Eco no -
mi zar um me ga watt/hora exi ge so men te US$20. Mas,
para gerá-lo, são ne ces sá ri os qua se US$2.000. Mais
ain da: en quan to os in ves ti men tos em ins ta la ções elé -
tri cas exi gem, qua se sem pre, pe sa dos fi nan ci a men -
tos in ter na ci o na is, o in ves ti men to em con ser va ção
pode ser fe i to com re cur sos pró pri os das em pre sas,
pa gos pe los pró pri os usuá ri os.

Per mi to-me des ta car três pon tos des te pro je to
que, a meu ver, re pre sen tam um ine gá vel avan ço na
po lí ti ca ener gé ti ca bra si le i ra, acom pa nha do da ne -
ces sá ria pre o cu pa ção com a pre ser va ção do meio
am bi en te. 

O pri me i ro de ter mi na que o Po der Exe cu ti vo es -
ta be le ce rá ní ve is mí ni mos de efi ciên cia ener gé ti ca de 
má qui nas e equi pa men tos elé tri cos, fa bri ca dos ou
co mer ci a li za dos no País, evi den te men te com base
em in di ca do res téc ni cos per ti nen tes. A par tir de en -
tão, se es ta be le ce, no Bra sil, um novo pa râ me tro de
ava li a ção de má qui nas e mo to res, que é sua efi ciên -
cia ener gé ti ca. Já não bas ta re ve lar, como hoje acon -
te ce em al guns ele tro do més ti cos, o ní vel de con su mo 
de ener gia, é pre ci so ob ser var pa drões mí ni mos de
efi ciên cia. 

Já não bas ta in for mar ao con su mi dor, mu i tas ve -
zes de sa ten to, que o apa re lho A ou o equi pa men to B
con so mem mu i ta ener gia. É pre ci so le var a in dús tria a 
re du zir o con su mo e a au men tar a efi ciên cia des sas
má qui nas. 

O se gun do pon to re pre sen ta, na ver da de, o
apro fun da men to des te item an te ri or, na me di da em
que obri ga os fa bri can tes e im por ta do res de má qui -
nas e apa re lhos elé tri cos a ado ta rem me di das que
obe de çam a es ses ní ve is mí ni mos de efi ciên cia ener -
gé ti ca. A pre o cu pa ção com a eco no mia e a con ser va -
ção de ener gia sai, pela pri me i ra vez, do âm bi to res tri -
to do Go ver no, das em pre sas ge ra do ras e dos gru pos 
con su mi do res para a in dús tria de má qui nas e equi pa -
men tos. Afi nal, é ra ci o nal e, mais que isso, in dis pen -
sá vel que um dos prin ci pa is in su mos do mun do mo -
der no me re ça cu i da do es pe ci al da so ci e da de que o
pro duz e das em pre sas que o con so mem. 



O ter ce i ro pon to de ter mi na que o Exe cu ti vo de -
sen vol ve rá me ca nis mos que pro mo vam a efi ciên cia
ener gé ti ca nas edi fi ca ções cons tru í das no País.

A pre o cu pa ção com a ener gia, a par tir des ta lei,
ga nha as ruas e as ci da des, en tra por ca sas e edi fí ci -
os, não na for ma do ra ci o na men to, que é so lu ção ex -
tre ma e por isso mes mo tra u má ti ca, mas com a pro -
pos ta con ser va ci o nis ta da eco no mia.

O que, na ver da de, se pre ten de é cri ar con di -
ções para uma vi go ro sa e abran gen te po lí ti ca de con -
ser va ção de ener gia, que en vol va não ape nas o fa bri -
can te do mo tor e equi pa men to, mas tam bém os con -
su mi do res re si den ci a is, por me no res que pa re çam.
Afi nal, ne nhu ma clas se de con su mo po de rá fi car in di -
fe ren te ou omis sa di an te do es for ço co mum da con -
ser va ção de ener gia.

A ques tão ener gé ti ca, Sr. Pre si den te, como
nos vem en si nan do du ra men te a atu al cri se de
abas te ci men to, diz res pe i to a to dos os bra si le i ros,
in dis tin ta men te. Até o mais cor ri que i ro au men to in -
di vi du al de con su mo tem re fle xos pro fun dos na vida 
do País. Ao com prar um sim ples apa re lho de
ar-condicionado, de me ros 800 watts de po tên cia,
por exem plo, o ci da dão des pen de, in di vi du al men te,
me nos de US$200 para sua aqui si ção, mas exi ge
do País US$1,6 mil para ins ta lar a po tên cia e ge rar
a ener gia que lhe ga ran ti rá a cli ma ti za ção per ma -
nen te do seu am bi en te.

Con cluo, Sr. Pre si den te. Por isso mes mo este
pro je to, em mu i to boa hora apro va do pelo Se na do e
en ca mi nha do à san ção pre si den ci al, lon ge de re pre -
sen tar in tro mis são na vida de pes so as ou de em pre -
sas, é, na ver da de, uma cha ma da ge ral à res pon sa bi -
li da de co mum para con ser var um bem fi ni to e cada
vez mais raro. O que se pre ten de, en fim, é evi tar que a 
im pos si bi li da de de au men tar a ofer ta gere o pe nhor
de nos sa de pen dên cia ener gé ti ca e de nos sa sub mis -
são es tra té gi ca. 

O que se pre ten dia, há 10 anos, quan do apre -
sen tei este pro je to nes ta Casa, é cada vez mais atu al, 
ur gen te men te atu al. O de sa fio que as cir cuns tân ci as
nos im põem não é, afi nal, ape nas do Go ver no. É da
so ci e da de in te i ra e de to dos quan tos so nham com o
de sen vol vi men to des te País. É de to dos quan tos te -
nham com pro mis so em le gar aos nos sos fi lhos e ne -
tos um Bra sil onde nin guém seja pri va do de cres cer à
fal ta de um bem tão pre ci o so quan to a ener gia, mas
onde, tam bém, para cres cer, nin guém pre ci se nem do 

uso pre da tó rio nem da es po li a ção ir res pon sá vel dos
re cur sos do País. 

Não te mos, nem ja ma is ti ve mos, ener gia
abun dan te e ba ra ta, mas po de re mos ter ener gia su -
fi ci en te. E, com cer te za, ela será su fi ci en te na me di -
da de nos sa res pon sa bi li da de em con ser vá-la e
será pe re ne na pro por ção de nos sa cons ciên cia em 
eco no mi zá-la. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
por per mu ta com o Se na dor Osmar Dias. 

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
tem pos pas sa dos, em al guns Esta dos da nos sa re -
gião Nor des te, para não di zer em qua se to dos, ha via
a pro li fe ra ção do cri me de en co men da. A pis to la gem
era uti li za da lar ga men te para re sol ver as di ver gên ci -
as fa mi li a res, po lí ti cas e eco nô mi cas. 

Tra ta-se de um cri me que con si de ro he di on do.
Ma tar um ser hu ma no de em bos ca da, uti li zan do-se
de pis to le i ros pre vi a men te pa gos é um cri me que pre -
ci sa ser co i bi do com toda for ça pela nos sa so ci e da de
ci vil de mo crá ti ca or ga ni za da. 

Falo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, a pro pó si to de um cri me trá gi co ocor ri do no meu
Esta do de Ser gi pe, na ci da de de Pe dri nhas, quan do
qua tro pis to le i ros, numa ação he di on da, que pos so
nes te ins tan te de nun ci ar, con tra a vida de um ser hu -
ma no, des fe ri ram 10 ti ros no cor po do ve re a dor Car -
los Alber to San tos de Oli ve i ra, co nhe ci do como Car -
los Gato, na ci da de de Bo quim. Ti ra ram a vida dele e
a pos si bi li da de de re en con trar-se com a fa mí lia, com 
os ami gos e com o tra ba lho pro fí cuo que re a li za va,
não ape nas na Câ ma ra de Ve re a do res de Bo quim
mas tam bém em fa vor das cri an ças da re gião ci trí co -
la, que an tes eram ex plo ra das no tra ba lho pro i bi do
por lei. Eram cri an ças que, em vez de es ta rem na es -
co la, es ta vam sen do ex plo ra das no tra ba lho, ga -
nhan do uma re mu ne ra ção ir ri só ria. Gra ças à cam pa -
nha me ri tó ria le va da a efe i to pelo Ve re a dor Car los
Gato, foi in tro du zi do o Pro gra ma de Erra di ca ção do
Tra ba lho Infan til – PETI. Assim, mi lha res de cri an ças
fo ram acu di das pelo Po der Pú bli co e pas sa ram a dis -



por da es co la, e, a fa mí lia, de cer ta re mu ne ra ção que 
pro pi ci ou a dis pen sa de seus fi lhos me no res do tra -
ba lho.

Esse pro gra ma foi re co nhe ci do pelo Uni cef e
pe las Câ ma ras de Ve re a do res de todo o Bra sil. Car -
los Gato, que era Se cre tá rio da União Na ci o nal de Ve -
re a do res, tam bém foi re co nhe ci do pela im pren sa na -
ci o nal e in ter na ci o nal como ho mem de luta, que en -
fren ta va ri cos e po de ro sos em be ne fí cio da ca u sa jus -
ta que de fen dia.

Por isso, Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na
la men tar esse tris te acon te ci men to e re pu diá-lo de
for ma ve e men te, para que tais fa tos não ve nham a
se re pe tir em nos sa re gião. Pen sá va mos que esse
tipo de cri me já ha via sido ba ni do do nos so Esta do,
mas, vez por ou tra, como acon te ceu em Ca nin dé de
São Fran cis co, pes so as são tru ci da das pela po lí ti ca
do tra bu co, pela vi o lên cia ino mi ná vel, ata ca das co -
var de men te, pe las cos tas, por pis to le i ros pa gos por
pes so as in dig nas que, no afã da am bi ção eco nô mi -
ca, po lí ti ca ou pes so al, des fe rem ti ros con tra seus
ini mi gos.

Sr. Pre si den te, o Go ver no do Esta do tem-se
de bru ça do so bre essa ques tão pre o cu pan te para os
ser gi pa nos, haja vis ta os vá ri os cri mes que re pe ti da -
men te vêm sen do co me ti dos em nos so Esta do con -
tra jor na lis tas, re pór te res de emis so ras de rá dio, po -
lí ti cos, pes so as que de fen dem com ar dor a ca u sa do
povo. O povo de Ser gi pe co bra o fim da im pu ni da de
em nos so Esta do. Além dis so, exis te a se guin te pre -
o cu pa ção: quan do ocor re um cri me, logo pes so as
são apon ta das como cul pa das e como man dan tes
sem ne nhu ma pro va, fe rin do-se a hon ra de fa mí li as e 
pes so as que nada têm a ver com essa onda de cri -
mes.

Lou vo a ati tu de do Pre fe i to de La gar to, Je rô ni -
mo Reis, que en vi ou cor res pon dên cia ao Go ver no
do Esta do pe din do a elu ci da ção com ple ta do cri me
co me ti do pela pis to la gem, na ci da de de Pe dri nhas,
con tra o Ve re a dor Car los Gato. Isso pro va que o Pre -
fe i to não tem medo da in ves ti ga ção, pois, so bre o
seu pas sa do, ja ma is pe sou qual quer acu sa ção des -
se tipo. Esse ofí cio e o de sen ca de a men to da in ves ti -
ga ção, com a con se qüen te des co ber ta dos ver da de -
i ros cul pa dos, afas ta rão  te nho cer te za ab so lu ta 
qual quer sus pe i ta con tra aque le va lo ro so ho mem
pú bli co da ci da de de La gar to, o Pre fe i to Je rô ni mo
Reis.

Em de cor rên cia des se fato, que en tris te ceu a fa -
mí lia ser gi pa na, no ta da men te a fa mí lia bo qui nhen se,
o Pre si den te da Re pú bli ca, que iria a Ser gi pe anun ci -
ar al gu mas me di das fa vo rá ve is ao nos so Esta do, adi -
ou a sua vi a gem, con for me ve i cu lou o Jor nal da Ci -
da de. Se gun do o re fe ri do jor nal, “não há nova data
mar ca da para a vi si ta, opor tu ni da de em que o Pre si -
den te da Re pú bli ca lan ça rá o car tão mag né ti co de
nú me ro 2 mi lhões do Pro gra ma Bol sa-Escola, anun -
ci a rá me di das para re vi ta li zar a ci tri cul tu ra e a cons -
tru ção de uma ter me lé tri ca”. Em vez des se adi a men -
to da vi si ta, pen so que o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so de ve ria ir, sim, ao nos so Esta do, não
ape nas para anun ci ar as me di das em fa vor dos ser gi -
pa nos, mas para dar tran qüi li da de à po pu la ção, para
di zer que se so ma ria ao Go ver no do Esta do, por in ter -
mé dio da Po lí cia Fe de ral, con for me pe diu o Pre fe i to
Je rô ni mo, na elu ci da ção des se cri me mons tru o so,
pra ti ca do con tra um ve re a dor dos mais atu an tes em
nos so Esta do.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, re i te ro nos so pe -
di do para que não ape nas a Po lí cia Esta du al mas
tam bém a Po lí cia Fe de ral en ga je-se nes sa luta para
a des co ber ta dos cri mi no sos, dos pis to le i ros e dos
seus man dan tes, por que, a con ti nu ar esse es ta do de 
im pu ni da de, nin guém es ta rá a sal vo da po lí ti ca do
tra bu co que está sen do pra ti ca da no meu que ri do
Esta do de Ser gi pe, que sem pre foi pa cí fi co, con ci li a -
dor, or de i ro e res pe i ta dor da vida dos seus se me -
lhan tes.

Co bro do Go ver na dor do Esta do e do pró prio
Pre si den te da Re pú bli ca  que não vai mais lá por que
hou ve um as sas si na to  que mo vi men tem o Mi nis té rio
da Jus ti ça e a Po lí cia Fe de ral, a fim de que esse cri -
me, como ou tros ain da não des ven da dos, se jam es -
cla re ci dos, per mi tin do-se que o povo ser gi pa no tome
co nhe ci men to das suas ori gens.

Sr. Pre si den te, peço tam bém a in ser ção em Ata
de um edi to ri al des ta se ma na, pu bli ca do pelo jor nal
Cin form, sob o tí tu lo ”Che ga de Pis to la gem“, um re -
tra to vivo da si tu a ção caó ti ca em que se en con tra a
se gu ran ça no Esta do de Ser gi pe. Meu pro pó si to é
que o Se na do Fe de ral te nha o re gis tro de que um Se -
na dor ser gi pa no não se ca lou ante a bar bá rie pra ti ca -
da con tra ho mens pú bli cos que lu tam por ca u sas le gí -
ti mas em fa vor do nos so povo.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, por 20 mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na 
para co mu ni car à Mesa a op ção par ti dá ria que fi ze -
mos, como de cor rên cia de um pro ces so que se ini ci -
ou no fi nal do mês de maio úl ti mo. 

Como esta Casa acom pa nhou, as si na mos o re -
que ri men to que pro pu nha a ins ta la ção da CPI da cor -
rup ção. Por con se qüên cia des se ges to, que re fle te a
nos sa li ber da de de con vic ção pes so al, fo mos cons -
tran gi dos pelo co man do na ci o nal do PSDB a re ti rar a
as si na tu ra co lo ca da na que le re que ri men to.

Evi den te men te, não po de ría mos agir de ou tra
ma ne i ra: só nos res ta va re cha çar exi gên cia des ca bi -
da, sem pre ce den tes até, por que se tra ta va da pre -
ten são ab sur da de in va dir o nos so di re i to de exer ci tar
o man da to de con for mi da de com a nos sa cons ciên -
cia.

Esse fato re me te-nos a duas dis cus sões. A pri -
me i ra tra duz o di re i to à li ber da de de con vic ção pes so -
al, as su mi da sin ce ra e ho nes ta men te pelo ser hu ma -
no. De ter mi na dos atos im pos tos pela von ta de su pe ri -
or, seja ela ori un da da lei, seja ori un da de uma or dem
de au to ri da de, não po dem cons tran ger a li ber da de de 
con vic ção pes so al, sob pena de se eli mi na rem li ber -
da des fun da men ta is, como a de pen sa men to e de
opi nião, que cons ti tu em ter ri tó ri os in de vas sá ve is da
alma e, sem dú vi da, vir tu des sa gra das da exis tên cia
hu ma na. 

Aliás, exis tem an ti gos e mo der nos exem plos
des se fe nô me no, como se pode ve ri fi car fa cil men te
em tre chos his tó ri cos da re sis tên cia con tra a opres -
são po lí ti ca e ide o ló gi ca, nas pas sa gens bí bli cas, na
ex pres são das ciên ci as e das ar tes e na en ce na ção
de clás si cos da li te ra tu ra mun di al.

A ob je ção de cons ciên cia, como um dos bens
su pre mos da vida es pi ri tu al, foi con sa gra da pela
Cons ti tu i ção, ao de cla rar que nin guém será pri va do
de di re i tos por mo ti vo de con vic ção fi lo só fi ca ou po lí ti -
ca, sal vo se as in vo car para exi mir-se de obri ga ção le -
gal a to dos im pos ta e re cu sar-se a cum prir pres ta ção
al ter na ti va fi xa da em lei. Vou dis pen sar a le i tu ra de ar -
ti gos do Esta tu to do PSDB e de seus com pro mis sos
pro gra má ti cos, para, de for ma prag má ti ca, ana li sar
ape nas este fato ocor ri do nes ta Casa, o Se na do fe de -
ral. 

Em que mo men to as si na mos um re que ri men to
pro pon do que se in ves ti gas se a cor rup ção no País?
No mo men to da gran de in dig na ção na ci o nal, quan do

os es cân da los pi po ca vam di a ri a men te nas man che -
tes dos jor na is des te País, quan do dois alen ta dos
dos siês eram en ca mi nha dos aos ga bi ne tes dos Se -
na do res por dois in te gran tes des ta Casa. A Na ção
exi gia es cla re ci men tos, a so ci e da de im pu nha uma
pos tu ra de res pe i to dos Se na do res. E, por im po si ção
do Pre si den te da Re pú bli ca, não po de ría mos de i xar
de subs cre ver um re que ri men to que aten dia ao re cla -
mo po pu lar de in ves ti gar a cor rup ção que en vol via in -
te gran tes des ta Casa e do Go ver no da Re pú bli ca. 

Por esta ra zão, Sr. Pre si den te, um jor nal de São
Pa u lo es tam pou a se guin te man che te: ”PSDB exi ge
fi de li da de à cor rup ção“. Não po de mos ofe re cer esse
tipo de fi de li da de, já que aque les que nos ele ge ram
exi gem ou tro tipo: a fi de li da de às as pi ra ções da so ci e -
da de. Não há as pi ra ção ma i or da so ci e da de bra si le i ra 
do que a de pas sar este País a lim po, na es pe ran ça
de que os re cur sos pú bli cos não se jam mais des vi a -
dos e se pos sam re a li zar ser vi ços pú bli cos de qua li -
da de, aten den do às ex pec ta ti vas da po pu la ção. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci ou-se 
um pro ces so de ex pul são. Cum pri mos o de ver de de -
mons trar a ar bi tra ri e da de do pro ce di men to e re cor re -
mos ao Po der ju di ciá rio, con se guin do li mi nar que sus -
pen deu o pro ces so de ex pul são. Por im po si ção da
Jus ti ça, não pu de ram pros se guir com esta sór di da
ten ta ti va de nos ex pul sar do PSDB. Mas, Sr. Pre si -
den te, não se con for ma ram ape nas com esta vi o lên -
cia: dis sol ve ram o Di re tó rio do Par ti do no Pa ra ná de
for ma ar bi trá ria, numa de mons tra ção de de sa pre ço à
ati vi da de par ti dá ria, pro mo ven do a anar qui za ção da
es tru tu ra par ti dá ria, or ga ni za da du ran te mu i to tem po
por li de ran ças que fo ram le va das ao PSDB, car re ga -
das pelo so nho da so ci al de mo cra cia e da éti ca na po -
lí ti ca.

Fo mos to dos en ga na dos. O Go ver no im põe ao
Par ti do uma con tra di ção. O pro gra ma do PSDB de se -
nha os ca mi nhos da so ci al de mo cra cia, e o Go ver no
per cor re os des ca mi nhos que leva a pra ti car ou tro
pro gra ma mu i to dis tan te dela. Ro tu lam o Par ti do
como de cen tro-es quer da, e o Go ver no pra ti ca o pro -
gra ma de cen tro-di re i ta. Essa é uma con tra di ção im -
por tan te, que cer ta men te nos fez, pas so a pas so, a
cada de ba te, a cada pro je to, dis tan ci ar do Go ver no e,
por con se qüên cia, do Par ti do. 

Ou tro prin cí pio bá si co sus ten ta do pelo pro gra -
ma par ti dá rio é o da éti ca na po lí ti ca. Aliás, o ma ni fes -
to do PSDB, as si na do pe los seus fun da do res, jus ti fi ca 
o sur gi men to do Par ti do ao fato de ou vi rem o cla mor
das ruas e a op ção que fi ze ram pela éti ca na po lí ti ca.
Ou tra ma gis tral con tra di ção: o Par ti do es ta be le ce
como prin cí pio bá si co a éti ca, e o Go ver no é com pla -



cen te, omis so, co ni ven te, di an te dos es cân da los da
cor rup ção em nos so País.

Dis sol ve ram, como eu di zia, de for ma ar bi trá ria
e pre po ten te o Di re tó rio do Par ti do no Esta do e nós
pre fe ri mos fa zer a nos sa op ção. 

Por que, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res?
Se ria pos sí vel com pa ti bi li zar os nos sos so nhos e as
nos sas es pe ran ças de uma ati vi da de pú bli ca de de -
cên cia e dig ni da de com um Go ver no que exi ge do seu 
Par ti do uma pos tu ra no mí ni mo com pla cen te di an te
dos es cân da los na ci o na is? Se ria pos sí vel per ma ne -
cer di an te de uma cons pi ra ção com ob je ti vos ele i to ra -
is no Esta do do Pa ra ná, que, a pre tex to de pu nir quem 
quer com ba ter a cor rup ção, re ú ne os que têm res sen -
ti men tos an ti gos, os que têm ódio, por que con tra ri a -
dos, e os que têm medo, por que ame a ça dos no pro -
ces so ele i to ral de der ro ta que po de ria im pli car em au -
di to ria para es ta be le cer pe na li da des ri go ro sas para
aque les que des res pe i ta ram o povo, des go ver nan do
o Esta do e ca mi nhan do os des ca mi nhos da cor rup -
ção no Pa ra ná? E aque les, ain da, que, por in te res ses
par ti cu la res es cu sos, não de se jam a vi tó ria de um
pro je to de dig ni da de no Esta do? 

Re u ni ram-se nes sa sór di da cons pi ra ção, uti li -
zan do uma as si na tu ra num re que ri men to que pro põe
CPI da Cor rup ção, para o des man che de uma es tru -
tu ra par ti dá ria or ga ni za da com efi ciên cia.

Faço a op ção pelo PDT. 
Enca mi nho à Mesa, Sr. Pre si den te, este co mu -

ni ca do:

Pas so, a par tir de ago ra, a in te grar, jun ta men te
com o meu ir mão Osmar, que, da mes ma for ma, as si -
nou este re que ri men to e, da mes ma for ma, foi pros -
cri to dos qua dros do PSDB pela in to le rân cia, ape nas
jus ti fi cá vel no co ra ção dos dés po tas, a par tir de hoje,
as fi le i ras do PDT, mais do que na es pe ran ça, na cer -
te za, Se na dor La u ro Cam pos, de po der mos jun tos
tra ba lhar com in de pen dên cia, com au to no mia, aten -
den do às nos sas con vic ções pes so a is, às li ber da des
fun da men ta is de pen sa men to e de opi nião que – re pi -
to – são ter ri tó ri os in de vas sá ve is da alma hu ma na,
para cum prir o nos so de ver em res pe i to à po pu la ção
do nos so Esta do e do nos so País.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
agra de cer a com pre en são que ti ve mos dos com pa -
nhe i ros do Pa ra ná que in te gram o nos so pro je to po lí ti -
co na que le Esta do, que en ten de ram a ne ces si da de
des se ges to e des sa res pos ta, por que a nos sa fi li a -
ção ao PDT é res pos ta, sim, às ar bi tra ri e da des, à pre -
po tên cia, à in to le rân cia da que les que guar dam ain da
la men tá ve is res quí ci os dos tem pos di ta to ri a is. Por -

que, Sr. Pre si den te, é pre ci so di zer que nem nos tem -
pos da di ta du ra nes te País se ado ta va esse pro ce di -
men to da anar qui za ção par ti dá ria para se al can çar
ob je ti vos ele i to re i ros, aten den do in te res ses es cu sos.

Na épo ca da di ta du ra, os dis si den tes po di am
até dis pu tar a ele i ção, por que en gen dra ram, ar qui te -
ta ram o ca su ís mo da su ble gen da. Hoje, fa zem até o
pior: a lei do fa cão. Cor tam a ca be ça, eli mi nam-se di -
re i tos ad qui ri dos por li de ran ças que mi li ta ram par ti da -
ri a men te, acre di tan do no es ta tu to e no pro gra ma que
li de ran ças ma i o res fi ze ram ques tão de ras gar e
ames qui nhar, como se fez no co man do do PSDB na -
ci o nal.

Aliás, Se na dor La u ro Cam pos, ago ra me lem bro 
de fra se pro fe ri da pelo sa u do so Pre si den te Ulysses
Gu i ma rães quan do ex plo dia a in dig na ção em ra zão
da edi ção do pa co te de abril. O sa u do so Ulysses Gu i -
ma rães com pa ra va, na que le mo men to, o Pre si den te
Ge i sel a Idi Amim Dada. Com quem devo com pa rar
ago ra o Pre si den te da Re pú bli ca ou os seus pre pos -
tos que pra ti cam ar bi tra ri e da des para al can çar ob je ti -
vos es cu sos? Po de ria, quem sabe, nes te mo men to
em que o ter ro ris mo as so la o uni ver so, com pa rá-los
àque les ter ro ris tas que, de for ma bru tal e de su ma na,
aço i ta ram vi das hu ma nas pre ci o sas nos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca do Nor te. Mas não fa rei essa com pa -
ra ção, até para não ser in jus to com aque les que, no
seio do PSDB na ci o nal, não con cor da ram com a prá -
ti ca da gui lho ti na ado ta da por dés po tas tra ves ti dos de 
so ci al de mo cra tas in crus ta dos no seio do PSDB.

É cla ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
devo agra de cer aos meus Co le gas do PSDB no Se -
na do Fe de ral, que fo ram so li dá ri os, que com pre en de -
ram o nos so ges to, que en ten de ram a im por tân cia de
se pre ser var essa li ber da de fun da men tal de opi nião,
es pe ci al men te no exer cí cio de um man da to po pu lar,
que é de le ga ção da opi nião pú bli ca, a quem aqui de -
ve mos res pon der e cor res pon der. Obvi a men te, en tre
a obe diên cia a quem even tu al men te go ver na o País e
a obe diên cia à po pu la ção, não po de ría mos op tar por
ou tra ati tu de a não ser essa.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – V. Exª
me per mi te um apar te? 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor La u ro Cam pos, com o
ma i or pra zer.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Emi -
nen te Se na dor Álva ro Dias, há ma les que vêm para
bem e, atu al men te, tal vez o mal ve nha para o meu
bem, por que é com mu i ta sa tis fa ção, com or gu lho,
que re ce bo a en tra da de V. Exª no Par ti do a que per -



ten ço, o PDT. Lá de lon ge es cu to uma voz. É Má rio
Co vas que diz: ”O PSDB de hoje é o an tiPSDB“. Des -
se modo, pode es tar se gu ro de que nós com pre en de -
mos que V. Exª per ten ce às ra í zes, às ra í zes sa di as,
às ra í zes que se ir ma na vam com a re vol ta do povo, e
que ria que a voz do povo fos se ou vi da pela pre po tên -
cia en cas te la da. Hoje o PSDB é o an tiPSDB, por isso
mes mo ele teve cer ta men te de ele var o um bral, a so -
le i ra da por ta, para que V. Exª e seu ir mão pu des sem
sair de lá como sa í ram, erec tos, ver ti ca is, com a ca -
be ça er gui da e a cons ciên cia tran qüi la. Há uma ver -
da de i ra in ver são. O PSDB con si de rou uma tra i ção a
in ves ti ga ção por meio de CPIs. O Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so dis se que con si de ra va a CPI
uma tra i ção. Quer di zer que apu rar cri mes e trans -
gres sões pas sou a ser uma tra i ção? Pois bem, apre -
sen tei um pro je to de re for ma do Re gi men to a esta
Casa que visa jus ta men te con si de rar como fal ta de
de co ro par la men tar re ti rar as si na tu ras, ou seja, pra ti -
car aque le ato que o Go ver no pres si o na va V. Exªs
para fa zer. Foi jus ta men te a in ver são to tal da or dem
das co i sas, foi a in ver são to tal das di re tri zes éti cas que
esse Go ver no quis im por a V. Exª e a seu ir mão. E é
isso que mos tra a gran de za, que tor na re al men te gran -
de a de ci são de V. Exªs, pois, em vez de se sub me te -
rem, de se ver ga rem a essa ten ta ti va de im po si ção,
pre fe ri ram os ris cos, os pe ri gos, mas tam bém o ar are -
ja do que cer ta men te po de rão res pi rar no PDT, onde eu 
e to dos os co le gas os re ce be mos com sa tis fa ção, com
or gu lho e de bra ços aber tos. Mu i to obri ga do.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Estou 
hon ra do com o apar te de V. Exª, Se na dor La u ro Cam -
pos, a quem tri bu to ad mi ra ção e res pe i to pela com pe -
tên cia e qua li fi ca ção com que exer ce o seu man da to,
e mos tro a ale gria de po der in te grar, a seu lado, a
Ban ca da do PDT, ao lado do Lí der Se bas tião Ro cha e 
do Se na dor Jef fer son Pé res, que tam bém é mo ti vo de 
or gu lho de to dos nós pela atu a ção de ou sa dia, de de -
no do e de in te li gên cia po lí ti ca que de sen vol ve nes ta
Casa do Con gres so Na ci o nal.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Álva ro Dias, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do com sa tis fa ção um apar te a V. Exª, Se na dor Se -
bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Álva ro Dias, em bo ra V. Exª já te nha con ce di -
do o apar te ao Se na dor Se bas tião Ro cha, gos ta ria de 
aler tá-lo de que te mos ape nas dois mi nu tos para ter -
mi nar a hora que se ria da pror ro ga ção do Expe di en te
in clu si ve e co me çar a Ordem do Dia. 

Por tan to, ape la ria para que fos sem bre ves e en -
cer ras sem para po der mos co me çar a Ordem do Dia.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Co -
la bo ra rei com a Mesa, Sr. Pre si den te, mas não po dia
de i xar de par ti ci par do im por tan te pro nun ci a men to do 
Se na dor Álva ro Dias nes te mo men to, até por que, na
tar de de on tem, da tri bu na do Se na do, pude sa u dar o
in gres so de S. Exª e do Se na dor Osmar Dias no PDT.
Mais uma vez que ro, por tan to, ex pres sar, em nome
da Ban ca da do PDT, a nos sa sa tis fa ção de tê-lo, Se -
na dor Álva ro Dias, e tam bém o Se na dor Osmar Dias,
no nos so Par ti do. V. Exªs po dem fi car cer tos de que
en gran de cem o PDT e co la bo ram para que o Par ti do
pos sa, cada vez mais, se fir mar no ce ná rio po lí ti co
na ci o nal. E a con tri bu i ção que V. Exª e o Se na dor
Osmar Dias têm ofe re ci do, no Se na do da Re pú bli ca,
tan to ao de ba te de mo crá ti co quan to às pro po si ções e 
às ques tões ad mi nis tra ti vas, têm ser vi do de exem plo
para o Bra sil. Por isso, a nos sa sa tis fa ção, o nos so
sen ti men to de so li da ri e da de e de fra ter ni da de. Sin -
ta-se em casa, Se na dor Álva ro Dias. V. Exª tem em
nós, do PDT, gran des com pa nhe i ros, so li dá ri os, cor -
da tos, le a is e, so bre tu do, dis pos tos a co la bo rar com o
man da to de V. Exª no que for ne ces sá rio. Pa ra béns
pela sá bia de ci são. Não vou co men tar a ação do
PSDB, por que o tem po não me per mi te, mas pa ra be -
ni zo V. Exª tam bém pelo mo ti vo que o fez de i xar o
PSDB e in gres sar no PDT. Mais uma vez, as su me
uma po si ção de mu i ta co ra gem, de mu i ta fir me za ao
dizê-lo, pelo Bra sil e pelo Par la men to bra si le i ro. Mu i to
obri ga do.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Eu é
que agra de ço as pa la vras de con for to dos in te gran tes 
da Ban ca da do PDT nes ta Casa. Não po de ria de i xar
de lem brar pa la vras de con for to que re ce bi de tan tos
ami gos e com pa nhe i ros, de tan tas pes so as que, no
ano ni ma to, en de re ça ram-nos as suas cor res pon dên -
ci as, os seus e-ma ils, so li da ri zan do-se com a nos sa
po si ção. 

E re fle tin do as pa la vras de con for to que vi e ram
de mu i ta gen te, eu gos ta ria de fa zer re fe rên cia a uma
mu i to es pe ci al, que na tu ral men te me toca o fun do da
alma: as pa la vras do meu pai, um agri cul tor de 90
anos que se quer con clu iu o cur so pri má rio. Indig na do, 
afir mou: “Meu fi lho, quan do o joio é de ma is, é mais fá -
cil ar ran car o tri go”.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, mas já que meu pai uti li zou-se de um con ce i to
bí bli co, va lho-me tam bém dos en si na men tos his tó ri -
cos para lem brar que, como ins tru men to de co a ção e
ter ror, há um qua dro tí pi co de in qui si ção re li gi o sa em



que os tri bu na is do San to Ofí cio man da vam ar der no
in fer no os he re ges e os após ta tas.

Sr. Pre si den te, a in dig na ção ex plo de, sim, mas o 
en tu si as mo tam bém cres ce na me di da em que, ago -
ra, com uma nova fer ra men ta de luta po lí ti ca, te re mos 
a cer te za da li ber da de no exer cí cio do nos so man da -
to, de po der mos aqui exer cer re al men te a de le ga ção
po pu lar, res pe i tan do aci ma de tudo as nos sas con vic -
ções pes so a is.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de dar iní cio à Ordem do Dia,
que ro pe dir li cen ça à Casa e cha mar a aten ção de V.
Exªs para umas rá pi das pa la vras que, como Pre si -
den te do Se na do da Re pú bli ca, e im pul si o na do pelo
que me dita a cons ciên cia nes ta hora e nes te mo men -
to, devo di zer.

A mi nha ele i ção deu-se na úl ti ma quin ta-fe i ra e
a re ce bi como uma mis são das mais di fí ce is, po rém,
sem dú vi da ne nhu ma, como uma das mais no bres da
mi nha vida. E que ro en ca rá-la com a se ri e da de de vi -
da, com pre en den do a gra vi da de do mo men to por que 
pas sa o Po der Le gis la ti vo e, es pe ci al men te, o Se na -
do da Re pú bli ca.

Ontem, logo de ma nhã, jun ta men te com o Pre si -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio
Ne ves, a con vi te de Sua Exce lên cia o Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, es ti ve no Pa lá cio da Alvo ra da e
ali ou vi mos as con si de ra ções do Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca so bre o mo men to in ter na ci o nal. Fi ze -
mos uma ava li a ção do qua dro po lí ti co e dos pro ble -
mas na ci o na is, oca sião em que pude cons ta tar que
Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca re a fir mou
o de se jo de ter do Con gres so Na ci o nal a mais viva co -
la bo ra ção nes te ins tan te pelo qual pas sa a hu ma ni -
da de e, como con se qüên cia, tam bém o nos so País.

Saí dali e vim para cá para pre si dir os tra ba lhos
des ta Casa. Tí nha mos de com pa re cer a uma re u nião
do Con gres so Na ci o nal, e fui ao ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos para pre si di-la. Qu e ro fa zer uma con -
fis são a V. Exªs: che guei ao ple ná rio da Câ ma ra para
pre si dir, pela pri me i ra vez, uma ses são do Con gres so 

Na ci o nal, com o co ra ção aber to, com o es pí ri to leve e
sol to, com o es pí ri to de quem ia cum prir mais uma
mis são. Sa bia que ha via uma ma té ria im por tan te para 
ser vo ta da: o PPA, cuja vo ta ção se ria ini ci a da pelo Se -
na do da Re pú bli ca. Qu an do es tá va mos vo tan do o
PPA, por ques tões re gi men ta is, con fes so que fui co -
lhi do in te i ra men te de sur pre sa. Eu nun ca es pe ra va,
Srªs e Srs. Se na do res, que eu vi ve ria um fim de no i te
como aque le. Eu es ta va ali para pre si dir o Con gres so
Na ci o nal, para aju dar no pro ces so de vo ta ção das
ma té ri as, para, com o es pí ri to leve, di a lo gar com to -
dos os par ti dos, para, em suma, cum prir o meu de ver
de Pre si den te do Se na do e do Con gres so Na ci o nal.

Hou ve ques tões re gi men ta is, de mé ri to, e so bre
elas não que ro me re fe rir. O que fi cou da re u nião de
on tem foi um tris te es pe tá cu lo pre sen ci a do pela Na -
ção bra si le i ra. Po si ti va men te, foi um es pe tá cu lo a que
nin guém es pe ra va as sis tir. Como Par la men tar que
sou, eu po de ria ima gi nar que pu des se ser con tes ta -
do, e a vida de um par la men tar é a do de ba te, da con -
tes ta ção, da con tro vér sia, mas da con tro vér sia de mo -
crá ti ca, trans pa ren te, lím pi da. Mas eu nun ca po de ria
ima gi nar que, por ques tões re gi men ta is, por ma té ri as
de mé ri to já vo ta das, eu ti ves se que, pri me i ra men te,
sus pen der a ses são, para, de po is, en cer rá-la, ou vin -
do um lin gua jar in com pa tí vel com o de co ro par la men -
tar, um lin gua jar que – per mi tam-me di zer – nin guém
quer ou vir.

Não é esse o Con gres so Na ci o nal que o povo
bra si le i ro de se ja e quer. O povo bra si le i ro quer e de -
se ja um Con gres so Na ci o nal al ti vo, for te, des te mi do,
dis pos to a de ba ter os pro gra mas na ci o na is, afi na do
com a re a li da de bra si le i ra, dis cu tin do os seus pro ble -
mas e pro cu ran do so lu ci o ná-los da me lhor ma ne i ra
pos sí vel. Cada um dos Par la men ta res tem seu pon to
de vis ta, mas deve de fen dê-lo de acor do com a lin -
gua gem ver da de i ra men te par la men tar, den tro de
prin cí pi os que de vem nor te ar a vida não só dos Par la -
men ta res, mas de to dos os ci da dãos, no dia-a-dia de
seus re la ci o na men tos e de suas ati vi da des.

Fui dor mir en tris te ci do, mas tam bém acor dei di -
fe ren te, Srªs e Srs. Se na do res, com a so li da ri e da de
de com pa nhe i ros do Se na do da Re pú bli ca, de con ter -
râ ne os meus, de Par la men ta res. E, por vol ta das 12
ho ras, quan do me re u nia no meu ga bi ne te com li de -
ran ças de to dos os par ti dos po lí ti cos da Casa, com
toda a Mesa que pre si de o Se na do da Re pú bli ca, a
fim de tra çar o rumo para os nos sos tra ba lhos – é ob -
je ti vo des ta Pre si dên cia go ver nar de mo cra ti ca men te,
ou vin do to dos os Srs. Se na do res, re ce ben do su ges -
tões para me lhor di re ci o nar e po si ci o nar esta Casa
nes te mo men to de cri se que, sem dú vi da al gu ma,



atra ves sa mos –, tive uma sur pre sa pro fun da men te
agra dá vel. Re ce bi a vi si ta do Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves – e co mi go
es ta vam to dos os com pa nhe i ros da Mesa Di re to ra e
os Lí de res par ti dá ri os des ta Casa –, que foi le var a
sua so li da ri e da de, por cer to, não à mi nha pes soa e
sim à pes soa do Pre si den te do Se na do da Re pú bli ca,
a quem in cum be, por dis po si ção cons ti tu ci o nal, ser
tam bém Pre si den te do Con gres so Na ci o nal. Dis -
se-me S. Exª, na que la oca sião, que ali se en con tra va
para em pres tar sua so li da ri e da de e di zer que não
con cor da va com a ad je ti va ção que me foi atri bu í da na 
no i te de on tem, na ses são do Con gres so Na ci o nal.
Eu ti nha que res sal tar essa vi si ta e, por isso mes mo, e 
mais por ela, es tou fa lan do para que esta Casa leve
em con si de ra ção que o Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos nos vi si tou para nos em pres tar so li da ri e -
da de pe los la men tá ve is acon te ci men tos que ocor re -
ram na no i te de on tem.

Re pi to que o Con gres so Na ci o nal, não o que eu
que ro, mas o que o povo bra si le i ro quer, é ou tro; po si -
ti va men te não é aque le. Aque le, não! A mim, que re -
ce bi aque las ad je ti va ções que não te nho co ra gem de
re pe tir, aque las pa la vras soam mais como uma ne -
ces si da de pre men te de, cada vez mais, com pre en der 
a mi nha res pon sa bi li da de, a nos sa res pon sa bi li da de
de, nes te mo men to, re do brar nos so es for ço, mi nha
von ta de, mi nha cren ça, mi nha fé de que o Con gres so
Na ci o nal vai pal mi lhar, se Deus qui ser, e vai re tor nar,
sem dú vi da al gu ma, ao seu pas sa do, ao pas sa do que 
hon rou a de mo cra cia e aju dou a cons tru ir a Pá tria
bra si le i ra.

Des cer às tre vas da ma le di cên cia não é do meu
fe i tio; não vou fazê-lo. Re tri bu ir o lin gua jar, não vou
fazê-lo. Des cer ao char co das re ta li a ções pes so a is
não é da mi nha for ma ção, Srªs e Srs. Se na do res, mas 
ha ve rei de de fen der a dig ni da de e a hon ra des ta Casa 
nas prer ro ga ti vas que me cabe como Pre si den te do
Se na do Fe de ral, com a pre sen ça e com a aju da de to -
dos os Srs. Se na do res, como fi cou de mons tra do na
re u nião de hoje, pela ma nhã.

Srªs e Srs. Se na do res, en cer ro, as sim, este meu 
pro nun ci a men to na mais ab so lu ta con vic ção de que,
para mim, aque les fa tos de on tem ser vi ram ape nas
para ro bus te cer a fé in que bran tá vel que te nho nos
des ti nos do Con gres so Na ci o nal, na de mo cra cia bra -
si le i ra e na con tri bu i ção que to dos nós te mos que dar
para que esta Pá tria seja cada vez mais jus ta e mais
hu ma na.

Mu i to obri ga do a to dos.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, cre io que as pa la vras de V. Exª 
es tão to ca das por al gu mas das qua li da des que se
pede a um Pre si den te do Con gres so: mo de ra ção,
pru dên cia e ener gia se re na.

V. Exª, on tem, foi cu ri o sa men te le va do de ví ti ma
a réu num des ses mo men tos de ra pi dez na in for ma -
ção, em que, às ve zes, toma-se um de ta lhe pelo todo.
E o que ha via sido uma ma ni fes ta ção ex tem po râ nea,
de ori en ta ção ni ti da men te po lí ti ca, ten tan do vin cu lar
o nome de V. Exª a uma es pé cie de sta tus quo ante,
evi den te men te foi pas sa do como se fos se uma ver da -
de.

V. Exª de i xou mu i to cla ro, na re u nião de hoje de
ma nhã com os Lí de res e com a Mesa, que, pri me i ra -
men te, não se vai ater a um epi só dio, vai ul tra pas -
sá-lo, como aca bou de di zer à Casa, e que, em se -
gun do lu gar, vai ope rar di re ta men te no sen ti do –  o
que me pa re ceu mu i to in te res san te nas suas pa la vras 
– da po ten ci a li za ção das ener gi as po si ti vas des ta
Casa, que são mu i tas, com Se na do res de gran de ta -
len tos e de gran de res pon sa bi li da de em to das as cor -
ren tes par ti dá ri as.

Este é o mo men to em que V. Exª, por tan to, vi -
ven do esse pa pel his tó ri co, pre ci sa tam bém do nos so 
apo io. Não se tra ta de jo gar nos om bros de V. Exª ex -
clu si va men te a ta re fa des sa re den ção. Essa ta re fa é
nos sa, é co mum, con vo ca as for ças mais vi vas e mais 
sig ni fi ca ti vas do Se na do.

Por isso, pode V. Exª con tar, nes se tra ba lho,
com o nos so apo io. E ace i te a nos sa mais sin ce ra e
pro fun da  so li da ri e da de pes so al.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -
ço mu i to a V. Exª, Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
de se jo, como Se na dor, ex pres sar a mi nha so li da ri e -
da de a V. Exª, por en ten der que, nes te mo men to, ela
re pre sen ta um pas so im por tan te na ta re fa que – acre -
di to – V. Exª, pe ran te o País e a Na ção, terá que cum -
prir.

Não me cons ta que V. Exª te nha, como Mi nis tro
de Esta do que era, vin do lu tar no Se na do Fe de ral
para ocu par sua Pre si dên cia e a Pre si dên cia do Con -



gres so Na ci o nal. Hoje, V. Exª aí está pre si din do esta
Casa e um dos Po de res da Re pú bli ca. Te nho a im -
pres são de que a so ci e da de bra si le i ra tem o di re i to de 
co brar de V. Exª a ta re fa de res ta u rar a cre di bi li da de, a 
res pe i ta bi li da de e a dig ni da de do Con gres so Na ci o -
nal e do Se na do Fe de ral. Pen so que esse é, aci ma de
tudo, o gran de com pro mis so de V. Exª, é o que a ele i -
ção de V. Exª re pre sen ta.

Mas acre di to tam bém, Sr. Pre si den te, que, so zi -
nho, V. Exª não po de rá res ti tu ir um Se na do res pe i tá -
vel ao Bra sil, de cuja exis tên cia de pen de a vi ta li da de
do Con gres so Na ci o nal e, por tan to, da de mo cra cia
bra si le i ra.

Di an te da que le es pe tá cu lo gro tes co de on tem,
não pos so de i xar de re gis trar que, ul ti ma men te, mu i to 
se tem fa la do no Bra sil em éti ca e de co ro par la men -
tar. E te nho a im pres são de que mu i tos com po nen tes
da éti ca e do de co ro par la men tar têm sido pro cu ra dos 
e vas cu lha dos no com por ta men to de to dos nós, Se -
na do res e De pu ta dos, mas al guns es tão sen do es -
que ci dos ou re le ga dos.

Pos so es tar com ple ta men te en ga na do, mas,
on tem, não pude de i xar de en xer gar em al gu mas ati -
tu des e em al guns com por ta men tos ma ni fes ta ções
de fal ta de éti ca e de de co ro par la men tar ex plí ci tas,
que a mim en ver go nham como Par la men tar e que
cre io ser vem para em ba ra çar a ta re fa de V. Exª e para
aju dar a di mi nu ir a cre di bi li da de do Po der Le gis la ti vo
pe ran te a so ci e da de.

Por isso, achei que de ve ria er guer-me para ex -
pres sar a mi nha so li da ri e da de a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A so li da -
ri e da de de V. Exª é mu i to im por tan te para mim e para
esta Casa, Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve. Eu não es ta va pre -
sen te à re u nião do Con gres so Na ci o nal de on tem,
mas en ten do que essa so li da ri e da de é des ne ces sá -
ria, por que ela é, em pri me i ro lu gar, ins ti tu ci o nal. V.
Exª é o nos so Pre si den te, ele i to em uma ele i ção le gí -
ti ma, e, como tal, é Pre si den te do Con gres so Na ci o -
nal, nos ter mos da Cons ti tu i ção. Então, não há por
que aco lher qual quer ma ni fes ta ção que pos sa, de
lon ge, com pro me ter ou afe tar a atu a ção de V. Exª
como Pre si den te.

O Se na dor José Sar ney, nos so Pre si den te, cu -
nhou uma ex pres são que, por mu i tas ve zes, tem sido
re pe ti da e que vem a ca lhar no caso: ”a li tur gia do car -
go“. Co nhe ço V. Exª e te nho o pri vi lé gio de pri var da
sua ami za de. V. Exª é um ho mem sim ples, um ho mem 
de tra to ame no, afá vel, mas está in ves ti do de uma
con di ção que está aci ma da do Se na dor Ra mez Te -
bet, que é a de Pre si den te do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal. V. Exª não pode abrir mão des sa 
con di ção.

Há pou cos dias, vo tá va mos um re que ri men to,
do qual eu era sig na tá rio, pro pon do o adi a men to da
ele i ção para a Pre si dên cia do Se na do. O Se na dor
José Edu ar do Du tra ocu pou esta tri bu na para ad ver tir 
o Ple ná rio de que a vo ta ção da que le re que ri men to,
con for me se des se, po de ria com pro me ter um dos pi -
la res da ins ti tu i ção, que são os acor dos tra va dos pe -
los Lí de res. Se ria uma es pé cie de de sa u to ri za ção
das Li de ran ças, no sen ti do de que uma even tu al de ci -
são do Ple ná rio, con trá ria a um acor do de Li de ran ças, 
fa ria ruir um dos ins tru men tos que ga ran te a re gu la ri -
da de do fun ci o na men to do Par la men to.

Ora, mu i to mais gra ve é ver mem bros do Par la -
men to de sa ca ta rem, de ma ne i ra ab so lu ta men te re -
pro vá vel, não o Se na dor Ra mez Te bet, mas o Pre si -
den te da ins ti tu i ção. O Re gi men to con tem pla ins tru -
men tos para que se re cor ra das de ci sões. Os de ba tes 
po dem ser os mais du ros. As po si ções po dem ser as
mais in con ci liá ve is – é da na tu re za do Par la men to –,
mas elas têm que guar dar um mí ni mo de ur ba ni da de
no tra to.

A dis cor dân cia pode ser ab so lu ta, mas isso tudo 
tem que ser fe i to obe de cen do-se a de ter mi na das re -
gras, por que, se es sas re gras já não ser vi rem para
mais nada, vão se es ta be le cer re al men te aqui a de -
sor dem, o caos e aqui lo que V. Exª, como ne nhum de
nós, não quer que acon te ça, que é o des cré di to do
Par la men to.

Então, Sr. Pre si den te, es pe ro que V. Exª es te ja – 
como eu sei que está – im bu í do e in ves ti do des sa
con di ção, que é uma con di ção ins ti tu ci o nal. Cor di a li -
da de, sim, mas, evi den te men te, em de ter mi na das cir -
cuns tân ci as, a Pre si dên cia tem que ser exer ci da com
a au to ri da de ne ces sá ria para que os di re i tos de to dos
pos sam ser ob ser va dos e pre ser va dos.

Essas são as pa la vras que eu que ria tra zer aqui, 
sem ou sar di zer que se jam de so li da ri e da de. Se hou -
ver so li da ri e da de a pres tar é para com o Con gres so
como um todo, pois não foi V. Exª que foi atin gi do, mas 
sim o Con gres so Na ci o nal. Dis cor dar de de ci sões de
V. Exª é nor mal em de ter mi na das si tu a ções. E para
isso exis te o Re gi men to. Às ve zes, as de ci sões aten -



dem a uma par te; às ve zes, à ou tra. As cir cuns tân ci as
que se es ta be le cem, que mu i tas ve zes são alvo des -
sas dis pu tas de in ter pre ta ção do Re gi men to, de vem
ser in ter pre ta das por V. Exª como Pre si den te. V. Exª
pode até ter se equi vo ca do – não sei se foi o caso; eu
não es ta va pre sen te –, mas não é des sa ma ne i ra que
se es ta be le ce a dis cor dân cia, o de ba te, a dis cus são e 
até a ir re sig na ção. Eu mes mo já fi quei aqui, em al -
guns mo men tos, ir re sig na do com cer tas de ci sões da
Pre si dên cia. O que pos so fa zer? Se hou ver re cur so
re gi men tal, vou me so cor rer dele, mas nun ca para
com pro me ter, para ma cu lar ou para, de al gu ma for -
ma, fra gi li zar ou de bi li tar a Pre si dên cia do Con gres so
Na ci o nal.

Cre io que os Lí de res, tan to da Câ ma ra quan to
do Se na do, se jam de um par ti do que apóie o Go ver -
no, se jam de Opo si ção, têm o de ver, têm a obri ga ção
de co la bo rar para o bom an da men to dos tra ba lhos, a
fim de que pos sam se pro ces sar com or dem, para
que o re sul ta do das nos sas de ci sões seja de mo crá ti -
co e pro du za bons efe i tos.

Era isso o que eu ti nha a di zer a V. Exª, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -
ço a V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL –– DF. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, es tou no Se na do há pou cos me ses, mas, du ran te 
esse cur to tem po, tive a opor tu ni da de de acom pa nhar 
os de ba tes que aqui se de ram, às ve zes ca lo ro sos,
mas sem pre com mu i to res pe i to por par te de to dos os 
par ti ci pan tes.

Acom pa nha mos o tra ba lho de V. Exª no Con se -
lho de Éti ca, equi li bra do, de mo crá ti co. V. Exª sou be
ser enér gi co nas ho ras cer tas e sou be ser pon de ra do
nos mo men tos em que se exi gia pon de ra ção e equi lí -
brio. São qua li da des tí pi cas de V. Exª.

Atu al men te, V. Exª pre si de a Casa mais im por -
tan te da área po lí ti ca do nos so País: o Se na do da Re -
pú bli ca. O Se na do é a eli te da po lí ti ca, for ma do por
ex-go ver na do res, ex-mi nis tros, ex-pre si den tes da re -
pú bli ca, pes so as que gal ga ram car gos, numa ca mi -
nha da po lí ti ca mu i to gran de até che gar a esta Casa. 

Aqui exis te res pe i to. Nun ca ouvi um de sa fo ro de
quem quer que es ti ves se pre si din do esta Mesa nem
de qual quer ou tro mem bro da Casa, nos de ba tes nor -
ma is. Po rém, Sr. Pre si den te, V. Exª pre si diu uma ses -
são do Con gres so Na ci o nal, o que é de uma im por -
tân cia trans cen den tal, mas, la men ta vel men te, não
hou ve uma res pos ta à al tu ra das co lo ca ções que fo -

ram fe i tas na que la no i te. Sen ti-me cons tran gi do – já
ha via as sis ti do a uma cena como aque la an te ri or -
men te, quan do o Pre si den te Edi son Lo bão tam bém
pre si dia uma ses são -, pois não ha via con sul ta à
Mesa, mas agres são. As pes so as ga nham es pa ço
gri tan do mais alto, le van tan do a voz de for ma tão ve e -
men te que tu mul tua a ses são. 

Aque las ses sões são de na tu re za com ple xa.
Ana li sar de ter mi na dos re gu la men tos num mo men to
em que se exi ge um ra ci o cí nio rá pi do não é fá cil. Mas
o Con gres so pre ci sa ser or ga ni za do. 

La men ta vel men te, as sis ti mos a uma agres são
ao Pre si den te, mas não ape nas ao Pre si den te Ra -
mez Te bet; hou ve uma agres são a um ci da dão que
ocu pa um dos mais al tos car gos do nos so País, o que
exi ge, no mí ni mo, res pe i to. Os con fli tos po dem ser su -
pe ra dos, mas a fal ta de res pe i to, não. Isso não po de -
mos ad mi tir numa ses são do Con gres so.

Qu e ro, nes ta opor tu ni da de, ofe re cer a V. Exª a
nos sa so li da ri e da de, o nos so res pe i to e di zer-lhe: Le -
van te a ca be ça e vá em fren te! 

V. Exª está con quis tan do es pa ços: che gou a Mi -
nis tro; hoje, é Pre si den te do Con gres so Na ci o nal. Tal -
vez essa es ca la da ver ti gi no sa te nha pro vo ca do re a -
ções den tro do nos so pró prio se tor po lí ti co.

Re ce ba a nos sa so li da ri e da de, Sr. Pre si den te.
Le van te a ca be ça e vá em fren te!

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to

obri ga do, Se na dor Lind berg Cury. 
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da

Fon se ca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.

Sem re vi são do ora dor) –– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é des ne ces sá rio di zer da mi nha so li da ri e -
da de a V. Exª, Sr. Pre si den te; so li da ri e da de não ape -
nas como con ter râ neo, não ape nas como pe e me de -
bis ta, não ape nas como ami go, mas por que cre io que
a Na ção bra si le i ra não to le ra e ja ma is to le ra rá, pela
sua ín do le, pela sua ma ne i ra de ser, ter ro ris mo no
nos so País. O que acon te ceu on tem no ple ná rio do
Con gres so foi um ato de ter ro ris mo. Não se res pe i tou
o Re gi men to, não se res pe i tou o ver ná cu lo, não se
res pe i tou o am bi en te do Con gres so Na ci o nal.

A exal ta ção do Con gres so Na ci o nal co me ça pe -
las ex pres sões que se usam nos de ba tes. Pre su -
me-se que quem che ga ao Con gres so Na ci o nal te nha 
um mí ni mo de pre pa ro para usar o mi cro fo ne, para
usar a tri bu na. A ma ne i ra de fa lar, a ma ne i ra de se co -
mu ni car, a edu ca ção par la men tar é, an tes de tudo, a
base para que pos sa mos fa zer com que o Con gres so



Na ci o nal re pre sen te, na ver da de, a cul tu ra e a his tó ria 
da nos sa gen te. 

V. Exª tem a nos sa so li da ri e da de e a nos sa con -
fi an ça. 

Co nhe ço V. Exª há mais de 40 anos. Cre io que V. 
Exª che gou aqui, no Con gres so Na ci o nal, num mo -
men to bom, no mo men to de re a li zar uma ta re fa di fí cil, 
mas V. Exª sabe per fe i ta men te –– e sem pre sou be, na 
sua his tó ria, na sua vida –-, re sol ver pro ble mas sé ri -
os. V. Exª tem com pe tên cia, tem ex pe riên cia e, an tes
de tudo, tem hu mil da de. Sabe o mo men to cer to para
agir, sabe con ver gir as li de ran ças em tor no de si e
sabe bus car o con sen so. Sei que V. Exª tam bém sabe
ace i tar as pro vo ca ções, mas até cer to pon to. Nós
tam bém te mos que con fi ar em V. Exª para que faça
pre va le cer os pos tu la dos re gi men ta is do Con gres so
Na ci o nal.

Eu dis se hoje, na CCJ – que, gra ças a Deus,
con va li dou a nos sa po si ção no Con se lho de Éti ca de
quin ta-fe i ra pas sa da –, que o país sem res pe i to à lei é
o país da ano mia; e país da ano mia é país da anar -
quia. Aque les que pre fe rem fa zer anar quia não te rão
ja ma is um lu gar zi nho no co ra ção do povo bra si le i ro,
por que o povo bra si le i ro é pa ci en te, é cris tão, é hu mil -
de, mas é exi gen te no tra ta men to pes so al, e é exi gen -
te, te nho cer te za ab so lu ta dis so, em re la ção ao com -
por ta men to dos ho mens pú bli cos, que pas sam pelo
mo men to di fí cil de pas sar a lim po a Na ção bra si le i ra. 

V. Exª tem tudo: a in te li gên cia, a com pe tên cia e
a ex pe riên cia para fa zer com que, no Con gres so Na -
ci o nal, nos sin ta mos bra si le i ros ou vin do as ex pres -
sões dos nos sos com pa nhe i ros.

Nos sa so li da ri e da de e pa ra béns pelo tra ba lho
de V. Exª!

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– Mu i to

obri ga do, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -

ni lha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –

TO. Sem re vi são do ora dor.) –– Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu es ta va pre sen te à ses são do Con -
gres so Na ci o nal na no i te de on tem e con fes so a V. Exª 
o pro fun do cons tran gi men to que sen ti – e que, acre di -
to, te nha sido com par ti lha do, com in dig na ção, pelo
povo bra si le i ro – ao ver o Con gres so Na ci o nal, com -
pos to de ho mens e mu lhe res re pre sen tan tes do povo
bra si le i ro, cujo pro pó si to é dis cu tir ques tões do ma i or
re le vo que di gam res pe i to à vida do povo e da Na ção,
com aque le com por ta men to to tal men te re pro vá vel,
quan do agre di ram des ne ces sa ri a men te V. Exª. As so -

lu ções para as di ver gên ci as de ve ri am ser bus ca das
no pla no da dis cus são e da in te li gên cia, e não da for -
ma chu la, gro tes ca e ex tre ma men te re pro vá vel como
ocor reu on tem.

Asso cio-me às ma ni fes ta ções de so li da ri e da de
a V. Exª, a quem co nhe ço ao lon go de to dos es ses
anos em que con vi ve mos nes ta Casa. Sei do seu
com por ta men to pro bo, reto, cor di al, lha no, que aca -
bou gran je an do não só a sim pa tia, mas a con fi an ça e
o res pe i to dos seus pa res nes ta Casa. 

Por essa ra zão, no mo men to em que V. Exª as -
su me a Pre si dên cia des ta Casa e, con se qüen te men -
te, a do Con gres so Na ci o nal, leva con si go a es pe ran -
ça não só dos Par la men ta res como a da pró pria Na -
ção bra si le i ra de que, com a par ti ci pa ção e o em pe -
nho de to dos nós, ha ve rá de res ti tu ir à Na ção e ao
povo bra si le i ro um Con gres so e um Se na do equi li bra -
dos, sé ri os, fo ros das dis cus sões dos mais re le van tes 
te mas de in te res se na ci o nal.

Con fi a mos que V. Exª ha ve rá de ter a se re ni da -
de, o equi lí brio e a com pe tên cia ne ces sá ri os para de -
vol ver ao Bra sil o Se na do que to dos es pe ra mos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -
des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, se rei ab so lu ta men -
te bre ve ao ma ni fes tar a mi nha so li da ri e da de a V. Exª.
Res pe i to e edu ca ção ca bem em todo lu gar, es pe ci al -
men te no Con gres so Na ci o nal.

Re ce ba V. Exª o meu res pe i to, a mi nha con si de -
ra ção e a mi nha so li da ri e da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Meus
agra de ci men tos a V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu não pre ten dia in ter vir nes te mo -
men to, mas fi quei pre o cu pa do com al guns pro nun ci a -
men tos que pro cu ram dar um ca rá ter ao epi só dio de
on tem que, efe ti va men te, ele não tem. Qu e ro de i xar
bem cla ro que não es tou jus ti fi can do nem de fen den -
do com por ta men tos ou ad je ti va ções fe i tas a V. Exª
por de pu ta dos, até por que to dos co nhe cem a mi nha
for ma de atu ar. 

Na ses são de hoje, eu iria pe dir a pa la vra para
re pe tir para V. Exª aqui lo que ha via dito on tem, du ran -
te a ses são do Con gres so: que V. Exª ha via sido pro -



fun da men te in fe liz em re la ção às de ci sões que to -
mou.

Não é a pri me i ra vez que acon te cem in ter rup -
ções de ses sões do Con gres so por tu mul to no ple ná -
rio. Elas fo ram sus pen sas e de po is re to ma das, e os
epi só di os se res trin gi ram àqui lo que ver da de i ra men te 
sig ni fi ca vam.

Ten tar fa zer uma luta po lí ti ca e trans for mar o
epi só dio de on tem em uma es pé cie de World Tra de
Cen ter da de mo cra cia bra si le i ra, con ve nha mos, é
mu i to exa ge ro, in clu si ve por que al gu mas das ad je ti -
va ções, que re pu dio, que fo ram di tas on tem tam bém
o fo ram da tri bu na des ta Casa, em pas sa do mu i to re -
cen te, e não ouvi nin guém pe dir a pa la vra para fa zer o 
re pú dio às Li de ran ças que tam bém uti li za vam ex -
pres sões gro tes cas e chu las.

Sr. Pre si den te, exis tem vá ri as for mas de se de -
mons trar fal ta de edu ca ção. Exis te a ba ru lhen ta,
como acon te ceu on tem, e exis te a si len ci o sa, como
acon te ceu no ple ná rio des ta Casa por oca sião do dis -
cur so de V. Exª.

Então, ca ros Co le gas, va mos ba i xar a bola. A in -
for ma ção que tive é que, na re u nião de Lí de res, to dos
ti ve ram a opor tu ni da de de ex pres sar a sua so li da ri e -
da de pes so al ao Pre si den te Ra mez Te bet em fun ção
das acu sa ções e das ad je ti va ções, a qual eu tam bém
pres to. No en tan to, re pi to, ten tar trans for mar o epi só -
dio de on tem, que já acon te ceu em ou tras oca siões
quan do o Con gres so era pre si di do por ou tros pre si -
den tes, numa es pé cie de he ca tom be da de mo cra cia,
con ve nha mos, é que rer mu i ta co i sa para um epi só dio
que de ve ria se re su mir àqui lo que ver da de i ra men te
foi: uma de mons tra ção ine quí vo ca de fal ta de edu ca -
ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, se V. Exª me per mi te, faço uma
bre ve con si de ra ção. O que re co lho do pro nun ci a men -
to de V. Exª é a con de na ção exa ta men te da qui lo que
fiz: das ad je ti va ções pes so a is. A dis cor dân cia é pró -
pria do Par la men to, que exis te para isso, não é uma
una ni mi da de.

É nes se sen ti do que re co lho as pa la vras de V.
Exª e con vo co o Par la men to ao de ba te das idéi as. É
isso que de ve mos fa zer, cada um ma ni fes tan do o seu
pen sa men to e o seu pon to de vis ta, mas com res pe i to 
pes so al e, prin ci pal men te, com res pe i to ao povo bra -
si le i ro, que nos cum pre de fen der.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, tam bém sem mu i ta de lon ga, pro cu ra rei tra zer a
nos sa men sa gem, en fa ti zan do a gra vi da de do mo -
men to que es ta mos vi ven do: os âni mos exal ta dos, o
des res pe i to acon te cen do, as sim como a fal ta de edu -
ca ção.

Pre o cu pa-nos, prin ci pal men te, o es tá gio em
que nos en con tra mos de es ta bi li da de de mo crá ti ca,
que não exis te sem po de res for tes, cons ti tu í dos, har -
mô ni cos e in de pen den tes, e o Po der Le gis la ti vo tem o 
de ver de bus car cons tru ir o seu pi lar, man ten do e
dan do sus ten ta ção à de mo cra cia. 

Di ver gên cia de idéi as é nor mal na de mo cra cia.
A in ten si da de de de ba tes na bus ca por prin cí pi os,
ide o lo gi as, pro pos tas e ide a is tam bém é per fe i ta men -
te com pre en sí vel. Con vi ver com a di ver gên cia é  o
nos so de sa fio, que con so li da re mos com a ex pe riên -
cia de cada um e com o es for ço de to dos.

Aqui lo a que as sis ti mos on tem, Sr. Pre si den te,
trans cen de a tudo isso. Como foi ma ni fes ta do por al -
guns, pode ter sido fal ta de edu ca ção e de uma for -
ma ção lim pa. Edu ca ção não se ad qui re nes ta Casa,
mas no lar, na cons ti tu i ção da fa mí lia e no con ce i to da 
for ma ção in di vi du al. Aqui, bus ca re mos so bre tu do
con vi ver den tro de ob je ti vos con sig na dos e pro mul ga -
dos por cada um de nós.

La men ta mos mu i to o que acon te ceu. O Con -
gres so Na ci o nal pas sou, mais uma vez, por um cons -
tran gi men to.

Re ce ba a mi nha so li da ri e da de pes so al e o apo -
io do meu Par ti do, que está aqui prin ci pal men te pre o -
cu pa do com o fu tu ro des ta Casa e da ins ti tu i ção.

A so li da ri e da de pes so al, na tu ral men te, o nos so
Pre si den te re ce be, mas a ins ti tu i ção pre ci sa mais do
que a so li da ri e da de. A ins ti tu i ção pre ci sa dos con ce i -
tos que cada um pos sa ter da sua res pon sa bi li da de
pes so al, in di vi du al, par ti dá ria e como re pre sen tan te
dos Esta dos ou do povo. Insti tu ci o nal men te, vi ve mos
um mo men to gra ve. Me di das pre ci sam ser to ma das,
a au to ri da de pre ci sa ser pre ser va da e qual quer ad je -
ti vo que se que i ra co lo car, qual quer de fi ni ção que se
pos sa fa zer, nes te mo men to, por qual quer in te gran te
da Casa, não jus ti fi ca o que lá acon te ceu.

Res pe i ta mos o nos so Pre si den te. Ele i to que foi,
terá sem pre o nos so apo io e a nos sa par ti ci pa ção. Se
ou tros er ra ram, di gla di an do-se na tri bu na des ta
Casa, isso não jus ti fi ca que ou tros con ti nu em a
fazê-lo. 

Ava li e mos o pre sen te para po der mos pla ne jar
me lhor o fu tu ro e é nes se pla ne ja men to do fu tu ro que



eu que ro tra zer a men sa gem do PTB: equi lí brio, pon -
de ra ção, res pe i to, dig ni da de, que são pon tos fun da -
men ta is para que a de mo cra cia pos sa ser exer ci da. 

Que o Se na do re to me o seu ca mi nho. Que o Se -
na do pos sa vi ver mo men to áu re os que o pas sa do re -
gis tra e de que to dos nós nos or gu lha mos. 

A nos sa so li da ri e da de, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to

obri ga do, Se na do Arlin do Por to. 
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or. 
S. Exª dis põe de cin co mi nu tos para o seu pro -

nun ci a men to. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Sem re vi -

são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, tive a opor tu ni da de de par ti ci par da ses são de
on tem do Con gres so Na ci o nal, quan do V. Exª, pela
pri me i ra vez, pre si dia a mais alta Casa Le gis la ti va do
País. Fi quei, sin ce ra men te, re vol ta do e de cep ci o na do 
com o tris te epi só dio ocor ri do na que la Casa.

Sei que a de mo cra cia ofe re ce como pres su pos -
to prin ci pal o uso do con tra di tó rio. É da es sên cia do
pró prio re gi me de mo crá ti co o con tra di tó rio. Se V. Ex.ª, 
como Pre si den te, de ci diu a res pe i to de uma ques tão
de or dem que não foi su fi ci en te men te as si mi la da pelo 
seu au tor, como já foi dito aqui pelo Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, ca be ria re cur so, den tro do Re gi men to,
para a Co mis são de Cons ti tu i ção, e Jus ti ça. Mas não
foi isso o que se viu. Insta lou-se ali um ver da de i ro tu -
mul to, onde não se res pe i ta va a fi gu ra do Pre si den te
do Con gres so Na ci o nal e da Insti tu i ção Le gis la ti va
que V. Exª re pre sen ta va na que le mo men to.

Res sal to tam bém que, den tro da mi nha vi são,
os au to res da que las ce nas tão de pri men tes de mons -
tra ram que não es tão su fi ci en te men te pre pa ra dos
para con vi ver com a de mo cra cia, por que, se es ti ves -
sem, não te ri am pro vo ca do aque le es pe tá cu lo tris te a
que toda a po pu la ção bra si le i ra as sis tiu pela TV Se -
na do.

Re ce ba a mi nha so li da ri e da de e a do PMDB,
Par ti do que V. Exª in te gra com mu i ta hon ra e para o
or gu lho de to dos nós.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Na bor Jú ni or.

Com a pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner por
cin co mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Sem re vi são do ora dor.) – Se rei mais bre ve, Sr. Pre si -
den te.

O Se na dor Na bor Jú ni or já fa lou, em pres tan do a 
so li da ri e da de do PMDB, mas gos ta ria de dar um de -
po i men to pes so al, no bre Pre si den te Ra mez Te bet.

V. Exª sabe, por uma con ver sa que ti ve mos por
te le fo ne, que na re u nião da Ban ca da não vo tei em V.
Exª, mas em ou tro com pa nhe i ro. Des sa for ma, sou in -
sus pe i to ao di zer, ago ra, que V. Exª vai ven cer mais
essa di fi cul da de, como já ven ceu tan tas ou tras. A sua
ma ne i ra de ser, a trans pa rên cia e a for ma como age,
como re ce be e con duz as suas mis sões, vai su pe rar
essa. Não há a me nor dú vi da de que V. Exª hon ra o
seu Esta do, o Se na do Fe de ral e o Bra sil.

Va mos em fren te, nos so Pre si den te, que ob te ve
a ma i o ria ab so lu ta dos vo tos des te Se na do Fe de ral.
Sem pre ha ve re mos de en con trar co i sas me no res
pelo ca mi nho, mas isso faz par te da cons tru ção do fu -
tu ro. Não va mos pen sar que só vão apa re cer ro sas
pelo ca mi nho de V. Exª, do ra van te, por que va mos ter
al gu mas chu vas e tro vo a das, o que faz par te do co ti -
di a no e da cons tru ção do ca mi nho, do co ro a men to da 
gran de meta de V. Exª que, aliás, che gou ao topo do
Po der Le gis la ti vo des te País.

Por tan to, Se na dor Ra mez Te bet, vá em fren te,
por que vale a pena. Nós co nhe ce mos V. Exª!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to
obri ga do Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Com a pa la vra o Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Sem 

re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do -
res, as so cio-me às inú me ras ma ni fes ta ções de so li -
da ri e da de que esta Casa pres ta a V. Exª, que é um
ho mem dig no, hon ra do, um Se na dor que or gu lha a to -
dos nós.

Não es ta va pre sen te no ple ná rio on tem, mas vi
as de plo rá ve is ce nas que fo ram le va das ao co nhe ci -
men to do pú bli co pela te le vi são. V. Ex.ª não me re ce o
tra ta men to que re ce beu. V. Exª tem a mi nha so li da ri e -
da de e meu apo io para que, como sem pre tem fe i to
ao lon go de sua vida, pos sa, com dig ni da de, exer cer
a sua fun ção de Pre si den te des ta Casa e do Con gres -
so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Fer nan do Be zer ra. 

Com a pa la vra o Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Sem re vi -

são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ma ni fes to a mi nha
so li da ri e da de a V. Exª em ra zão de ter sido ob je to de
des cor te sia e má edu ca ção po lí ti ca on tem na ses são
do Con gres so Na ci o nal.

V. Exª é o Pre si den te do Con gres so, é o Pre si -
den te do Se na do e, por tan to, o res pe i to a essa con di -
ção é o res pe i to à or dem de mo crá ti ca. Mi nha pre o cu -
pa ção é com V. Exª pelo que re pre sen ta, mas, tam -
bém, prin ci pal men te, é com as mi no ri as e com aque -



les que po dem ser as pri me i ras ví ti mas da de sor dem
e da que bra das re gras de mo crá ti cas.

Ge ral men te, as pri me i ras ví ti mas das rup tu ras,
da per da do res pe i to ao Esta do de Di re i to, à de mo cra -
cia, às re gras mí ni mas do com por ta men to, da ci vi li da -
de po lí ti ca, são aque les que se ma ni fes tam de ma ne i -
ra des res pe i to sa e mal-edu ca da em si tu a ções como
es sas.

A mi nha pre o cu pa ção, por tan to, Sr. Pre si den te,
ao di zer isso, é no sen ti do de que tan to o Se na do Fe -
de ral quan to o Con gres so Na ci o nal de vam as se gu rar
a V. Exª a so li da ri e da de que o ri tu al do car go exi ge,
por que a de mo cra cia tam bém não pres cin de des ses
ele men tos. A or dem de mo crá ti ca não pode dis pen sar
esse ri tu al, essa li tur gia do car go. Isso faz par te do
sis te ma, do res pe i to à de mo cra cia, às ins ti tu i ções, às
li ber da des.

É em de fe sa das mi no ri as, dos mais fra cos, dos
me nos pro te gi dos, que se deve exi gir o res pe i to tam -
bém a es sas ins ti tu i ções que fa zem par te da de mo -
cra cia. Por que, ge ral men te, es tas mi no ri as, os me nos 
pro te gi dos, são os que mais so frem, são as pri me i ras
ví ti mas, quan do há um rom pi men to da or dem e da de -
mo cra cia.

Por tan to, mu i to mais em ra zão dis so, nes te mo -
men to, res sal to a im por tân cia de res pe i tar mos aque le 
que é o Pre si den te do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to
obri ga do a V. Exª, Se na dor José Fo ga ça.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos do §

2º do ar ti go 7º do Re gi men to Inter no, a al te ra ção de
mi nha fi li a ção par ti dá ria, uma vez que pas sei a in te -
grar o Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta – PDT.

Aten ci o sa men te, Se na dor Alva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – a co mu -
ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. lº Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OFÍ CIO Nº 88/2001 – GLDPT

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Em aten ção ao Ofí cio nº SF/1.150/2001, do úl ti -
mo dia 13, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que es tou
in di can do os se guin tes no mes para com por a Co mis -
são Espe ci al de Acom pa nha men to e Ava li a ção do
Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da ba cia Hi -
dro grá fi ca do rio São Fran cis co, cri a da pelo Re que ri -
men to nº  392, de 2001:

Ti tu lar: 
Se na do ra He lo í sa He le na

Su plen te: 
Se na dor José Edu ar do Du tra
Aten ci o sa men te, Se na dor José Edu ar do Du -

tra, Lí der do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na a Srª Se na do ra He lo í sa He le na
como ti tu lar, e o Sr. Se na dor José Edu ar do Du tra,
como su ple men te, in di ca dos pela Li de ran ça do Blo -
co Par la men tar de Opo si ção no Se na do Fe de ral,
para com por a Co mis são Espe ci al de Acom pa nha -
men to e Ava li a ção do Pro je to de Con ser va ção e Re -
vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran -
cis co, cri a da pelo Re que ri men to nº 392, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OFÍ CIO GLPMDB nº  205/2001

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB que
irão in te grar a Co mis são Espe ci al de Acom pa nha -
men to e Ava li a ção do Pro je to de Con ser va ção e Re vi -
ta li za ção da ba cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co,
cri a da pelo Re que ri men to nº 392, de 2001, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Se na dor Ney Su as su na

Su plen tes
Se na dor Alber to Sil va
Se na dor João Alber to Sou za



Na opor tu ni da de, re i te ro a Vos sa Exce lên cia
meus pro tes tos de con si de ra ção e apre ço.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na os Se na do res in di ca dos pe las Li de -
ran ças do PMDB para in te gra rem a Co mis são Espe -
ci al cri a da por in ter mé dio do Re que ri men to nº 392,
de 2001, nos ter mos do ex pe di en te lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 182, DE 2001

Dis põe so bre a con ces são de des -
con to para pro fes so res na com pra de li -
vro di dá ti co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É obri ga tó ria a con ces são de des con to

de 30% (trin ta por cen to) para pro fes so res na com pra
de li vros di dá ti cos.

Pa rá gra fo úni co. A obri ga to ri e da de de que tra ta
o ca put está con di ci o na da à apre sen ta ção, no ato da
com pra, de cé du la de iden ti da de fun ci o nal, per ten -
cen te à pes soa a ser be ne fi ci a da pelo des con to.

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

Jus ti fi ca ção

As di fi cul da des eco nô mi cas do País vêm, ao
lon go dos úl ti mos anos, acen tu an do so bre ma ne i ra a
cri se sa la ri al dos pro fes so res. Com os sa lá ri os de fa -
sa dos, as des pe sas li mi tam-se ape nas aos itens bá si -
cos, in dis pen sá ve is à so bre vi vên cia.

Com efe i to, os do cen tes dos di ver sos ní ve is de
en si no não mais dis põem de re cur sos para ad qui rir
os li vros di dá ti cos im pres cin dí ve is ao bom de sem pe -
nho do ma gis té rio.

Embo ra es te ja mos na era da in for ma ção ele trô -
ni ca, os li vros ain da são o re cur so pe da gó gi co mais
im por tan te no pro ces so en si no-apren di za gem. E o
pro fes sor ne ces si ta não ape nas de um li vro di dá ti co,
mas de quan tos se fi ze rem ne ces sá ri os para am pli ar
seu co nhe ci men to e man tê-lo atu a li za do so bre o
tema que lhe com pe te le ci o nar.

O pro je to que apre sen ta mos ob je ti va fa ci li tar a
com pra de li vros di dá ti cos, tor nan do-os mais aces sí -
ve is, me di an te o des con to de trin ta por cen to do pre ço 
de ta be la.

Ante ao ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no bres 
co le gas para apro va ção des te pro je to.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Álva ro Dias.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi co
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 183, DE 2001

Alte ra os ar ti gos nº 1.211-A e
1.211-B da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro
de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, para
in clu ir as pes so as com do en ças gra ves e 
in ca pa ci tan tes no be ne fí cio de pri o ri da de 
na tra mi ta ção, em qual quer ins tân cia, de
atos e di li gên ci as re la ti vas a pro ce di men -
tos ju di ci a is em que aque las pes so as fi -
gu rem como par te ou in ter ve ni en te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1.211-A da Lei nº 5.869, de 11 de

ja ne i ro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 1.211-A. Te rão pri o ri da de na tra -
mi ta ção de to dos os atos e di li gên ci as, em
qual quer ins tân cia, os pro ce di men tos ju di ci -
a is em que fi gu re como par te ou in ter ve ni -
en te:

I – pes soa com ida de igual ou su pe ri or 
a ses sen ta e cin co anos:

II – pes soa por ta do ra de qual quer das
do en ças a que se re fe rem o in ci so XIV do
art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro
de 1998, al te ra do pelo art. 47 da Lei nº
8.541, de 23 de de zem bro de 1992, e o in ci -
so II do art. 26 da Lei nº 8.213, de 24 de ju -
lho de 1991. (NR)"

Art. 2º O art. 1.211-B da Lei nº 5.869, de 11 de
ja ne i ro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

”Art. 1.211-B. O in te res sa do na ob ten -
ção des se be ne fí cio, jun tan do pro va de sua
ida de ou la u do mé di co, de ve rá re que rê-lo à
au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te para de ci -
dir o fe i to, que de ter mi na rá ao car tó rio do ju -
í zo as pro vi dên ci as a se rem cum pri -
das.(NR)“

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de ses -
sen ta dias a par tir da data de sua pu bli ca ção.



Jus ti fi ca ção

A lei, com mu i ta jus ti ça, con ce de apo sen ta do ria
por in va li dez e dis pen sa da obri ga ção de pa gar im -
pos to de ren da so bre os pro ven tos daí re sul tan tes às
pes so as que pa de cem de do en ças con si de ra das gra -
ves e in ca pa ci tan tes, lis ta das em dis po si ti vo das Leis
nºs 8.213, de 1991 (Lei de Be ne fí ci os da Pre vi dên -
cia), e 7.713, de 1988, que al te ra a le gis la ção do
Impos to de Ren da.

De fato, as ra zões para isso são in ques ti o ná ve is. 
Por um lado, sua con di ção de sa ú de não lhes per mi te
tra ba lhar. E, por ou tro, não po de ria a so ci e da de exi gir
o es for ço de con tri bu i ção da que les que, aco me ti dos
por en fer mi da des cujo con tro le lhes sub trai con si de -
rá vel par te de sua ren da e pa tri mô nio, já não re ú nem
con di ções de con ti nu ar a fi nan ci ar, com seus tri bu tos
pes so a is, as des pe sas dos Po de res Pú bli cos. Res sal -
te-se que, na ma i or par te dos ca sos, em ra zão de sua
con di ção de sa ú de, es sas pes so as não dis põem de
re cur sos su fi ci en tes se quer para cus te ar o tra ta men to 
de suas do en ças e para pro ver o sus ten to de suas fa -
mí li as.

Re cen te men te, o Con gres so Na ci o nal apro vou
a Lei nº 10.173, de 9 de ja ne i ro de 2001, que al te ra o
Có di go de Pro ces so Ci vil para con ce der pri o ri da de de 
tra mi ta ção aos pro ce di men tos ju di ci a is em que o ido -
so fi gu re como par te.

A pro po si ção que apre sen ta mos à con si de ra -
ção dos no bres co le gas se na do res ob je ti va es ten der
esse be ne fí cio ao por ta do res das do en ças a que nos
re fe ri mos, com base nos mes mos prin cí pi os que nos
le va ram a con ce dê-lo aos ido sos.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.173, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

Alte ra a Lei nº  5.869, de 11 de ja ne i -
ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil,
para dar pri o ri da de de tra mi ta ção aos
pro ce di men tos ju di ci a is em que fi gu re
como par te pes soa com ida de igual ou
su pe ri or a ses sen ta e cin co anos.

Art. 1º A Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil, pas sa a vi go rar acres ci da
dos se guin tes ar ti gos:

”Art. 1.211-A. Os pro ce di men tos ju di ci -
a is em que fi gu re como par te ou in ter ve ni -
en te pes soa com ida de igual ou su pe ri or a

ses sen ta e cin co anos te rão pri o ri da de na
tra mi ta ção de to dos os atos e di li gên ci as em 
qual quer ins tân cia.“ (AC)*

”Art. 1.211-B. O in te res sa do na ob ten -
ção des se be ne fí cio, jun tan do pro va de sua
ida de, de ve rá re que rê-lo à au to ri da de ju di -
ciá ria com pe ten te para de ci dir o fe i to, que
de ter mi na rá ao car tó rio do ju í zo as pro vi -
dên ci as a se rem cum pri das.“ (AC)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de ses -
sen ta dias a par tir da data de sua pu bli ca ção.
................................................ ....................................

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci -
os da Pro vi dên cia So ci al e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 26. Inde pen de de ca rên cia a con ces são das

se guin tes pres ta ções:
....................................................................................

II – au xí lio-do en ça e apo sen ta do ria por in va li dez 
nos ca sos de aci den te de qual quer na tu re za ou ca u sa 
e de do en ça pro fis si o nal ou do tra ba lho, bem como
nos ca sos de se gu ra do que, após fi li ar-se ao Re gi me
Ge ral de Pre vi dên cia So ci al, for aco me ti do de al gu ma 
das do en ças e afec ções es pe ci fi ca das em lis ta ela bo -
ra da pe los Mi nis té ri os da Sa ú de e do Tra ba lho e da
Pre vi dên cia So ci al a cada três anos, de acor do com
os cri té ri os de es tig ma, de for ma ção, mu ti la ção, de fi -
ciên cia, ou ou tro fa tor que lhe con fi ra es pe ci fi ci da de e
gra vi da de que me re çam tra ta men to par ti cu la ri za do;
........................................ ............................................

LEI Nº 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992

Alte ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 47. No art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de -

zem bro de 1988, dê-se ao in ci so XIV nova re da ção e
acres cen te-se um novo in ci so de nú me ro XXI, tudo
nos se guin tes ter mos:

“Art. 6º...................................................
..............................................................
XIV – os pro ven tos de apo sen ta do ria

ou re for ma, des de que mo ti va dos por aci -
den tes sem ser vi ço, e os per ce bi dos pe los
por ta do res de mo lés tia pro fis si o nal tu ber cu -
lo se ati va, ali e na ção men tal, es cle ro -



se-múltipla, ne o pla sia ma lig na, ce gue i ra,
han se nía se, pa ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci -
tan te car di o pa tia gra ve, do en ça de Par kin -
son, es pon di lo ar tro se an qui lo san te, ne fro -
pa tia gra ve, es ta dos avan ça dos da do en ça
de Pa get (os te í te de for man te), con ta mi na -
ção por ra di a ção, sín dro me da imu no de fi -
ciên cia ad qui ri da, com base em con clu são
da me di ci na es pe ci a li za da, mes mo que a
do en ça te nha sido con tra í da de po is da apo -
sen ta do ria ou re for ma;

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

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

....................................................................................
Art. 1.211-A. Os pro ce di men tos ju di ci a is em que 

fi gu re como par te ou in ter ve ni en te pes soa com ida de
igual ou su pe ri or a ses sen ta e cin co anos te rão pri o ri -
da de na tra mi ta ção de to dos os atos e di li gên ci as em
qual quer ins tân cia. (AC)

Art. 1.211-B. O in te res sa do na ob ten ção des se
be ne fí cio, jun tan do pro va de sua ida de, de ve rá re que -
rê-lo à au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te para de ci dir o 
fe i to, que de ter mi na rá ao car tó rio do ju í zo as pro vi -
dên ci as a se rem cum pri das. (AC)
....................................................................................

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Alte ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Fi cam isen tos do im pos to de ren da os se -

guin te ren di men tos per ce bi dos por pes so as fí si cas:
....................................................................................

XIV – os pro ven tos de apo sen ta do ria ou re for ma 
mo ti va da por aci den te em ser vi ço e os per ce bi dos pe -
los por ta do res de mo lés tia pro fis si o nal, tu ber cu lo se
ati va, ali e na ção men tal, ne o pla sia ma lig na, ce gue i ra,
han se nía se, pa ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci tan te, car -
di o pa tia gra ve, do en ça de Par kin son, es pon di lo ar tro -
se an qui lo san te, ne fro pa tia gra ve, es ta dos avan ça dos 
da do en ça de Pa get (os te í te de for man te), sín dro me
da imu no de fi ciên cia ad qui ri da, com base em con clu -
são da me di ci na es pe ci a li za da, mes mo que a do en ça 
te nha sido con tra í da de po is da apo sen ta do ria ou re -
for ma;
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997 (Lei Ele i to ral), para mo di -
fi car os cri té ri os re la ti vos a pes qui sas
ele i to ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 9.504, de 1997, pas sa

a vi go rar com a re da ção do ca put al te ra da e acres ci -
do de novo § 1º, re nu me ra dos os sub se qüen tes:

Art. 33. As en ti da des e em pre sas que
re a li za rem pes qui sas de opi nião pú bli ca re -
la ti vas às ele i ções ou aos can di da tos, para
co nhe ci men to pú bli co, são obri ga das, para
cada pes qui sa, a re gis trar, jun to à Jus ti ça
Ele i to ral, até três dias an tes da di vul ga ção,
as se guin tes in for ma ções:

..............................................................
§ 1º A pes qui sa que se des ti nar à di -

vul ga ção, por meio de rá dio e te le vi são, du -
ran te a cam pa nha ele i to ral, in clu si ve a que
for re a li za da no dia da vo ta ção, so men te po -
de rá ser con tra ta da por par ti dos e co li ga -
ções po lí ti cas. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A Lei Ele i to ral dis ci pli na a re a li za ção e di vul ga -
ção de pes qui sas ele i to ra is por en ti da des e em pre sas 
que se de di cam a ave ri guar a in ten ção do ele i tor
quan to à es co lha dos can di da tos.

Não obs tan te o art. 33 da ci ta da Lei nº 9.504, de
1997, já dis pu nha de re gras que de vem ser ob ser va -
das por es sas em pre sas, com o ob je ti vo de per mi tir
que os par ti dos e co li ga ções que apre sen ta ram can -
di da tos às ele i ções pos sam ve ri fi car os cri té ri os uti li -
za dos na pes qui sa e quem a con tra tou e pa gou, en -
ten de mos que não há, ain da, to tal se gu ran ça quan do
à fi de dig ni da de de seus re sul ta dos.

Com essa pre o cu pa ção, es ta mos pro pon do que 
so men te os par ti dos e co li ga ções po lí ti cas pos sam
con tra tar a re a li za ção de pes qui sa ele i to ral du ran te a
cam pa nha ele i to ral, in clu si ve a cha ma da pes qui sa de
“boca de urna”, di vul ga da por in ter mé dio do rá dio e
da te le vi são.

Tam bém, pro po mos a re du ção, de cin co para
três dias, do pe río do que an te ce de a di vul ga ção da
pes qui sa para que a em pre sa que a re a li zou re gis tre,
jun to à Jus ti ça Ele i to ral, as in for ma ções exi gi das no
men ci o na do art. 33 da Lei Ele i to ral.



Des se modo, acre di ta mos que po de mos con tar 
com o apo io dos nos sos pa res para aper fe i ço ar o
pro ces so ele i to ral, es pe ci al men te quan to à re a li za -
ção e à di vul ga ção de pes qui sas ele i to ra is, pois du -
ran te as cam pa nhas ele i to ra is são inú me ras as re -
cla ma ções de can di da tos e ele i to res a res pe i to do
as sun to.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ber nar do Ca bral

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer ci do do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, 

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art 33. As en ti da des e em pre sas que re a li za rem
pes qui sas de opi nião pú bli ca re la ti vas às ele i ções ou
aos can di da tos, para co nhe ci men to pú bli co, são obri -
ga das, para cada pes qui sa, a re gis trar, jun to à Jus ti ça 
Ele i to ral, até cin co dias an tes da di vul ga ção, as se -
guin tes in for ma ções:

I – quem con tra tou a pes qui sa;
II – va lor e ori gem dos re cur sos des pen di dos no

tra ba lho;
III – me to do lo gia e pe río do de re a li za ção da

pes qui sa;
IV – pla no amos tral e pon de ra ção quan to a

sexo, ida de, grau de ins tru ção, ní vel eco nô mi co e
área fí si ca de re a li za ção do tra ba lho, in ter va lo de con -
fi an ça e mar gem de erro;

V – sis te ma in ter no de con tro le e ve ri fi ca ção,
con fe rên cia e fis ca li za ção da co le ta de da dos e do tra -
ba lho de cam po;

VI – ques ti o ná rio com ple to apli ca do ou a ser
apli ca do;

VII – o nome de quem pa gou pela re a li za ção do
tra ba lho.

1º As in for ma ções re la ti vas às pes qui sas se rão
re gis tra das nos ór gãos da Jus ti ça Ele i to ral aos qua is
com pe te fa zer o re gis tro dos can di da tos.

2º A Jus ti ça Ele i to ral afi xa rá ime di a ta men te, no
lo cal de cos tu me, avi so co mu ni can do o re gis tro das
in for ma ções a que se re fe re este ar ti go, co lo can do-as 
à dis po si ção dos par ti dos ou co li ga ções com can di -
da tos ao ple i to, os qua is a elas te rão li vre aces so pelo
pra zo de trin ta dias.

3º A di vul ga ção de pes qui sa sem o pré vio re gis -
tro das in for ma ções de que tra ta este ar ti go su je i ta os

res pon sá ve is a mul ta no va lor de cin qüen ta mil a cem
mil UFIR.

4º A di vul ga ção de pes qui sa fra u du len ta cons ti -
tui cri me, pu ní vel com de ten ção de seis me ses a um
ano e mul ta no va lor de cin qüen ta mil a cem mil UFIR.
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 539, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, se jam pres -
ta das pelo Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to Sou -
za, as se guin tes in for ma ções:

1. No me ar os con vê ni os re a li za dos, de 1998 até
a pre sen te data, pelo Mi nis té rio da Edu ca ção com os
mu ni cí pi os e es ta dos bra si le i ros que pre en che ram as
con di ções es ta be le ci das na Lei nº 9.533, de 10 de de -
zem bro de 1997, e a Lei nº 10.219, de 11 de abril de
2001, que au to ri zam o Po der Exe cu ti vo a con ce der
apo io fi nan ce i ro aos mu ni cí pi os e es ta dos que ins ti tu -
í rem pro gra mas de ga ran tia de ren da mí ni ma as so ci -
a dos a ações so ci o e du ca ti vas.

2. Qual a ar re ca da ção per ca pi ta de cada es ta -
do e mu ni cí pio que ce le brou con vê nio com o Mi nis té -
rio? Qual o va lor to tal do pro gra ma e o per cen tu al
des se va lor que foi ou será efe ti va men te de sem bol sa -
do pela União em cada es ta do e mu ni cí pio? Qual o
nú me ro de fa mí li as be ne fi ci a das por es ta do e mu ni cí -
pio? Lis tar a ren da fa mi li ar per ca pi ta por es ta do e
mu ni cí pio. Lis tar o va lor do be ne fí cio mé dio pago em
cada es ta do e cada mu ni cí pio. Lis tar a quan tia re pas -
sa da pela União a cada es ta do e mu ni cí pio que fir -
mou con vê nio com o Mi nis té rio.

3. Qual o mon tan te de re cur sos que o Go ver no
Fe de ral pro gra mou gas tar em 2001 e 2002 nos pro gra -
mas aci ma re fe ri dos? Qu an to já foi efe ti va men te pago?

4. De ta lhar os ter mos de cada lei es ta du al e mu -
ni ci pal que ins ti tu iu o pro gra ma de ga ran tia de ren da
mí ni ma as so ci a do a ações so ci o e du ca ti vas em cada
ad mi nis tra ção es ta du al e mu ni ci pal.

Jus ti fi ca ção

O Go ver no Fe de ral por meio da Lei nº 10.219 foi
au to ri za do a fir mar con vê ni os para con ce der apo io fi -



nan ce i ro aos es ta dos e mu ni cí pi os que ins ti tu í rem
pro gra mas de ga ran tia de ren da mí ni ma as so ci a dos a 
ações so ci o e du ca ti vas. Ten do em vis ta o qua dro de
po bre za de gran de par te das fa mí li as bra si le i ras, so li -
ci to in for ma ções acer ca do cum pri men to da re fe ri da
lei ten do em vis ta o acom pa nha men to da exe cu ção
or ça men tá ria de 2001 e a aná li se do or ça men to da
União para o pró xi mo ano.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce -
der apo io fi nan ce i ro aos mu ni cí pi os que
ins ti tu í rem pro gra mas de ga ran tia de ren -
da mí ni ma as so ci a dos a ações so ci o e du -
ca ti vas.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

LEI Nº 10.219, DE 11 DE ABRIL DE 2001

Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Ren da
Mí ni ma vin cu la da à edu ca ção – “Bol sa
Esco la”, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 540, DE 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mes Te bet,

Com fun da men to no dis pos to no art. 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar ti go 397, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa
Exce lên cia seja sub me ti do ao Ple ná rio, o pe di do de
con vo ca ção do Exmo. Mi nis tro de Esta do da Fa zen -
da, Sr. Pe dro Ma lan, para com pa re cer a esta Casa
para pres tar as in for ma ções e os es cla re ci men tos ne -

ces sá ri os so bre os im pac tos na eco no mia e nas fi -
nan ças pú bli cas, em es pe ci al so bre as re ce i tas do te -
sou ro, com a apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do
nº 646, de 1999 – Com ple men tar, que dis põe so bre os 
di re i tos e as ga ran ti as do con tri bu in te e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

Jus ti fi ca ção

OPLS nº 646/99, co nhe ci do como “Có di go de
De fe sa do Con tri bu in te” tem tido uma tra mi ta ção cé le -
re nes ta Casa, cé le re até de ma is, a meu ver. E o que
mais me pre o cu pa é a ava li a ção do pro je to fe i ta pe las
pes so as e ins ti tu i ções que res pon dem pela ar re ca da -
ção em to dos os ní ve is de go ver no. Ima gi no que to dos 
os co le gas te nham re ce bi do as mes mas ma ni fes ta -
ções, re che a das de crí ti cas.

Assim, a “Con tri bu i ção do Fó rum Na ci o nal do
Fis co ao De ba te so bre o Có di go de De fe sa do Con tri -
bu in te”, subs cri ta por nada me nos que sete en ti da des 
re pre sen ta ti vas dos fis ca is dos Fis cos es ta du al e mu -
ni ci pal, de con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, de ins pe ção
do tra ba lho, do Te sou ro Na ci o nal, for mu la per to de 70
ques ti o na men tos aos 53 ar ti gos do Pro je to.

Por sua vez, os Se cre tá ri os de Fa zen da, Fi nan -
ças ou Tri bu ta ção e o Ge ren te de Re ce i ta dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral tam bém en ca mi nha ram uma 
aná li se do Pro je to, pro pon do nada me nos que 30 al -
te ra ções.

E o que con si de ro mais gra ve, mais pre o cu pan -
te: a Nota Téc ni ca pre pa ra da pelo Se cre tá rio da Re -
ce i ta Fe de ral, Sr. Eve rar do Ma ci el, em bo ra va za da
em ter mos mais bran dos, além de su ge rir 25 mo di fi -
ca ções, con tém a se guin te afir ma ção:

“... Ve ri fi ca-se que, em di ver sos pon tos,
os di re i tos que se bus ca ga ran tir são mais
ne ces sá ri os aos maus con tri bu in tes ou, em
ou tras pa la vras, aos não-contribuintes”.

Apre sen tei re que ri men to con vo can do o Se cre -
tá rio da Re ce i ta Fe de ral para com pa re cer à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos e es cla re cer-nos so bre
as pos sí ve is con se qüên ci as nas re ce i tas tri bu tá ri as,
caso este pro je to vi es se a cons ti tu ir-se em nor ma.
Este de ba te não ocor reu, a au diên cia pú bli ca foi re je i -
ta da. Vol to en tão a in sis tir, ago ra, so li ci tan do a con vo -
ca ção do ti tu lar ma i or, res pon sá vel pela ar re ca da ção
no País, o Exmº Mi nis tro Pe dro Ma lan, pois con si de ro
im pres cin dí vel o ple no es cla re ci men to so bre a ques -
tão, por que es ta mos sob o ris co de, no aço da men to
no tra to des ta ma té ria, im pin gir mos à so ci e da de nor -
ma que con tra rie o me lhor do in te res se e do be ne fí cio 
pú bli co.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Pe dro Si mon.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esse
re que ri men to será pu bli ca do e in clu í do em Ordem
do Dia opor tu na men te, nos ter mos do art. 255, in ci -
so II, alí nea c, item 9, do Re gi men to Inter no.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, há um equí vo co da as ses so ria 
de V. Exª. Estou en tran do com um re que ri men to para
ou vir o Mi nis tro da Fa zen da em re la ção ao pri me i ro
item da Ordem do Dia, que é um pro je to em fase de
vo ta ção. Se o pro je to for vo ta do, o meu re que ri men to
deve ser vo ta do an tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, há um re que ri men to, para ser vo ta do,
adi an do para o dia 30 de ou tu bro o PLS nº 646, de
1999.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se vai
ser adi a da a ma té ria prin ci pal, meu re que ri men to fica
para ou tra opor tu ni da de.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, o Se na dor Pe dro Si mon, sal vo en ga no, tem um 
re que ri men to para ou vir o Mi nis tro Pe dro Ma lan no
ple ná rio. O pro ce di men to re gi men tal é a in clu são do
re que ri men to na Ordem do Dia. O bom sen so apon ta
para que o re que ri men to do Se na dor Pe dro Si mon
seja in clu í do na Ordem do Dia em um dia an te ri or ao
que está mar ca da a vo ta ção do pro je to. Caso con trá -
rio, o seu re que ri men to fi ca rá pre ju di ca do sem ser vo -
ta do. Con cre ta men te, que ro sa ber que dia será in clu í -
do na Ordem do Dia o re que ri men to do Se na dor Pe -
dro Si mon.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para fa lar so bre o mes mo as -
sun to, an tes que V. Exª de fi na a data, se o mo men to
for opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pen so
que pro ce dem as ob ser va ções do Lí der José Edu ar -
do Du tra, em face da an te ri o ri da de do re que ri men to
que vai ser lido ain da de adi a men to da ma té ria prin ci -
pal, que é jus ta men te a vo ta ção do Có di go de De fe sa

do Con tri bu in te. Ten do em vis ta o adi a men to pre vis to
da ma té ria, se ria de bom al vi tre que o re que ri men to
do no bre Se na dor Pe dro Si mon fos se sub se qüen te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De fi ni re -
mos a data do re que ri men to do Se na dor Pe dro Si -
mon. Assim, fica so lu ci o na do o im pas se.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
o re que ri men to de adi a men to da ma té ria é para o dia
30?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para o
dia 31 de ou tu bro.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, pen so que te mos de vo tar e de ter mi -
nar a con vo ca ção do Mi nis tro da Fa zen da, por que
esse pro je to me pa re ce um aten ta do ao in te res se de
qual quer go ver no ou ao in te res se pú bli co. É ne ces sá -
rio ou vir o Go ver no para sa ber se ele está ace i tan do
um pro je to des se tipo, que é um in cen ti vo à so ne ga -
ção. É ne ces sá rio ou vir mos as au to ri da des do Go ver -
no para sa ber se com pac tu am com isso. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, data ve nia, o mé ri to do pro je to é uma
co i sa, o re que ri men to é ou tra. V. Exª quis ser ou vi do e
o foi. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 646
 DE 1999-COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com -
ple men tar, de au to ria do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, que dis põe so bre os di re i tos e
as ga ran ti as do con tri bu in te e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 564 e 565, de 2000, 
756 e 757, de 2001, Re la to res, res pec ti va -
men te, os Se na do res Edi son Lo bão e Bel lo
Par ga, das Co mis sões

– Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 1º
pro nun ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel, 
com as Emen das nºs 1 a 7-CCJ, que apre -
sen ta, com res tri ções dos Se na do res Edu -
ar do Su plicy e José Edu ar do Du tra; 2º pro -



nun ci a men to (so bre as Emen das n.ºs 17 a
38, de Ple ná rio): fa vo rá vel às Emen das n.ºs
22, 31 e 34-Plen, na for ma de su be men das;
par ci al men te à Emen da n.º 32-Plen; pela re -
je i ção das Emen das n.ºs 17 a 21, 23 a 30,
33, 35 a 38-Plen, apre sen tan do, ain da as
Emen das n.ºs 39 a 41-CCJ;

– de Assun tos Eco nô mi cos, 1º pro nun -
ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel, com
as Emen das nºs 8 a 16-CAE, que ofe re ce,
com abs ten ções dos Se na do res José Edu -
ar do Du tra, Edu ar do Su plicy, Ro ber to Sa tur -
ni no e La u ro Cam pos; 2º pro nun ci a men to
(so bre as Emen das nºs 17 a 38 de Ple ná -
rio): fa vo rá vel, nos ter mos do pa re cer ofe re -
ci do em se gun do pro nun ci a men to pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, aca tan do as emen das e su be men das
apre sen ta das por aque la Co mis são, que
pas sam a ter a de no mi na ção CCJ/CAE,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Pe dro
Si mon, Pa u lo Har tung, Ca sil do Mal da ner,
He lo í sa He le na, Ro ber to Sa tur ni no e Edu ar -
do Su plicy.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 541, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do in ci so III do art. 279 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e na con di ção
de au tor do PLS nº 646/99 – Com ple men tar, que a
dis cus são des sa ma té ria seja re a li za da em 31 de ou -
tu bro de 2001.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Jor ge Bor nha u sen, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Hugo Na po leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de se pro ce -
der à vo ta ção, que ro pres tar um es cla re ci men to, que,
de res to, é do pró prio au tor da ma té ria – o Có di go de
De fe sa do Con tri bu in te –, Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen. Ra ti fi ca do ple na men te por esta Li de ran ça, o adi -

a men to está sen do ve ri fi ca do exa ta men te para que
se pos sa, mais uma vez, en ce tar diá lo go não ape nas
com o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, mas tam bém
com o pró prio Sr. Mi nis tro da Fa zen da, Dr. Pe dro Ma -
lan. Daí por que di zia eu há pou cos ins tan tes, quan do
lido o re que ri men to do Se na dor Pe dro Si mon, que va -
le ria a pena, quem sabe, adiá-lo, ten do em vis ta que a 
ma té ria prin ci pal está sen do adi a da. 

Então, não se pode tam bém es co i mar um pro je -
to, sen do da no so, an tes que se es go te por com ple to,
no en ten der do pró prio au tor, toda a ar gu men ta ção
em fun ção da sua apro va ção ou não, to tal ou par ci al,
seja como for.

O adi a men to re que ri do visa dar tem po para que
pos sa mos di a lo gar com a Re ce i ta Fe de ral e tam bém
com o Sr. Mi nis tro da Fa zen da, com o ob je ti vo de ver -
mos os pon tos de con ver gên cia, de even tu al di ver -
gên cia, de en ten di men to ou não, fa ci li tan do a vo ta ção 
de fi ni ti va da ma té ria, quan do ca be rá o exa me do re -
que ri men to do Se na dor Si mon.

Era o que ti nha a di zer. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É uma

con sul ta ape nas. Vo ta do esse re que ri men to, sub me -
te rei o de V. Exª à vo ta ção.

Em vo ta ção o re que ri men to de adi a men to. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE ( Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra por cin co mi nu tos.
O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, fe li ci to o Se na dor Jor ge
Bor nha u sen. S. Exª age mu i to bem pe din do o adi a -
men to des sa ma té ria. Pelo ar gu men to do Lí der Hugo
Na po leão, esse adi a men to é so li ci ta do para ma i o res
es tu dos da ma té ria, o que con si de ro ab so lu ta men te
cor re to. 

Na ver da de, essa ma té ria não foi ain da dis cu ti -
da e de ba ti da como se ria con ve ni en te. Na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, lá es tá va mos
nós, o Se na dor José Fo ga ça, eu e ou tros tan tos, e vo -
tou-se de ma ne i ra cé le re, sob o ar gu men to de que a
ques tão não era da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, se ria da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos. Eu dis cor dei, achei que ha via as pec tos ju rí -
di cos que eram im por tan tes. Na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos se fez um ape lo dra má ti co no sen ti do 
de que o Sr. Mar co Ma ci el vi es se de por.

É uma si tu a ção mu i to es tra nha essa. Se es ta -
mos con vo can do para vir o Mi nis tro da Fa zen da é por -
que se es go tou a nos sa pa ciên cia com re la ção ao Sr.



Ma ci el. Tem o pen sa men to dele no pro ces so. Ele diz:
”Ve ri fi ca-se que, em di ver sos pon tos, os di re i tos que
se bus ca ga ran tir são mais ne ces sá ri os aos maus
con tri bu in tes ou, em ou tras pa la vras, aos não-con tri -
bu in tes“. São pa la vras do Sr. Ma ci el. O Sr. Ma ci el diz
isso. Ago ra, não vem ex por, não vem ana li sar, não
ace i ta uma au diên cia na Co mis são. Por ele não ter
vin do é que nós, la men ta vel men te, pelo voto da Li de -
ran ça do Go ver no, à épo ca, o Lí der do Go ver no deu o
voto de de sem pa te, no sen ti do de vir essa ma té ria
para o ple ná rio e não aguar dar, como de se já va mos,
lá na Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, a au diên cia 
do Sr. Ma ci el.

Então, se ago ra es tão to man do a me di da de adi -
a men to des sa ma té ria é por que está aqui o Go ver na -
dor do Rio Gran de do Sul, es tão aqui dez se cre tá ri os
da Fa zen da, está aqui a ma ni fes ta ção de to dos os se -
cre tá ri os da Fa zen da, dos au di to res, dos fis ca is, uma
sé rie de do cu men tos que to dos os Se na do res re ce -
be ram, di zen do que que rem de ba ter essa ma té ria. E
aqui são ar gu men tos con trá ri os; que re mos ver os ar -
gu men tos fa vo rá ve is. Que se diga com cla re za que
nin guém é con tra a cri a ção de um có di go de de fe sa
do con tri bu in te. É uma ma té ria ne ces sá ria.

Te mos hoje uma car ga tri bu tá ria ab so lu ta, exa -
ge ra da para al guns, al guns que são es ma ga dos pela
car ga tri bu tá ria, pe que nos em pre sá ri os, gran des até.
Mas te mos um per cen tu al enor me de maus pa ga do -
res, de so ne ga do res, de pes so as que fo gem à sua
con tri bu i ção. Aqui, mu i tas ve zes, pa re ce mais uma
sim pa tia pelo so ne ga dor do que uma sim pa tia pelo
con tri bu in te. Por isso, não po día mos vo tar essa ma té -
ria ago ra. Vim pre pa ra do, com as emen das, vim pre -
pa ra do, com o es tu do e com a aná li se, mas fico sa tis -
fe i to. Fe li ci to o Se na dor Bor nha u sen e fe li ci to o Lí der
do PFL por nos dar esse tem po. Ago ra, acho que já
po de ría mos, Sr. Pre si den te, logo adi an te, já que já
está mar ca do o adi a men to, con vo car o Sr. Mi nis tro da
Fa zen da para vir de por. E por que con vo cá-lo? Para
não per der mos tem po, para não ha ver mais dis cus -
são, para não ha ver mais an gús tia se vem ou se não
vem. Por que o Sr. Ma ci el, que que ro mu i to bem, que
res pe i to e ad mi ro-o, mas, cá en tre nós, não vir du ran -
te um mês, não en con trar dia e não en con trar hora
para vir à Co mis são de Fi nan ças, não en ten do. O que
sa be mos, o que ima gi na mos, o que in ter pre ta mos é
que, como ele vi nha a ser con tra e como ti nha gen te
do Go ver no a fa vor, acha ram me lhor que ele não de -
ve ria vir. Hoje digo isto: o voto do Lí der do Go ver no, na 
épo ca, é que fez com que essa ma té ria vi es se para o
ple ná rio e não fi cas se lá es pe ran do o Sr. Ma ci el.

Vejo com ale gria, ago ra que o Lí der do PFL dis -
se, que a ma té ria não será vo ta da. Meus cum pri men -
tos, e meus cum pri men tos ao novo Lí der do Go ver no,
que en tra sem ter que en trar numa ma té ria como
esta, que fica para de po is.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro di zer de for -
ma mu i to cla ra que esse pro je to in gres sou no Se na do 
no dia 25 de no vem bro de 1999.

Ti ve mos a opor tu ni da de de de ba tê-lo na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; de ter a sua
apro va ção; de de ba tê-lo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos; de ou vir Se cre tá ri os de Fa zen da Mu ni ci -
pal; de ou vir re pre sen tan tes dos con tri bu in tes; de re -
ce ber mos um do cu men to com ple to do Se cre tá rio da
Re ce i ta Fe de ral.

O pro je to foi a ple ná rio; re ce beu, na for ma re gi -
men tal, 28 emen das; vol tou à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia; foi no va men te apro va do; foi
à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, onde foi so li ci -
ta da a au diên cia do Se cre tá rio da Re ce i ta, que, por
ma i o ria, não foi ace i ta, por que o seu do cu men to já
cons ta do pro ces so, e por es cri to.

O pro je to me re ceu, ini ci al men te, pa re cer fa vo rá -
vel do Se na dor Edi son Lo bão e, de po is, do Se na dor
Bel lo Par ga, quan do da sua apro va ção, pela pri me i ra
vez, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Con ver -
sa mos com o Mi nis tro Pe dro Ma lan; re a li za mos uma
re u nião com o Se na dor Edi son Lo bão, na Re ce i ta Fe -
de ral, com os téc ni cos da Re ce i ta; dis cu ti mos com os
tri bu ta ris tas, au to res do pro je to. Te mos cons ciên cia
de que esse pro je to é uma avan ço na ci da da nia. E as -
sim foi sa u da do, quan do aqui o apre sen ta mos, pelo
hoje emi nen te Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da
Tá vo la. Te mos cons ciên cia de que ele foi apri mo ra do.

Não es ta mos fa zen do um pro je to para so ne ga -
do res ou maus fis ca is. So ne ga do res e maus fis ca is
são tra ta dos pelo Có di go Pe nal. A re la ção en tre Fis co
e con tri bu in te tem que se fa zer de ma ne i ra igua li tá ria,
com res pe i to ao ci da dão que está tra ba lhan do e fa -
zen do com que haja re ce i ta e em pre go, nes te País.

O pe que no con tri bu in te pre ci sa ser olha do para
que seja pro te gi do. Até um Con gres so de Di re i to
Inter na ci o nal foi aqui re a li za do, e foi aber to pelo atu al
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro



Mar co Au ré lio Mel lo, que ma ni fes tou a sua con cor -
dân cia e o seu apo io ao pro je to.

Há o cor po ra ti vis mo, sim, não de se jan do que se
aca bem as co a ções, os 30% que são exi gi dos para
fa zer um re cur so, quan do a Cons ti tu i ção dá am plo re -
cur so a qual quer ci da dão; a for ça po li ci al que é cha -
ma da por um fis cal e não é sub me ti da ao Po der Ju di -
ciá rio; a des con si de ra ção que é fe i ta por um fis cal e
não é sub me ti da ao Po der Ju di ciá rio; os cré di tos tri -
bu tá ri os que não têm o mes mo tra ta men to en tre o
Fis co e o con tri bu in te; tudo isso tem que ser con ser ta -
do para ter mos jus ti ça tri bu tá ria.

Não ace i to, de for ma al gu ma, que se fale em có -
di go de so ne ga dor, como não ace i to que se diga que
os fis ca is são de so nes tos. O con tri bu in te é de boa-fé,
como o fis cal é ho nes to. Se exis tem so ne ga do res e
fis ca is de so nes tos, use-se o Có di go Pe nal, o Po der
de Po lí cia, mas res pe i te-se quem está tra ba lhan do e
ge ran do ri que za nes te País. Não há, de for ma ne nhu -
ma, cé le re tra mi ta ção. A tra mi ta ção tem sido ca u te lo -
sa, dis cu ti da e não se tra ta tam bém de um aten ta do
ao Po der Pú bli co. Te nho o ma i or res pe i to pe las fi nan -
ças pú bli cas do Esta do – fui Go ver na dor do Esta do -,
sei como se deve cu i dar das fi nan ças pú bli cas, sei
como se deve dar tra ta men to igua li tá rio, e não po de -
ria aqui ser o por ta-voz de uma po si ção que não fos se 
em be ne fí cio do Po der Pú bli co, em be ne fí cio da ci da -
da nia.

Pedi, sim, que fos se adi a do o pro je to, para po -
der mos ain da con si de rar ob ser va ções fe i tas pelo Mi -
nis té rio da Fa zen da e pela Re ce i ta Fe de ral.

Sr. Pre si den te, não de se jo aço da men to de ma -
ne i ra ne nhu ma. Vou pes so al men te tra tar do as sun to.
Con sul ta rei no va men te os tri bu ta ris tas au to res do
pro je to e o Pro fes sor Tor qua to Cas tro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro ber to Fre i re, para
en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é bem o
re que ri men to, é o mé ri to do pro je to. Infe liz men te, não
pedi adi a men to na re u nião da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para que se dis ses se que
não es tá va mos em uma Co mis são ana li san do al gum
pro je to de lei que vem fi xan do um prin cí pio bá si co em
to dos os ní ve is: o es tran gu la men to dos nos sos tri bu -
tos pela exis tên cia mu i to per mis si va da nos sa le gis la -
ção e o nú me ro ex ces si vo de re cur sos. Há o cha ma do 

efe i to vin cu lan te, para que nin guém ve nha di zer que
está con tra o efe i to vin cu lan te. Po de mos li mi tar al gu -
mas re gras que não im pe çam a agi li za ção, quan do se 
tra tar de ga nhos efe ti vos. Há, tam bém, um ar ti go que
veda toda e qual quer res tri ção li mi te para os re cur sos
de or dem ad mi nis tra ti va e ju rí di ca, quan do se tra tar
de ques tão tri bu tá ria. Nada é mais eco nô mi co do que
o tri bu to. Pois bem, há um dis po si ti vo que é um ab sur -
do! E para be ne fi ci ar quem? Tra ta-se da du pli ci da de
ad mi nis tra ti va de re cur sos dos con se lhos ao de sar -
mar aque les que não es tão em con for mi da de com os
pre ce i tos. E ao de sar mar toda e qual quer ca pa ci da de
de fis ca li za ção, não im pe de a par ti ci pa ção em li ci ta -
ções e nem re ce ber in cen ti vos e sub sí di os do po der
pú bli co. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, peço li cen ça a V. Exª para sus pen der
a ses são por cin co mi nu tos, ten do em vis ta a que da
de ener gia nes te ple ná rio.

Está sus pen sa a ses são.

(Sus pen sa às 17 ho ras e 2 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 17 ho ras e 18 mi nu tos, 
em vir tu de da fal ta de ener gia elé tri ca.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, de cla ro re a ber ta a ses são.

Con ti nua com a pa la vra o emi nen te Se na dor
Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu fa la va do
po si ci o na men to que a Casa de ve rá to mar, es pe ra do
por toda a so ci e da de bra si le i ra, so bre como de sa fo -
gar os tri bu na is su pe ri o res. Para isso, pre ci sa mos dis -
cu tir a ques tão re cur sal.

Há uma tese, ba se a da na ex pe riên cia de ou tros
pa í ses, de se cri ar me ca nis mos de de pó si to no in tu i to
de exer ci tar o po der de re cur so, pois al guns dos re -
cur sos não são de ques tões de fato, de in ter pre ta -
ções cons ti tu ci o na is, mas re cur sos or di ná ri os ou ex -
tra or di ná ri os mais co nhe ci dos – não os in ci den tes
pro ces su a is, com os qua is se deve exi gir, in clu si ve,
de pó si to.

O art. 18 dis põe que a le gis la ção tri bu tá ria fi ca rá 
ve da da de es ta be le cer ou tras con di ções além do pra -
zo, da for ma e da com pe tên cia – só –, para que pos sa
li mi tar di re i to à in ter po si ção de im pug na ções ou re -
cur sos na es fe ra ad mi nis tra ti va. Na es fe ra ju di ci al, ne -
nhum de pó si to, fi an ça, ca u ção, aval ou qual quer ou tro 
ônus po de rá exis tir para que o con tri bu in te que te nha
sido au tu a do te nha de jus ti fi car-se, ocor ren do já uma
in ver são – por que in ver te o ônus da pro va, e quem



deve en con trar pro vas é o Esta do, é a Re ce i ta Fe de ral 
–, e ne nhu ma in ci dên cia de ne nhum ônus pode ser fe -
i ta para o re cur so, com vá ri os gra us e sem ne nhu ma
li mi ta ção. Pois é ve da do na lei.

É evi den te que não de se jo uti li zar o ar gu men to
de que não há mais fis ca li za ção. Há vi si ta com avi so
pré vio. A Re ce i ta não pode au tu ar. Pri me i ra men te,
deve avi sar, e vem uma de fe sa pré via, que pre ci sa ser 
ana li sa da.

Pos so ser duro ao di zer que esse có di go es ta -
be le ce uma pro fun da de si gual da de en tre o mau con -
tri bu in te, o so ne ga dor, e aque le que cum pre as leis,
até por que ga ran te que, mes mo sen do um mau pa ga -
dor, um so ne ga dor, um mau con tri bu in te efe ti vo, essa
pes soa não per de rá ne nhum dos be ne fí ci os de isen -
ção, de in cen ti vos, nem de li ci ta ção.

O pro je to, in fe liz men te, não co la bo ra com uma
boa re la ção que deve exis tir en tre o Po der Pú bli co e a
eco no mia pri va da, no caso da Re ce i ta Fe de ral, que,
in clu si ve, pre ci sa de uma re for ma. Não es tou de fen -
den do ne nhum cor po ra ti vis mo.

Te mos uma pa ra fer ná lia tre men da, que fa ci li ta
dis cus sões des se tipo, de que rer bus car ma i or trans -
pa rên cia – é ver da de. Mas não se pode ad mi tir que
um pro je to como este te nha tra mi ta ção num mo men -
to em que o País exi ge trans pa rên cia, se ri e da de e
afir ma ção do in te res se pú bli co. Não se tra ta de es ta -
tal, mas de in te res se pú bli co, e o pro je to não de fen de
o in te res se es ta tal, de fen de o in te res se pri va do con -
tra o in te res se pú bli co. Não é o bom in te res se pri va do, 
é um in cen ti vo ao mau con tri bu in te.

Evi den te men te, o pro je to deve ser re je i ta do, e
gos ta ria que fos se re je i ta do o mais rá pi do pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 541, de 2001, de adi a men to,
para que a dis cus são des ta ma té ria seja re a li za da em 
31 de ou tu bro do cor ren te ano.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es cla re ço, de fi ni ti -
va men te, a po si ção do PMDB. Te mos re co lhi do crí ti -
cas ao có di go, que, à pri me i ra vis ta, mais pa re ce um
có di go de de fe sa do so ne ga dor. É im por tan te que
pos sa mos es go tar to das as eta pas, apro fun dar mos a
dis cus são, tra zer mos as au to ri da des fis ca is para dis -
cu tir ver da de i ra men te o as sun to, como ocor reu com o 
pró prio Có di go de De fe sa do Con su mi dor, que tra mi -

tou no Con gres so Na ci o nal du ran te seis lon gos anos.
Re a li za mos vá ri as au diên ci as pú bli cas, con fron ta -
mos po si ci o na men tos e de ci di mos em fa vor de uma
le gis la ção que é hoje re fe rên cia em todo o mun do.

A po si ção do PMDB é crí ti ca em re la ção a esse
có di go, que mais pa re ce um có di go de de fe sa do so -
ne ga dor.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, o PFL é a fa vor do adi a men to pe las ra -
zões já ex pos tas: de no vos en ten di men tos com o Sr.
Mi nis tro da Fa zen da e com a Re ce i ta Fe de ral.

Com todo o res pe i to que me re ce o Lí der do
PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, o Se na dor Jor ge
Bor nha u sen foi Go ver na dor do Esta do de San ta Ca -
ta ri na e Mi nis tro de Esta do mais de uma vez e sem pre 
se hou ve com cor re ção e per fe i ção na ques tão das fi -
nan ças pú bli cas. O Se na dor Jor ge Bor nha u sen não
de se ja que este có di go fa vo re ça so ne ga do res ou
agen tes da Re ce i ta Fe de ral, os fis ca is; se isso ocor -
rer, eles de vem ser pu ni dos na for ma da lei, do Có di -
go Pe nal. Mas não po de mos apro var um có di go em
fa vor de uns ou de ou tros.

Tra ta-se de um có di go que visa à de fe sa do con -
tri bu in te bra si le i ro e que me re ce re al men te uma re vi -
são.

Pelo adi a men to, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, voto fa -
vo ra vel men te ao re que ri men to.

No caso des te pro je to, a si tu a ção é qua se sur re -
a lis ta. Qu al quer pro je to que vai a de ba te nes ta Casa,
por me nos im por tan te e por me no res re per cus sões
que te nha na eco no mia, sem pre tem um po si ci o na -
men to do Go ver no. E esse é um pro je to que po de rá
ter re per cus sões pro fun das no País, ru ins na mi nha
vi são, boas na vi são de ou tros.

À boca pe que na, di zem que o Go ver no é con tra.
No en tan to, este pro je to foi apro va do na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com voto da ma i o -
ria, e na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Ten -



tou-se tra zer o Se cre tá rio da Re ce i ta, que nun ca veio
– não sei o mo ti vo.

Está na hora de ha ver uma ma ni fes ta ção cla ra
por par te das au to ri da des, e daí a im por tân cia de se
ou vir o Mi nis tro Pe dro Ma lan an tes de vo tar mos o pro -
je to.

Te nho a im pres são, com todo o res pe i to, de que
o Go ver no é con tra o pro je to, mas não se ma ni fes ta
por este ser de au to ria do Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, Pre si den te do PFL. É essa a im pres são que fica
para nós da Opo si ção.

Já dis se mos vá ri as ve zes que so mos con tra o
pro je to. Apre sen ta mos uma sé rie de emen das e,
quan do o pro je to for vo ta do, le van ta re mos as emen -
das pri o ri tá ri as, fa zen do o de ba te po lí ti co.

É fun da men tal a vin da de al gu ma au to ri da de
que te nha in for ma ções mu i to mais de ta lha das e con -
vin cen tes a res pe i to das pos sí ve is re per cus sões des -
te pro je to so bre a ar re ca da ção, o que não te mos, sub -
si di an do que o Se na do se ma ni fes te de for ma de fi ni ti -
va so bre o as sun to.

Voto a fa vor do adi a men to da dis cus são do pro -
je to, mas con cla mo os Se na do res a vo tar o re que ri -
men to do Se na dor Pe dro Si mon para ou vir mos o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan an tes da vo ta ção do pro je to em
ple ná rio.

Mu i to obri ga do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, em nome do PSB, en ca mi nho o voto fa vo -
rá vel ao re que ri men to. É de pro fun da res pon sa bi li da -
de o ato do Se na dor Pe dro Si mon de con vo car, para o 
ple ná rio do Se na do, o Mi nis tro Pe dro Ma lan, para di ri -
mir as inú me ras dú vi das que exis tem so bre a ma té ria
e de fi nir qual é, efe ti va men te, a po si ção do Go ver no.

Sr. Pre si den te, na qui lo que in te res sa ao Go ver -
no, para seu pró prio be ne fí cio e para pro te ger seu po -
der de fis ca li za ção, de ar re ca da ção, nós, da Opo si -
ção, te mos a res pon sa bi li da de de con tri bu ir para que
ela se efe ti ve da me lhor ma ne i ra pos sí vel. 

Nada me lhor do que o pró prio Mi nis tro da Fa -
zen da vir a esta Casa para ma ni fes tar cla ra men te a
sua opi nião.

Espe ro que V. Exª co lo que em vo ta ção o re que -
ri men to de con vo ca ção do Mi nis tro Pe dro Ma lan em
tem po há bil, per mi tin do que S. Exª apre sen te o seu

po si ci o na men to an tes que esse pro je to seja efe ti va -
men te vo ta do. 

É esse o po si ci o na men to do Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 541, de 2001.

As Sras e os Srs Se na do res que apro vam o re -
que ri men to de adi a men to que i ram per ma ne cer sen -
ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da pa u ta da ses são de li be ra -

ti va or di ná ria de 31 de ou tu bro vin dou ro.

A Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que o Re que -
ri men to nº 540, do cor ren te ano, de au to ria do Se na -
dor Pe dro Si mon, fica pa u ta do para o dia 10 de ou tu -
bro, uma quar ta-feira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, o seu pe di do re fe re-se ao as sun to?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs Se na do res, tem ha vi do ca sos, quan do há
con sen so por par te de to dos os Srs. Lí de res, Par ti dos
e Se na do res, de um re que ri men to ser co lo ca do em
vo ta ção, dada a sua re le vân cia, na mes ma ses são e
hora. Como se pôde no tar hoje um con sen so com res -
pe i to ao pro pó si to do re que ri men to do Se na dor Pe dro 
Si mon, dada a sua im por tân cia, e le van do-se em con -
si de ra ção, in clu si ve, que, se ti vés se mos a apro va ção
hoje des se re que ri men to, te ria mais tem po V. Exª de
re a li zar um en ten di men to com o Mi nis tro Pe dro Ma lan 
so bre a sua vin da para aqui dis cu tir pro je to de tão sig -
ni fi ca ti va re le vân cia. Em ra zão dis so, eu pro po ria a V.
Exª que, ha ven do a anuên cia do Ple ná rio, pos sa ser
dis pen sa da a exi gên cia de pu bli ca ção da ma té ria,
como já ocor reu, com pre ce den tes nes ta Casa. É a
su ges tão que en ca mi nho a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, a Mesa não re ce beu ne nhu ma so li -
ci ta ção das Li de ran ças nes se sen ti do, ra zão pela
qual man tém o dia 10 de ou tu bro, quar ta-feira, para a
vo ta ção do re que ri men to do Se na dor Pe dro Si mon.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 12, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car -
los Va la da res, que dis põe so bre o Fun do de 
De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do
de De sen vol vi men to do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé -
res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do Fe de ral. 

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pelo
pra zo de 10 mi nu tos, que se es pe ra ser ob ser va do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Sras e Srs Se na do res, essa pro pos ta ori gi nou
da ne ces si da de de se in clu ir na Cons ti tu i ção um dis -
po si ti vo que ga ran ta re cur sos de ter mi na dos ao Fun -
do de De sen vol vi men to da Ama zô nia e ao Fun do de
De sen vol vi men to do Nor des te. 

Esses dois Fun dos fo ram cri a dos pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.146, de 2001, após a ex tin ção do Fi -
nam e do Fi nor. Sa be mos que es ses fun dos, de vi do à
ocor rên cia de fra u des, de atos de cor rup ção, fo ram
abo li dos pelo Go ver no Fe de ral, e que, in clu si ve, le va -
ram a ex tin ção, pelo Go ver no, da Su de ne e da Su -
dam. Nos seus lu ga res fo ram cri a das agên ci as des ti -
na das à pro mo ção do de sen vol vi men to des sas re -
giões. 

O Fi nor e o Fi nam, por tan to, não exis tem mais.
Exis tem, como fa lei, o Fun do de De sen vol vi men to da
Ama zô nia e – em re la ção ao Nor des te, nos sa re gião – 
o Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te.

Em ver da de, Sr. Pre si den te, como es ses dois
Fun dos, o do Nor te e o do Nor des te, fo ram cri a dos
por me di da pro vi só ria, po de rá ocor rer que, em de ter -
mi na do mo men to, de vi do à ne ces si da de de even tu al

apli ca ção de po lí ti cas mo ne tá ri as do Go ver no Fe de -
ral, se jam al te ra dos ou mes mo ex tin tos por me di das
pro vi só ri as.

Na ver da de, o que que re mos é evi tar que os
Fun dos a que me re fi ro pos sam ser ex tin tos ou al te ra -
dos me di an te a uti li za ção de me di da pro vi só ria ou de
qual quer ou tro ato do Go ver no Fe de ral, tan to que es -
ta mos in clu in do no art. 43 da nos sa Cons ti tu i ção dois
pa rá gra fos. O pri me i ro de ter mi na:

§ 4º A lei fi xa rá os va lo res das do ta -
ções or ça men tá ri as anu a is à con ta de re cur -
sos do Te sou ro Na ci o nal, a se rem alo ca dos
em fa vor do Fun do de De sen vol vi men to da
Ama zô nia e do Fun do de De sen vol vi men to
do Nor des te.

Isto é, após a apro va ção des ta Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal, após a sua pro mul ga ção, ha -
ve rá uma lei que fi xa rá os va lo res con sig na dos anu al -
men te no Orça men to Fe de ral, des ti na dos a su prir a
ne ces si da de des ses dois Fun dos, o Fun do de De sen -
vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De sen vol vi -
men to do Nor des te.

O § 5º, que tam bém acres cen ta mos, diz o se -
guin te: 

§ 5º Os re cur sos fi xa dos na lei re fe ri da 
no pa rá gra fo an te ri or se rão re pas sa dos in te -
gral men te aos res pec ti vos fun dos, na for ma
de du o dé ci mos men sa is, e não so fre rão
con tin gen ci a men to, nem se rão ob je to de li -
mi ta ção.

Ora, Sr. Pre si den te, a pre vi são de que o Go ver -
no Fe de ral não pos sa pro mo ver con tin gen ci a men to é
sa lu tar e benéfi co para a exis tên cia e efi cá cia des ses
fun dos. Anu al men te, de di ver sas for mas, o Go ver no
Fe de ral tem fe i to con tin gen ci a men tos, atin gin do, prin -
ci pal men te, as re giões mais po bres, in ci din do es ses
cor tes no Nor des te e no Nor te do Bra sil, pre ju di can do 
po pu la ções in te i ras na re a li za ção de pro je tos pri o ri tá -
ri os, fun da men ta is para o seu de sen vol vi men to.

Exem plo dis so são as obras que pre ci sam ser
fe i tas, com a ma i or ur gên cia, de in ves ti men tos nas
áre as de ener gia elé tri ca, re cur sos hí dri cos e tam -
bém, Sr. Pre si den te, em ou tras áre as de in fra-es tru tu -
ra para a exis tên cia e o sur gi men to de em pre en di -
men tos in dus tri a is.

O con tin gen ci a men to tem sido a tô ni ca do Go -
ver no to dos os anos. Ao se ela bo rar a pro pos ta or ça -
men tá ria, os re cur sos são apro va dos pelo Con gres so
Na ci o nal e, num des res pe i to to tal ao que é apro va do
pelo Le gis la ti vo, o Go ver no, além de jo gar de bar ri ga



a trans fe rên cia dos re cur sos para os Esta dos e Mu ni -
cí pi os para o fi nal do ano ou me a dos do ano se guin te
pro mo ve um con tin gen ci a men to de, no mí ni mo, 50%
da qui lo que foi apro va do pelo Con gres so Na ci o nal. 

Por tan to, esse dis po si ti vo que pro í be ao Go ver -
no fa zer o con tin gen ci a men to de do ta ções dos Fun -
dos de De sen vol vi men to da Ama zô nia e de De sen vol -
vi men to do Nor des te é uma me di da que vem ao en -
con tro dos re cla mos não ape nas de go ver nan tes,
mas da co mu ni da de do Nor des te e do Nor te do nos so 
País.

Sr. Pre si den te, es ta mos ain da no quar to dia de
dis cus são da ma té ria. Ama nhã será o quin to dia. Pos -
si vel men te, na pró xi ma quar ta-fe i ra, da qui a sete dias, 
V. Exª po de rá mar car a data mais ade qua da para a
vo ta ção des ta emen da cons ti tu ci o nal que re per cu ti rá
no fu tu ro das re giões Nor te e Nor des te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a dis -
cus são terá pros se gui men to na ses são de li be ra ti va
or di ná ria de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 20, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir
Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go
159, in ci so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (al te ra a alí quo ta do Impos to de Ren -
da e do IPI, des ti na da à pro gra mas de fi nan -
ci a men to das Re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oeste), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: ad hoc Se na dor
Osmar Dias.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das, as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do. 

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, a dis cus são

terá pros se gui men to na ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 58, de 2001 (nº
849/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
re vo ga a sus ta ção da tra mi ta ção con gres su -
al dos acor dos bi la te ra is fir ma dos com o Ca -
na dá, ten do

Pa re cer sob nº 999, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CRE, de re da ção, que apre sen ta.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, de re da ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e a emen da 
apro va dos:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 58, DE 2001

(Nº  849/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Re vo ga a sus ta ção da tra mi ta ção
con gres su al dos acor dos bi la te ra is fir -
ma dos com o Ca na dá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga da a sus ta ção da tra mi ta ção

con gres su al dos acor dos bi la te ra is fir ma dos com o
Ca na dá, de ter mi na da pelo De cre to Le gis la ti vo nº 1,
de 2001.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

EMENDA Nº 1-CRE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 58, de 2001, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica re vo ga do o De cre to Le gis la ti vo nº 1,
de 2001 – CN.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 120, de 2001 (nº 
611/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Clu be de Va len ça Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Va len ça,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 990, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos, com abs ten -
ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2001

(Nº 611/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Ra dio Clu be de Va len ça
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Va len ça, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 185, de 5 de no vem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 16 de maio de 1997, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Clu be de Va len ça Ltda.
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Va len ça, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 144, de 2001 (nº 
697/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de Car -

mó po lis de Mi nas e Re gião a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Car mó po lis de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 959, de 2001, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 144, de 2001

(Nº  697/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men -
to de Car mó po lis de Mi nas e Re gião a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Car mó po lis de Mi nas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 121, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Car mó po lis de Mi nas e Re gião a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Car mó po lis de Mi nas, 
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 161, de 2001 (nº 
669/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Aca i a ca Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ten do

Pa re cer sob nº 962, de 2001, da Co -
mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce -
li no Pe re i ra, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen -



da nº 1-CE, de re da ção, que apre sen ta, com 
abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su -
plicy, Ge ral do Cân di do e da Se na do ra Ma ri -
na Sil va.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da Emen -
da. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Em vo ta ção a Emen da nº 1-CE, de re da ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
161, de 2001 (nº 669, de 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.051, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº  161, de 2001 (nº 669, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 161, de 2001 (nº
669, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Aca i a ca
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Ouro Pre to, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis -
são de Edu ca ção, de re da ção, apro va da pelo Ple ná -
rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de se tem bro 
de 2001. – Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Mo za ril do
Ca val can ti, Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.051, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO
Nº   , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces são de “Rá dio
Aca i a ca Ltda.” para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ouro Pre to,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 10 de ja ne i ro de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 5 de ou tu bro de 1992, a con ces são
da “Rá dio Aca i a ca Ltda.”, ou tor ga da ori gi na ri a men te
a “Rá dio Cul tu ra de Ita bi ri to Ltda.”, para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Ouro Pre to, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 202, de 2001 (nº 
833/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Bra ço nor ten se a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Bra ço do Nor te, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 965, de
2001, da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se -
na dor Ge ral do Althoff.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.



Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 202, DE 2001

(Nº 833/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ACB –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Bra ço do Nor te,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 257, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a
ACB – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra ço
do Nor te, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 216, de 2001 (nº 
888/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Edu ca ti va de Ra di o di fu são Fu tu ra
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de São Gon ça lo,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.011, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos, com abs ten -
ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 216, DE 2001

(NE  888/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va de Ra di o di fu -
são Fu tu ra para exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são de sons e ima gens na ci da de de 
São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Fica apro va do o ato a que se re fe re o de -

cre to s/nº, de 18 de se tem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va de Ra di o di fu são de 
sons e ima gens na ci da de de São Gon ça lo, Esta do do 
Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 255, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re que ri men to nº 538, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 255, de 2001 (nº
779/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í ba,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.048, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to. 

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 255, DE 2001

(Nº 779/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa -
ra na í ba para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na 
ci da de de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 196, de 31 de maio de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í -
ba para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu -
si vidade, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca -
ti vos, na cidade de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia. (Pa u -
sa.)

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo n.º 58, de 2001, que, nos ter mos do art. 320
do Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple -
ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son. 

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.052, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 58, de 2001 (nº 849, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra  apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 58, de 2001 (nº
849, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que re vo -
ga a sus ta ção da tra mi ta ção con gres su al dos acor dos 
bi la te ra is fir ma dos com o Ca na dá, con so li dan do a
Emen da nº 1, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de se tem bro 
de 2001. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mo za ril -
do Ca val can ti – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.052, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº     , DE 2001

Re vo ga o De cre to Le gis la ti vo nº 1,
de 2001-CN, que sus ta a tra mi ta ção con -
gres su al dos acor dos bi la te ra is fir ma dos
com o Ca na dá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É re vo ga do o De cre to Le gis la ti vo nº 1, de

2001-CN.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na

data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 542, DE 2001

Dis pen sa de pu bli ca ção de re da ção
fi nal.

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 

 
58, de 2001 (nº

849/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que “re vo ga a
sus ta ção da tra mi ta ção con gres su al dos acor dos bi la -
te ra is fir ma dos com o Ca na dá”.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –
Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos. Está fa cul ta da a pa la vra a
quem dela qui ser fa zer uso. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço ques tão de
re gis trar nos Ana is des ta Casa um im por tan te even -
to que está sen do re a li za do aqui em Bra sí lia. Re fi -
ro-me ao 7º Con gres so da Con fe de ra ção Na ci o nal
dos Tra ba lha do res na Indús tria do Pla no da CNTI,
que re ú ne cer ca de 1.400 li de ran ças sin di ca is de
todo o Ter ri tó rio Na ci o nal e tra ta rá de te mas da ma i or 
im por tân cia para os tra ba lha do res. Dis cu ti rá ain da a
eco no mia bra si le i ra, a glo ba li za ção, o ne o li be ra lis -
mo, a ques tão da dí vi da pú bli ca bra si le i ra in ter na e
ex ter na, a ques tão da sa ú de, da edu ca ção e do meio 
am bi en te. Du ran te o con gres so, os tra ba lha do res te -
rão aces so a pa les tras de pes so as com for ma ção
ca paz de trans fe rir co nhe ci men to. Esse con gres so
será co man da do por uma gran de li de ran ça sin di cal
do Bra sil, que é o Sr. José Ca lix to Ra mos, uma pes -
soa ex tre ma men te de di ca da à luta dos tra ba lha do -
res.

Ontem, tive a sa tis fa ção de par ti ci par da aber tu -
ra des se con gres so, em que hou ve um de ba te bas -
tan te ex ten so. Esta vam lá vá ri os De pu ta dos Fe de ra is, 
al gu mas au to ri da des e re pre sen tan tes do Go ver no
de Cuba. Enten de mos ser esse o pon to de par ti da
para o cres ci men to da cons ciên cia do tra ba lha dor
bra si le i ro. Dis cu ti mos que a de mo cra cia, Sr. Pre si den -
te, não exis te, de fato, no sig ni fi ca do exa to da pa la vra
no nos so País, por que de mo cra cia é, na ver da de, fa -
zer va ler a von ta de da ma i o ria do povo bra si le i ro ou
de qual quer país que se diga de mo cra ta. De mo cra cia
sig ni fi ca ter aces so à in for ma ção, ter a ca pa ci da de e o 
co nhe ci men to para po der dis cer nir en tre o que é me -
lhor e o que é pior. 

Na ver da de, se de mo cra cia exis tis se, os imen -
sos er ros das nos sas re la ções so ci a is não ocor re ri am 
da for ma como acon te cem. Ontem, de ba tía mos so bre 
esse as sun to, e di zía mos o se guin te: se hou ves se,
hoje, no Bra sil um ple bis ci to para que o povo se ma ni -
fes tas se so bre al gu mas ques tões fun da men ta is e,
em se gui da, sen do aprova das es sas ques tões no re -
fe ri do ple bis ci to, fos sem as mes mas ques tões sub -
me ti das à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, se ri am 

elas apro va das? Por exem plo, se fos se le va da à apre -
ci a ção do povo bra si le i ro, me di an te ple bis ci to, uma lei 
se gun do a qual nin guém, no Bra sil, pu des se ser pro -
pri e tá rio de uma área ma i or do que cin co mil hec ta -
res, ele, evi den te men te, vo ta ria fa vo ra vel men te a
uma pro pos ta des se tipo, de fen den do, por tan to, a
ma i or dis tri bu i ção da ter ra e a re for ma agrá ria. Entre -
tan to, no Con gres so Na ci o nal, sem dú vi da al gu ma,
essa lei não pas sa ria.

Se fi zés se mos um ple bis ci to per gun tan do ao
povo bra si le i ro qual de ve ria ser a di fe ren ça, den tro do
seg men to, va mos fa lar, do fun ci o na lis mo pú bli co, en -
tre o que ga nha mais e o que ga nha me nos, e se qui -
sés se mos ou de se jás se mos es ta be le cer uma re gra
em que o que ga nha mais não pode ga nhar mais do
que trin ta ve zes o que ga nha me nos, o que já se ria
um ex tre mo exa ge ro, com cer te za o povo bra si le i ro
apo i a ria essa li mi ta ção, em bo ra bas tan te exa ge ra da,
mas o Con gres so Na ci o nal ja ma is apro va ria uma lei
como essa. 

E as sim vão to das as ou tras ques tões, como a
ques tão do aces so à sa ú de e a ques tão do aces so à
edu ca ção, que só é per mi ti do àque les que têm uma
con di ção ra zoá vel de vida, que ti ve ram al gu ma opor -
tu ni da de de se edu car, de en con trar um tra ba lho ra -
zoá vel, de cres cer na sua pro fis são, já que a gran de
ma i o ria do povo é de ex clu í dos e de ne ces si ta dos.
Então, é uma de mons tra ção cla ra de que a von ta de
da ma i o ria do povo bra si le i ro não é res pe i ta da, aten -
di da, sa tis fe i ta. O que pre va le ce no Bra sil, como em
gran de par te dos pa í ses do mun do, é o co man do ab -
so lu to, ri go ro so, de uma eli te mi no ri tá ria, pri vi le gi a da,
que, mais do que o povo, com pre en de que sabe fa zer
po lí ti ca. Por isso, é mu i to im por tan te o tra ba lha dor ter
cons ciên cia des se fato. É mu i to im por tan te o tra ba -
lha dor pen sar que, em bo ra ele seja a gran de ma i o ria
do povo bra si le i ro, a ex pres si va ma i o ria do povo bra si -
le i ro, ele não vê as suas von ta des e de se jos aten di -
dos. O sa lá rio mí ni mo, por exem plo, de R$180,00, e o
que está es cri to na Cons ti tu i ção é que o sa lá rio mí ni -
mo tem que aten der à ne ces si da de de uma fa mí lia no
que se re fe re à edu ca ção, sa ú de, la zer, mo ra dia,
trans por te, en fim, em tudo o que o ci da dão pre ci sa.
Hoje, para que o sa lá rio mí ni mo fos se o que está es -
ta be le ci do na Cons ti tu i ção, que não é res pe i ta da, que 
não é con si de ra da, ele te ria que ser de, apro xi ma da -
men te, R$1.100,00. No en tan to, o sa lá rio mí ni mo é de 
R$180,00.



Então, por que o tra ba lha dor, que é a gran de
ma i o ria do povo bra si le i ro, não vê a sua von ta de, o
seu de se jo res pe i ta do? Por que a CUT, a CGT, a For -
ça Sin di cal, en fim, to das as inú me ras cen tra is sin di -
ca is de tra ba lha do res e as Con fe de ra ções dos Tra ba -
lha do res, de uma ma ne i ra ge ral, defen dem um sa lá rio 
mí ni mo de acor do com o que a Cons ti tu i ção es ta be -
lece, e nós aqui no Con gres so não con se gui mos
apro var essa ma té ria? Como ex pli car que, sen do a
gran de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra, os tra ba lha -
do res não vêem os seus di re i tos se rem res pe i ta dos? 
Como ex pli car que as leis que são fe i tas pelo Con -
gres so Na ci o nal pri vi le gi am os po de ro sos? Por que,
nes te País, ne nhum cri mi no so do co la ri nho bran co,
ne nhum gran de en di nhe i ra do, vai para a ca de ia nes -
te País. Qu an do mu i to acon te ce, ele per de o man da -
to, ou é pu ni do de al gu ma for ma, e, quan do vai para
a ca de ia, é por pres são da gran de mí dia, mas não
fica lá mu i to tem po; em três, qua tro, ou cin co me ses,
no má xi mo, ele está fora usu fru in do de toda a ri que -
za que rou bou; ou até de cri mi no sos mes mo, pes so -
as que ma tam, os ri cos, os po de ro sos, ja ma is vão
para a ca de ia ou, quan do vão, é por mu i to pou co
tem po. 

Tudo isso é con se qüên cia, evi den te men te, da
re pre sen ta ção po lí ti ca que o povo bra si le i ro tem, é
con se qüên cia da fal ta de aten ção dos pró pri os tra ba -
lha do res no mo men to de suas de ci sões im por tan tes.
Qu an do ve mos os tra ba lha do res re u ni dos por esse
País in te i ro – e co men ta mos isso on tem no en con tro
–, quan tos Se na do res, quan tos De pu ta dos Fe de ra is
vi e ram do meio dos tra ba lha do res? Qu an to sur gi ram
na luta sin di cal, na luta so ci al? 

Não que al gu mas pes so as que fre qüen tem ou -
tros am bi en tes ou se jam pro fis si o na is li be ra is não
pos sam ter o de se jo de ver o Bra sil um país jus to,
onde haja igual da de e opor tu ni da de para to dos. Mas,
fun da men tal men te, por que a gran de ma i o ria dos nos -
sos tra ba lha do res ain da não de ram a aten ção su fi ci -
en te à po lí ti ca, ain da não com pre en de ram a ne ces si -
da de da po lí ti ca nas suas vi das e não ocu pa ram um
lu gar, ou não se en qua dra ram, ou não se fi li a ram a
um Par ti do ou não se lan ça ram can di da tos para ocu -
pa rem o lu gar da que les que aqui che gam e que não
as su mem os com pro mis sos com a so ci e da de bra si -
le i ra. 

E, até mes mo na ques tão de go ver nos e da de -
ci são de com re la ção à ex plo ra ção dos cha ma dos pa -

í ses de sen vol vi dos so bre os em de sen vol vi men to ou
sub de sen vol vi dos. Qual era a ati tu de que de ve ria to -
mar hoje o Go ver no bra si le i ro que po de ria ser uma
gran de li de ran ça da Amé ri ca La ti na, sen do a dé ci ma
eco no mia do mun do e o ma i or País da Amé ri ca do Sul 
–, se não a de es tar bus can do a uni da de, to man do
po si ção de li de ran ça com os de ma is pa í ses do Sul e
com os pa í ses da Áfri ca e da Ásia. Po de ría mos, as -
sim, fa lar alto com os cha ma dos pa í ses ri cos, os pa í -
ses do He mis fé rio Nor te, im pon do-nos di an te des sa
ver da de i ra san gria, des sa ver da de i ra ex tor são in ter -
na ci o nal que se pra ti ca con tra nós.

Ao con trá rio dis so, o Go ver no do Bra sil e dos
de ma is pa í ses sub me tem-se, in ti mi dam-se, de i -
xam-se le var e con du zem sua po lí ti ca eco nô mi ca de
acor do com as re gras es ta be le ci das pelo Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal – or ga nis mo fi nan ce i ro in ter na -
ci o nal do qual o Bra sil é só cio mas que, na ver da de,
se tor na um agen te, um con du tor das de ter mi na ções
dos cha ma dos pa í ses ri cos do mun do.

Se es ses Go ver nos não re pre sen tam o povo e
não agem com in de pen dên cia e al ti vez para mu dar a
nos sa re a li da de, isso é tam bém cul pa da ma i o ria do
povo bra si le i ro, que não pres ta aten ção para a pes -
soa que ele ge e, pior do que isso, não se or ga ni za
para co brar seu di re i to, im por a sua von ta de e para se
re be lar con tra aqui lo que acha er ra do na ati tu de de
qual quer Go ver no.

Por isso, Sr. Pre si den te, con gra tu lo-me com os
tra ba lha do res da in dús tria nes sa re u nião que pro -
mo vem em Bra sí lia, que, com cer te za, am pli a rá a
cons ciên cia dos mes mos. Na me di da em que eles
con ti nu em dan do im por tân cia à cons ciên cia do tra -
ba lha dor, à for ça que ele tem, po de re mos no fu tu ro
con quis tar um Go ver no mais sin to ni za do com a po -
pu la ção e que bus que mais jus ti ça e me lho res con di -
ções de vida para o povo. E isso é im por tan te não
ape nas no Bra sil mas em to dos os pa í ses, prin ci pal -
men te os em de sen vol vi men to e os sub de sen vol vi -
dos.

Por tan to, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro se con -
gra tu la com os tra ba lha do res da in dús tria que par ti ci -
pam do en con tro que a CNTI re a li za em Bra sí lia sob o 
co man do de José Ca lix to Ra mos.

Era a ma ni fes ta ção que de se ja va fa zer, em
nome do PSB.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.







Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de -
i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da 
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer um
re gis tro que con si de ro ex tre ma men te im por tan te.
Está mar ca da para den tro de al guns mi nu tos a re u -
nião da Ban ca da do PSDB que es co lhe rá o novo Lí -
der do Par ti do. Até há pou co, dis pu tá va mos a Li de ran -
ça eu e o Se na dor Ge ral do Melo. Nós dois co lo ca mos
o nome à dis po si ção do Par ti do, para que haja, num
pro ces so de mo crá ti co, a es co lha do Lí der que subs ti -
tu i rá o Se na dor Sér gio Ma cha do.

Após mu i to en ten di men to, re gis tro que re ti rei
mi nha can di da tu ra à Li de ran ça do PSDB e apo io a
can di da tu ra do Se na dor Ge ral do Melo, que, te nho
cer te za, den tro de ins tan tes, será ele i to pela una ni mi -
da de dos 14 mem bros do Blo co PSDB/PPB. Fiz isso
em nome da união do Par ti do. Fiz isso em nome da
união do gru po, por que en ten do que este não é mo -
men to de dis pu ta nem de di vi são. É mo men to de
união. E vejo no Se na dor Ge ral do Melo to das as qua -
li da des para ser o Lí der que o PSDB pre ci sa.

Sr. Pre si den te, que ro apro ve i tar a opor tu ni da de
para re gis trar o pro fí cuo tra ba lho fe i to pelo Se na dor
Sér gio Ma cha do na Li de ran ça do PSDB. Du ran te seis 
anos, o Se na dor Sér gio Ma cha do foi Lí der do PSDB
nas Co mis sões e no ple ná rio. Eu tive a hon ra de ser o
seu Vice-Lí der e de acom pa nhar pari pas su o tra ba -
lho im por tan te para o País re a li za do por esse Se na -
dor ce a ren se. Ago ra que o Se na dor Sér gio Ma cha do
de i xa a Li de ran ça do PSDB, con si de ro im por tan te
pres tar de pú bli co esse re co nhe ci men to ao seu tra ba -
lho, à sua gran de za de es pí ri to. E te nho cer te za de
que S. Exª con ti nu a rá a pres tar re le van tes ser vi ços ao 
Ce a rá e ao País.

Por tan to, co mu ni co ao Ple ná rio que, den tro de
ins tan tes, o PSDB, por una ni mi da de, ca mi nhan do na
mes ma di re ção, es ta rá es co lhen do o seu Lí der, Se na -
dor Ge ral do Melo, que faço vo tos de sem pe nhe, como
sei que de sem pe nha rá, um tra ba lho à fren te da Li de -
ran ça de for ma pro fí cua, cons tru ti va e de mo crá ti ca.

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

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma bre ve
co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Com a
pa la vra o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, ama nhã, 27 de se tem bro,
Dia de Cos me e Da mião, o Bra sil co me mo ra o Dia Na -
ci o nal do Ido so, e nós pre ten de mos, no pri me i ro ho rá -
rio do Expe di en te de ama nhã, ren der as nos sas ho -
me na gens a esse seg men to so ci al que cres ce de for -
ma sur pre en den te. 

O Bra sil, Sr. Pre si den te, não é mais um País de
jo vens; o Bra sil já tem hoje 14 mi lhões de pes so as
com mais de 60 anos. E uma pro je ção para os pró xi -
mos 20 anos nos apon ta uma po pu la ção que se apro -
xi ma dos 40 mi lhões de pes so as com mais de 60
anos. Isso é mo ti vo de jú bi lo, por que a ex pec ta ti va de
vida dos bra si le i ros mu dou nas úl ti mas dé ca das ra pi -
da men te, de 30 anos para 50 anos e para 70 anos, re -
sul ta do na tu ral men te dos in ves ti men tos que fo ram fe -
i tos na in fra-es tru tu ra dos Esta dos e de di ver sos mu -
ni cí pi os, me lho ran do o abas te ci men to de água tra ta -
da, e o exer cí cio da me di ci na pre ven ti va. E, na tu ral -
men te, os avan ços que a ciên cia e a tec no lo gia têm
al can ça do e co lo ca do a ser vi ço da me di ci na e da sa ú -
de, es tão fa zen do com que a po pu la ção bra si le i ra viva 
mais e com qua li da de de vida. 

A pre o cu pa ção, equi vo ca da, que exis tia an te ri -
or men te era de que o ve lho era um peso para a fa mí -
lia. A co no ta ção de hoje é di fe ren te. Há ra zões para
ates tar mos que, em mu i tas si tu a ções, o ve lho é o ar ri -
mo da fa mí lia ou sua apo sen ta do ria é a úni ca fon te de 
ren da da fa mí lia.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, o im por tan te é
que as pes so as com mais de 60 anos es te jam vi ven -
do com mais qua li da de de vida, em ple no gozo de
suas fa cul da des men ta is e fí si cas, po den do exer ci tar
todo tipo de ati vi da de, po den do na tu ral men te exer cer
li vre men te a ci da da nia e dar sua con tri bu i ção aos pro -
ces sos so ci o e co nô mi cos exis ten tes no País.

Ama nhã o Se na do Fe de ral es ta rá ren den do
suas ho me na gens ao ido so do Bra sil, para que re ce -
ba essa men sa gem de oti mis mo e de es pe ran ça de
que te nha re al men te um en ve lhe ci men to fe liz e com
qua li da de de vida.

Era essa, Sr. Pre si den te, a bre ve co mu ni ca ção
que de se ja va fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner.



O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Se na do ras e Se na do -
res, que ro apro ve i tar este mo men to para re gis trar a
mi nha pre o cu pa ção em fun ção de uma ca mi nha da
re a li za da por pes so as de San ta Ca ta ri na e do Rio
Gran de do Sul até Bra sí lia. Eu di ria que se tra ta va de
uma ca mi nha da de in te gra ção na ci o nal pró-agri cul tu -
ra. Sa í ram de lá per cor ren do pra ti ca men te o Extre mo
Sul e vin do até o Pla nal to Cen tral em bus ca da in te -
gra ção na ci o nal, um mo vi men to para que nós e o Go -
ver no abra mos os olhos para que se jam de li ne a dos
ca mi nhos mais pe re nes, mais se gu ros para a agro pe -
cuá ria bra si le i ra.

Tra go o as sun to por que eles es ti ve ram aqui na
Espla na da dos Mi nis té ri os, mon ta ram acam pa men to
or ga ni za do. Mu i tos vi e ram a ca va lo. Fo ram vin te e
pou cos dias an dan do, numa de mons tra ção de in te -
gra ção e or ga ni za ção, uma tra ves sia em prol não so -
men te da ge ra ção atu al, mas tam bém das fu tu ras,
pen san do em nos sos fi lhos e no País.

Me di te mos, Sr. Pre si den te, no bres co le gas, so -
bre a pro pos ta de les para que o Bra sil de fi na-se, or -
ga ni ze-se e, de uma vez por to das, te nha con di ções
de mar car um ten to e de fi nir um pro gra ma no cam po
da agro pe cuá ria, da pro du ção. Eles ar gu men tam que
pro du zi mos, no Bra sil, cer ca de 82 mi lhões de to ne la -
das de grãos por ano. Por que não se ado tar como
meta para o Bra sil, para os pró xi mos anos, a pro du -
ção de uma to ne la da de ali men tos por ha bi tan te? Te -
ría mos, em pou co tem po, a pro du ção de 150 a 160
mi lhões de to ne la das de ali men tos. Se hou ver, no
País, um pro gra ma que de fi na a pro du ção de uma to -
ne la da de ali men tos por ha bi tan te – há es pa ço e con -
di ções para isso, bas ta ha ver von ta de po lí ti ca –, te re -
mos con di ções de, em cin co ou seis anos, ma tar a
fome de mais de trin ta mi lhões de bra si le i ros que ocu -
pam a fa i xa da po bre za, que pre ci sam de ali men ta -
ção. Te re mos, en tão, con di ções de di zer ao mun do
que não te mos di nhe i ro para ofe re cer ao Ori en te, à
Eu ro pa, aos Esta dos Uni dos, mas te mos ali men tos,
po de mos ne go ci ar, po de mos tro car por pro du tos os
qua is o Bra sil ne ces si ta, tais como ma té ria-pri ma,
equi pa men tos in dus tri a is, o que o País não ti ver.

De mons tra ría mos um es pí ri to ar ro ja do no co -
mér cio ex ter no, ne go ci an do com o mun do. Essa é
uma sa í da. Eles apre sen tam essa pro pos ta com tran -
qüi li da de, com de mons tra ti vos que nos co mo vem, Sr.
Pre si den te, no bres co le gas. Nes se cam po, o Bra sil
tem con di ções de en fren tar, por que te mos
mão-de-obra, te mos ma té ria-pri ma, te mos a ter ra, e
acre di to que o re sul ta do des se tra ba lho não de mo re,

seja rá pi do. Po de ría mos res pon der a essa de man da
em pou co tem po.

Re gis tro des ta tri bu na a pre o cu pa ção de seg -
men tos im por tan tes do País que es tão nes sa cru za -
da, na es pe ran ça de uma po lí ti ca de fi ni da, cla ra,
aber ta, de pas sar mos de uma pro du ção de cer ca de
82 mi lhões de to ne la das de grãos para uma pro du ção 
de uma to ne la da de ali men tos por ha bi tan te. Te re -
mos, em pou co tem po, a pro du ção de 150 a 160 mi -
lhões de to ne la das de ali men tos, para ma tar a fome
dos 30 mi lhões de po bres do Bra sil e di zer ao mun do
que não dis po mos de ar ma men tos, mas te mos ali -
men tos para ne go ci ar, para fa zer um in ter câm bio.

O Sr. Iris Re sen de (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – O 
Pre si den te as si na la, Se na dor Iris Re sen de, que meu
tem po está se es go tan do, mas, se S. Exª per mi tir, eu
gos ta ria de ou vir V. Ex.ª, que foi Mi nis tro da Agri cul tu -
ra e co nhe ce o se tor com uma pro fun di da de enor me.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
con ce de o tem po ne ces sá rio para que o Se na dor Iris
Re sen de faça o apar te, mas pede a S. Exª que seja
bre ve, por que ain da te mos so bre a mesa ex pe di en tes 
a se rem li dos.

O Sr. Iris Re sen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Sr. Pre si den te, pela ge ne ro si da de de V. Ex.ª.
Agra de ço o apar te con ce di do pelo Se na dor Ca sil do
Mal da ner. Toda vez que vejo um co le ga ocu par a tri -
bu na para dis cu tir a agri cul tu ra bra si le i ra, sin to-me re -
a li za do, uma vez que sou pro fun da men te li ga do ao
se tor des de a mi nha me ni ni ce até hoje, como Se na -
dor da Re pú bli ca. E se aqui es tou, há pou co mais de
seis anos, é tam bém com o apo io de mi lha res de agri -
cul to res do meu Esta do de Go iás, que tem nes sa
área um dos pon tos for tes da sua eco no mia, res pon -
den do hoje por pra ti ca men te 10% da pro du ção de
grãos do País. Qu e ro so li da ri zar-me com V. Exª, que
tam bém re pre sen ta um Esta do onde a agri cul tu ra é
for te, di ga mos as sim, uma tec no lo gia de pon ta na
área da agri cul tu ra. Acre di to até que, se o Bra sil in te i -
ro se es pe lhas se no Sul, no Rio Gran de do Sul, em
San ta Ca ta ri na e no Pa ra ná, onde se ob ser va, em
cada pro pri e da de, a di ver si fi ca ção da pro du ção, já te -
ría mos, tal vez, uma po si ção bem mais des ta ca da. V.
Exª está cre den ci a do para fa lar so bre agri cul tu ra,
para gri tar, para re cla mar a ação das au to ri da des res -
pon sá ve is por este se tor no País. Qu an do se fala em
agri cul tu ra, não se fala sim ples men te no Mi nis té rio da 
Agri cul tu ra, mas tam bém no Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, no Mi nis té rio da Fa zen da, os qua is, mu i tas ve -



zes, até por des co nhe ci men to de sua im por tân cia,
im pe dem um de sen vol vi men to mais acen tu a do da
agri cul tu ra em nos so País. V. Exª tem ab so lu ta ra zão:
o Bra sil tem cli ma, tem ter ras fér te is e um povo tra ba -
lha dor, mas não tem o apo io de vi do para de sen vol ver
a agri cul tu ra. O mun do in te i ro, prin ci pal men te os pa í -
ses de sen vol vi dos, gas ta uma for tu na com agri cul tu -
ra; aqui pra ti ca men te não se gas ta nada. Os Esta dos
Uni dos têm apo i a do nos so gri to con tra os pa í ses que
con ce dem sub sí di os. Mas o que fi ze ram os Esta dos
Uni dos há pou cos dias? Sim ples men te per do a ram to -
das as dí vi das dos seus agri cul to res, en quan to os
nos sos con ti nu am per den do suas pro pri e da des, ou -
tros re ne go ci am suas dí vi das, ”em pur ran do o pro ble -
ma com a bar ri ga“, sem nun ca con se gui rem pa gar o
que de vem. De um lado, dis tri bu em-se ter ras – não
va mos ne gar –, mas, de ou tro, os pe que nos pro pri e tá -
ri os de ter ra são ex pul sos. So li da ri zo-me com V. Exª,
jun tan do ao seu gri to o nos so, por que te nho cer te za
de que, no dia em que o Go ver no des ta car con ve ni en -
te men te re cur sos para a agri cul tu ra no Bra sil, o País
não irá cu i dar ape nas dos 30 mi lhões de bra si le i ros
fa min tos, ele irá abas te cer o mun do, por que pode
fazê-lo. Meus cum pri men tos, Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O SR. CASILDO MALDANER  (PMDB – SC) –
Re co lho com mu i ta hon ra, Se na dor Iris Re zen de, o
seu apar te, até mes mo pela ex pe riên cia de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Ca sil do Mal da ner, a Mesa pede a com pre en são de V.
Exª.

O SR. CASILDO MALDANER  (PMDB – SC) –
Estou por en cer rar o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si -
den te.

Re co lho, Se na dor Iris Re zen de, o seu apar te,
pela ex pe riên cia de V. Exª, que ad mi nis trou, como Mi -
nis tro, a agri cul tu ra no Bra sil.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que é nes se
ca mi nho que ire mos en con trar as sa í das, por que,
pro du zin do mais, aju da re mos a re a li zar a re for ma
agrá ria, va mos aju dar a fa zer com que os pe que nos
que ain da têm um pe da ço de ter ra não o aban do nem,
por que as sim aca ba rão ape nas en gros san do as fi le i -
ras dos sem-ter ra, evi tan do, des sa for ma, que haja
ma i or acú mu lo de pes so as nas pe ri fe ri as das gran des 
me tró po les, e aju da re mos a des cen tra li zar ou in te ri o -
ri zar o de sen vol vi men to do Bra sil. Sem pre digo que
pre ci sa mos des cen tra li zar, por que as gran des me tró -
po les têm três pro ble mas sé ri os: a ha bi ta ção, o sa ne -
a men to bá si co e a se gu ran ça pú bli ca.

Sr. Pre si den te, agra de ço a be ne vo lên cia de V.
Exª por ter per mi ti do que nos es ten dês se mos um
pou co no tem po.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa

agra de ce a com pre en são de V. Exª por que, se o Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res o apar te as se, não
ha ve ria tem po para que a Mesa pu des se ler um re -
que ri men to da ma i or im por tân cia apre sen ta do por S.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 543, DE 2001

Exmº Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Se na dor Ra mez Te bet,
Re que i ro a V. Exa., com base no dis pos to na alí -

nea b do art. 218 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, a in ser ção em ata de voto de pe sar pelo fa le -
ci men to do Ve re a dor e Sin di ca lis ta Car los Alber to de
Oli ve i ra San tos, o Car los Gato, 1º Se cre tá rio da União 
dos Ve re a do res do Bra sil (UVB), ocor ri do sá ba do
pas sa do, dia 22 de se tem bro, no Mu ni cí pio de Pe dri -
nhas–SE.

Jus ti fi ca ção

(Em ple ná rio.)
(Ver pro nun ci a men to na Hora do Expe di en te da

pre sen te ses são.)
Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2001. –

Antô nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A jus ti -
fi ca ção do Se na dor Anto nio Car los Va la da res foi
dada na ses são de hoje à tar de, quan do S. Exª pro -
nun ci ou um dis cur so re la tan do o acon te ci men to em
Ser gi pe.

A Mesa tam bém in for ma ao Se na dor Anto nio
Car los Va la da res que on tem foi apro va do pelo Ple ná -
rio voto de pe sar pelo fa le ci men to de Car los Alber to
de Oli ve i ra San tos. Mas fica re gis tra do o re que ri men -
to de V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, fui ao se pul ta men to do lí der sin di ca lis ta Car los
Gato, na ci da de de Bo quim, e re al men te fi quei im -



pressi o na do com a po pu la ção co mo vi da que com pa re -
ceu ao seu en ter ro. Mais de 20 mil pes so as es ti ve ram
pre sen tes para ho me na ge ar e le var o seu cor po à sua
der ra de i ra mo ra da. O es pe tá cu lo a que as sis ti mu i to me
co mo veu e de mons trou que se tra ta va de uma li de ran ça 
in con tes te, que ri da e ama da pelo seu povo e que de i -
xou cer ta men te uma la cu na im pre en chí vel em toda
aque la vas ta re gião ci trí co la, pela luta que ele em pre en -
deu em fa vor das clas ses me nos fa vo re ci das.

Por tan to, Sr. Pre si den te, so li ci to que se in clua o
dis cur so que pro nun ci ei no iní cio da ses são como jus -
ti fi ca ção des sa pro po si ção, além do acrés ci mo que
fiz, o qual con si de ro, nes te ins tan te, a tra du ção dos
sen ti men tos do povo de Ser gi pe.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, mas lem bro que o tem po da ses -
são está-se es go tan do.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs Se na do res, o Pre si den te da Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra e inú me -
ros re pre sen tan tes do Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Ru ra is Sem Ter ra, MST, do Mo vi men to dos Pe que nos
Agri cul to res, MPA, da Arti cu la ção Na ci o nal das Mu -
lhe res Tra ba lha do ras Ru ra is, da Fren te Sul da Agri -
cul tu ra Fa mi li ar, do Mo vi men to dos Atin gi dos por Bar -
ra gem há pou co es ti ve ram no ga bi ne te do Pre si den te
do Se na do Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet, pe din do o 
em pe nho de S. Exª para con se guir uma au diên cia
com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Pre -
ten dem es sas ins ti tu i ções dis cu tir al guns pro ble mas
re la ti vos à agri cul tu ra, à re for ma agrá ria e ao fi nan ci a -
men to para agri cul to res – so bre tu do os pe que nos
agri cul to res, as co o pe ra ti vas e as fa mí li as de tra ba -
lha do res as sen ta dos.

No ofí cio que en ca mi nha ram ao Pre si den te – o
qual so li ci to seja trans cri to na ín te gra nos Ana is do
Se na do –, ve ri fi ca-se como a po lí ti ca agrí co la, de um
lado, re sul tou no cres ci men to da pro du ção bra si le i ra
de grãos – de 76 mi lhões to ne la das para 97 mi lhões
de to ne la das, no pe río do de 1995 a 2000 – e, de ou tro 
lado, na que da do Pro du to Inter no Bru to da ati vi da de
pri má ria da agri cul tu ra – de 43 bi lhões para 40 bi -
lhões, no mes mo pe río do –, se gun do es ti ma ti vas da
USP/Esalq. Esses da dos mos tram que nem sem pre
aqui lo que cons ti tui um es for ço dos agri cul to res re sul -
ta em me lhor va lor real de ren da de sua ati vi da de.

Tam bém é pos sí vel cons ta tar, nes se ofí cio,
como os es for ços de re a li za ção de re for ma agrá ria
es tão mu i to aquém dos ob je ti vos que cons ti tu em a
as pi ra ção dos tra ba lha do res bra si le i ros.

Assim, Sr. Pre si den te, es tão tam bém pre sen tes
no Pa lá cio do Pla nal to qua se mil tra ba lha do res, re -
pre sen tan tes dos mais di ver sos Esta dos bra si le i ros,
so li ci tan do que se re a li ze essa au diên cia com o Pre si -
den te da Re pú bli ca.

O Mi nis tro Raul Jung mann in for mou que irá re -
ce bê-los, jun ta men te com re pre sen tes do Mi nis té rio
da Fa zen da e da Casa Ci vil. O Mi nis tro Aloy sio Nu nes
Fer re i ra, da Se cre ta ria de Go ver no, in for mou-me que
será o Mi nis tro Raul Jung mann que re a li za rá, pri me i -
ra men te, esse diá lo go.

Entre tan to, se ria im por tan te que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, que, com mu i ta fre -
qüên cia, re ce be em pre sá ri os tan to de em pre sas na -
ci o na is como de mul ti na ci o na is e/ou es tran ge i ras e
re pre sen tan tes das gran des ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
pos sa tam bém dar a de vi da aten ção ao cla mor, ao
ape lo, ao an se io dos tra ba lha do res.

Os Se na do res He lo í sa He le na, Ge ral do Cân di do
e José Edu ar do Du tra – que so li ci tou au diên cia ao Pre -
si den te da Casa, Se na dor Ra mez Te bet – e to dos nós
es ta mos con cla man do a au to ri da de má xi ma do Po der
Exe cu ti vo, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
para aten der a essa so li ci ta ção de au diên cia.

Sr. Pre si den te, agra de ço o de fe ri men to do re -
que ri men to.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA
AGRICULTURA – CONTAG

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA –
MST

MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES – MPA
ARTICULAÇÃO NACIONAL DAS MULHERES TRABALHADORAS 
RURAIS – ANMTR

FRENTE SUL DA AGRICULTURA FAMILIAR
MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS – MAB

Exce len tís si mo Se nhor
Dr. Fer nan do Hen ri que Car do so
Dig nís si mo Pre si den te da República

Bra sí lia, 19 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Com a fran que za e o res pe i to de vi dos à pes soa de Vos sa
Exce lên cia, de ve mos es cla re cer que os nú me ros di vul ga dos pelo
seu go ver no acer ca da per for man ce da agri cul tu ra e do pro gra -



ma de re for ma agrá ria, de fi ni ti va men te, não re tra tam, com fi de li -
da de, a re a li da de ob ser va da no agrá rio na ci o nal.

Com efe i to, no que tan ge à po lí ti ca agrí co la, sal ta aos
olhos pou co aten tos os da dos da pu bli ci da de ofi ci al dan do con ta
do cres ci men to da pro du ção bra si le i ra de grãos, de 76 mi lhões de 
to ne la das, para 97 mi lhões de to ne la das, en tre 1995 e 2000.

To da via, o exa me cu i da do so das es ta tís ti cas re ve la que,
ape sar des se cres ci men to da pro du ção, no mes mo pe río do, o
PIB da ati vi da de pri má ria da agri cul tu ra caiu de RS 43 bi lhões,
para RS 40 bi lhões, con for me es ti ma ti vas da USP/ESALQ. De -
pre en de-se, pois, que, além de ir re le van te quan do vi su a li za do em 
ter mos per ca pi ta, o in cre men to da pro du ção na ci o nal de grãos
en tre 1995 e 2000 re sul tou de um so bre es for ço pro du ti vo dos
agri cul to res bra si le i ros na ten ta ti va in gló ria de, pelo au men to da
quan ti da de pro du zi da, ten tar com pen sar a tra je tó ria ob ser va da
de que da ex po nen ci al dos pre ços agrí co las, ao pro du tor.

Con fir man do a mag ni tu de da cri se de ren ta bi li da de do se -
tor, que se es ten de des de o iní cio do pro ces so de aber tu ra uni la -
te ral da eco no mia agrí co la do país, es tu do re a li za do pela USP
apon ta que, ao lon go da dé ca da de 90, os ín di ces de pre ços re a -
is re ce bi dos pe los agri cul to res bra si le i ros ca í ram à taxa de
4,74%, ao ano, no caso dos agri cul to res fa mi li a res, e em 2,56%,
ao ano, para os pa tro na is.

To man do-se pe río do mais re cen te, da dos da Fun da ção
Ge tú lio Var gas es cla re cem que, de fe ve re i ro de 1998 a fe ve re i ro
de 2001, en quan to o IGP-M va ri ou 33,7%, os ín di ces de pre ços,
ao pro du tor, do café, man di o ca, ar roz, mi lho e fe i jão, por exem plo, 
va ri a ram, res pec ti va men te, -37%; -8%; 3,8%; 7% e 11%.

Os im pac tos des se pro ces so de ses tru tu ran te têm afe ta do,
com ma i or in ten si da de, os as sen ta dos em pro je tos de re for ma
agrá ria, e de ma is agri cul to res de base fa mi li ar. Isto por que, além
de ex pos tos à con cor rên cia des le al dos pro du tos im por ta dos, in -
ten si vos em sub sí di os, esse seg men to pro du ti vo foi to tal men te
ali ja do dos me ca nis mos de apo io à co mer ci a li za ção pe las re for -
mas pro ces sa das pelo go ver no de Vos sa Exce lên cia. Com a pri -
va ti za ção dos ins tru men tos de co mer ci a li za ção, tais se to res fi ca -
ram ain da mais vul ne rá ve is às for mas es po li a tivss que pro li fe ram
nas es fe ras da in ter me di a ção da co mer ci a li za ção agrí co la.

No con tex to aci ma, tan to os as sen ta dos, como o con jun to
dos agri cul to res fa mi li a res, ape nas, ex cep ci o nal men te, con tam
com chan ces efe ti vas de sus ten ta bi li da de eco nô mi ca. Assim, en -
tre os efe i tos co la te ra is da atu al po lí ti ca agrí co la, des ta cam-se fe -
nô me nos po ten ci a li za do res dos dra má ti cos qua dros so ci a is ur ba -
nos e ru ra is do país, como o êxo do ru ral e o apro fun da men to dos 
ní ve is de en di vi da men to des ses se to res.

No pri me i ro caso, cum pre res sal tar que o nú me ro de tra ba -
lha do res tan gi dos do cam po por con ta dos efe i tos da po lí ti ca
agrí co la ne u tra li zam com ple ta men te as me tas de as sen ta men to
di vul ga das pelo Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio. De fato,
da dos do IBGE in for mam que, na mé dia do pe río do en tre 1996 e
2000, cer ca de 538 mil pes so as aban do na ram as áre as ru ra is, a
cada ano. Este nú me ro su pe rou, com fol ga, as 400 mil pes so -
as/ano, de cla ra das como as sen ta das em pro je tos de re for ma
agrá ria.

No caso do en di vi da men to, al guns pon tos de vem ser en fa -
ti za dos a Vos sa Exce lên cia. Em pri me i ro lu gar, o seu go ver no, de
fato, her dou um es to que de dí vi das agrí co las, já vo lu mo so, pró xi -
mo a R$ 18 bi lhões, em va lo res cor ren tes. To da via, as vá ri as me -
di das pa li a ti vas ado ta das, des de en tão, para o en fren ta men to
des sa im por tan te fon te de de ses ta bi li za ção so ci o e co nô mi ca do
se tor, re fle ti ram os in te res ses da ban ca da ru ra lis ta do Con gres so

Na ci o nal, os qua is, ob vi a men te, pe ri fe ri zam, ou sim ples men te ig -
no ram as de man das dos agri cul to res de base fa mi li ar.

Assim, mes mo não dis pon do dos nú me ros exa tos, e do
per fil atu al das dí vi das, que es tra nha men te não têm sido in for ma -
dos pe las au to ri da des da área eco nô mi ca, es ti ma ti vas ex tra-ofi ci -
a is dão con ta que o en di vi da men to dos as sen ta dos e pe que nos
pro du to res al can ça, atu al men te, va lor em tor no de R$ 7 bi lhões – 
aí in clu í da a par ce la em con di ção de nor ma li da de –, o que cor -
res pon de ria a 13,4% do es to que to tal das dí vi das ru ra is.

Mais que os nú me ros, a me lhor tes te mu nha da gra vi da de
da di men são po lí ti ca do en di vi da men to tem sido o de ses pe ro es -
tam pa do em mi lha res de tra ba lha do ras e tra ba lha do res hon ra -
dos, e que ma ni fes tam-se mo ral e ma te ri al men te ar ra sa dos pelo
pro ces so cres cen te de en di vi da men to, sem qual quer ex pec ta ti va
de saná-lo.

Se nhor Pre si den te, as nos sas pre o cu pa ções com o en di vi -
da men to trans cen dem aos efe i tos do fe nô me no na de sor ga ni za -
ção da es tru tu ra pro du ti va dos as sen ta dos e agri cul to res fa mi li a -
res. O seu al can ce sis tê mi co ame a ça as pró pri as fun ções es tra té -
gi cas da agri cul tu ra bra si le i ra. Afi nal, o va lor to tal das dí v i das atu -
a is do se tor agrí co la, em tor no de R$ 52 bi lhões, su pe ra em R$
12 bi lhões o PIB da agri cul tu ra – ati vi da de pri má ria. Des se to tal,
cer ca de R$ 30 bi lhões cor res pon dem a dé bi tos em con di ção de
anor ma li da de, o equi va len te a 40% do PIB da agro pe cuá ria.

Sob tais cir cuns tân ci as, os en car gos fi nan ce i ros do cré di to 
ru ral con so mem, hoje, o cor res pon den te a 6,2% da ren da bru ta
da agro pe cuá ria anu al. Con si de ran do-se os 12,5% equi va len tes
da ren da ru ral uti li za das para a amor ti za ção das dí vi das, tem-se
que 18,7% da ren da bru ta do se tor agro pe cuá rio des ti nam-se, a
cada ano, para pa ga men tos ao sis te ma fi nan ce i ro. Em nú me ros
ab so lu tos, sig ni fi ca que, anu al men te, em tor no de R$ 16,30 bi -
lhões da agri cul tu ra são des ti na dos ao ser vi ço da dí vi da, mais as
amor ti za ções do prin ci pal.

Cum pre res sal tar que a de fi ni ção de ta xas de ju ros fi xas
para o Pro naf, de fato, re sul tou em en car gos bem in fe ri o res às
ta xas de mer ca do. To da via, o que de ter mi na a ca pa ci da de de
pa ga men to dos agri cul to res fa mi li a res, no caso, é a re ce i ta ge -
ra da pela ati vi da de agrí co la. Assim, os me no res cus tos re la ti -
vos do Pro naf, in clu í dos os re ba tes con fe ri dos, su pe ram, com
lar ga mar gem, a evo lu ção da re ce i ta agrí co la, em pro ces so de
fran ca de te ri o ra ção con for me se con clui dos nú me ros exi bi dos
aci ma.

Por tan to, Se nhor Pre si den te, apre en si vos com a mag ni tu -
de do qua dro ex pos to, e es go ta das as chan ces de ne go ci a ções
com as de ma is es fe ras do go ver no, as en ti da des de re pre sen ta -
ção dos tra ba lha do res e tra ba lha do ras ru ra is do Bra sil re i vin di -
cam au diên cia co le ti va com Vos sa Exce lên cia, para que te nha -
mos a opor tu ni da de de di a lo gar e sub me ter à sua con si de ra ção
as pro po si ções que jul ga mos da ma i or es sen ci a li da de, par ti cu -
lar men te no que tan ge às me di das emer gen ci a is e subs tan ti vas
re que ri das para a re so lu ção do pro ble ma do en di vi da men to agrí -
co la.

Res pe i to sa men te, Alber to Broch, Vice – Pre si den te da
CONTAG – João Pa u lo Ro dri gues  – p/Co or de na ção Na ci o nal
do MST.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal. A Mesa sabe do
em pe nho do Se na dor Ra mez Te bet no sen ti do de
con se guir a au diên cia a que V. Exª se re fe re.



O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Wal deck Orne las en vi ou à Mesa
pro po si ção que, em face do dis pos to no art. 235, in ci -
so III, a, do Re gi men to Inter no, será lida na pró xi ma
ses são.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os Srs.
Se na do res Val mir Ama ral, Car los Be zer ra, Edu ar do
Si que i ra Cam pos, Ma u ro Mi ran da e Ro me ro Jucá en -
vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, inú me ras pes qui -
sas e es tu dos re a li za dos re cen te men te em vá ri as uni -
ver si da des bra si le i ras vêm de mons tran do a exis tên -
cia de uma for te cor re la ção en tre o apro fun da men to
da de sa gre ga ção so ci al e o au men to da vi o lên cia em
nos so País. 

Se gun do da dos di vul ga dos re cen te men te pelo
Re la tó rio de De sen vol vi men to Hu ma no da Orga ni za -
ção das Na ções Uni das (ONU), o Bra sil con ti nua sen -
do um País de ver go nho sos con tras tes so ci a is. Entre -
tan to, em re la ção ao re la tó rio do ano pas sa do, até
que con se gui mos gal gar al guns de gra us rumo a uma
me lhor apre sen ta ção so ci al, como ve re mos a se guir. 

Em 2000, de acor do com o Índi ce de De sen vol -
vi men to Hu ma no (IDH) que a ONU uti li za para me dir
a qua li da de de vida em cen to e ses sen ta e dois pa í -
ses e que va ria numa es ca la en tre zero e um, fi ca mos
co lo ca dos em um nada hon ro so sep tu a gé si mo quar to 
lu gar. Nes te ano ga nha mos al guns pon tos, mas, mes -
mo as sim, nos sa co lo ca ção con ti nua mu i to ruim e,
por tan to, não me re ce ma i o res co me mo ra ções. 

No uni ver so de pa í ses ana li sa dos, o Bra sil está
ago ra em se xa gé si mo nono lu gar. Se ana li sar mos
aten ta men te o quan to me lho ra mos em re la ção a nós
mes mos no pe río do em con si de ra ção, va mos cons ta -
tar que os pro gres sos so ci a is fo ram re al men te in sig ni -
fi can tes.

Em ter mos de con cen tra ção de ren da por exem -
plo, con ti nu a mos apre sen tan do um dos pi o res in di ca -
do res em ní vel mun di al. Aliás, essa si tu a ção tem con -
tri bu í do de ma ne i ra im por tan te para di fi cul tar pro -
gres sos sig ni fi ca ti vos, prin ci pal men te nas áre as de
sa ú de e edu ca ção. No Bra sil de hoje, os 10% mais ri -
cos ga nham 48,7 ve zes mais do que os 10% mais po -
bres. Além do mais, para cada mil cri an ças nas ci das
vi vas, qua ren ta não con se guem che gar à ida de adul -
ta. Indis cu ti vel men te, es ses per cen tu a is são re al men -
te in dig nos para um País que ali men ta so nhos his tó ri -

cos de se tor nar em bre ve uma gran de po tên cia mo -
der na e de sen vol vi da.

Em con tra par ti da, na Argen ti na de hoje, mes mo
aba la da por pro fun da cri se po lí ti ca, eco nô mi ca, fi nan -
ce i ra, ins ti tu ci o nal e de go ver na bi li da de, a re a li da de
so ci al ain da se man tém em pa ta ma res in com pa ra vel -
men te mais de cen tes e mais ci vi li za dos do que os
nos sos. Se gun do pes qui sas re a li za das re cen te men te 
pelo Insti tu to de Esta tís ti cas e Cen sos (Indec) da que -
le país, os 10% mais ri cos da po pu la ção ar gen ti na ga -
nham 26,4 ve zes mais do que os 10% mais po bres. É
im por tan te res sal tar que esse re sul ta do, mes mo não
sen do hu mi lhan te, de i xou boa par te dos ar gen ti nos
tris tes e per ple xos. No ano pas sa do, o mes mo le van -
ta men to cons ta tou que a dis tân cia en tre os 10% mais
ri cos e os 10% mais po bres era de 24,8 ve zes. 

Du ran te todo o sé cu lo XX, ape sar de ter en fren -
ta do inú me ros per cal ços po lí ti cos e ins ti tu ci o na is, e
de ter sido des mo ra li za da em uma guer ra in cen ti va da 
ir res pon sa vel men te pe los ge ne ra is que en tão co man -
da vam o país, a Argen ti na or gu lha va-se de ser uma
na ção de clas se mé dia e de ter um pé no cha ma do
Pri me i ro Mun do. Seus ín di ces so ci a is po di am até
mes mo ser com pa ra dos aos de pa í ses al ta men te de -
sen vol vi dos como Fran ça e Itá lia. 

Vol tan do ao caso bra si le i ro, para com ple tar o
qua dro cho can te de nos sa imen sa dí vi da so ci al, é im -
por tan te fa zer mos re fe rên cia aos da dos di vul ga dos
em me a dos de ju lho des te ano pela Fun da ção Ge tú lio 
Var gas (FGV) so bre o ta ma nho de nos sa mi sé ria. Se -
gun do a FGV, 49,6 mi lhões dos bra si le i ros vi vem na
mais ver go nho sa in di gên cia, com uma ren da men sal
in fe ri or a R$ 79,00. Se jun tar mos a esse enor me con -
tin gen te de pá ri as mais 25 mi lhões de po bres que
exis tem se gu ra men te em nos so ter ri tó rio, te re mos
um tris te uni ver so de 75 mi lhões de pes so as vi ven do
no mais com ple to sub de sen vol vi men to. Assim, como
po de mos con clu ir, qua se 45% do to tal de nos sa po -
pu la ção, que é de 170 mi lhões de ha bi tan tes, en fren ta 
quo ti di a na men te con di ções de so bre vi vên cia bas tan -
te pre cá ri as.

Como dis se mos an te ri or men te, vá ri os so ció lo -
gos e ci en tis tas so ci a is vêm aler tan do que o agra va -
men to da mi sé ria em nos so País tem con tri bu í do de
ma ne i ra im por tan te para o au men to da vi o lên cia in -
dis cri mi na da que toma con ta prin ci pal men te de nos -
sas me tró po les, dos mé di os cen tros ur ba nos e das
nos sas es tra das, que apre sen tam anu al men te um
sal do cres cen te e as sus ta dor de mi lha res de mor tos.
Assim, com o cres ci men to ex ces si vo e caó ti co das
gran des e mé di as ci da des, com o au men to do nú me -
ro de ve í cu los nas ruas e nas es tra das, com o avan ço



do trá fi co de dro gas, do cri me or ga ni za do e da cor rup -
ção, com o ano ni ma to que os cen tros ur ba nos pro por -
ci o nam aos de lin qüen tes, com a im pu ni da de es can -
ca ra da que toma con ta de toda a so ci e da de, com a
de gra da ção dos va lo res mo ra is, fa mi li a res, re li gi o sos
e ins ti tu ci o na is, os es pa ços so ci a is de i xa ram de ser
lu ga res ci vi li za dos e pas sa ram a nos aba lar to dos os
dias com cri mes cada vez mais bár ba ros e com aci -
den tes de trân si to cada vez mais cho can tes. 

Dias atrás, o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to (BID), di vul gou que a cri mi na li da de no
Bra sil ca u sa um pre ju í zo anu al de 120 bi lhões de re a -
is. Além dis so, se gun do es tu do so ci o e co nô mi co re a li -
za do pelo Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas (Ipea),
a cri mi na li da de exer ce for te in fluên cia ne ga ti va so bre
os pre ços, so bre a pro du ção e so bre a cri a ção de em -
pre gos em nos so País.

Ao lado de to das as es ta tís ti cas so bre a vi o lên -
cia bra si le i ra, as que se re fe rem aos aci den tes de
trân si to nos de i xam es tar re ci dos. O trân si to no Bra sil 
mata anu al men te mais de cin qüen ta mil pes so as. É
im por tan te des ta car que esse nú me ro é su pe ri or a
to dos os sol da dos ame ri ca nos mor tos em dez anos
de guer ra no Vi et nã, que foi um con fli to ar ma do de
gran des pro por ções.

Se gun do da dos con sul ta dos jun to ao Pro gra -
ma de Re du ção de Aci den tes nas Estra das (PARE),
do Mi nis té rio dos Trans por tes, cer ca de tre zen tas e
cin qüen ta mil pes so as são aci den ta das anu al men te
no trân si to bra si le i ro. Como já fi ze mos re fe rên cia, os 
pre ju í zos ca u sa dos por es ses aci den tes são pe sa -
dos para os co fres pú bli cos, para o sis te ma de sa ú -
de e para a eco no mia como um todo. Mais de 50%
dos aci den ta dos têm ida de in fe ri or a trin ta e cin co
anos e, quan do não fi cam inu ti li za dos para o res to
da vida, o que é mu i to co mum, pres si o nam o sis te -
ma de sa ú de com lon gas per ma nên ci as nos hos pi -
ta is, con su mo de gran des quan ti da des de me di ca -
men tos ca ros, de ali men ta ção, de rou pas hos pi ta la -
res, ocu pa ção de le i tos du ran te mu i tos me ses, uti li -
za ção de equi pa men tos im por tan tes, exi gên ci as
cons tan tes so bre os pro fis si o na is e tra ta men tos al ta -
men te dis pen di o sos. 

De i xan do fora des se pas si vo os pre ju í zos pro -
vo ca dos pe los rou bos nas es tra das e pe los cho ques 
dos aci den tes que da ni fi cam mi lha res de ve í cu los e
que são one ra dos pelo pa ga men to de vul to sas so -
mas em se gu ros, des tru i ção de equi pa men tos pú bli -
cos e ou tros cus tos adi ci o na is, o Bra sil gas ta anu al -
men te cer ca de qua tro bi lhões de dó la res com a as -
sis tên cia que é obri ga do a dis pen sar aos aci den ta -

dos e com as des pe sas pro vo ca das pe los mi lha res
de mor tos.

A bem da ver da de, para mi lha res de bra si le i ros,
pe des tres, mo to ris tas res pon sá ve is, aci den ta dos nas
es tra das e nas ruas, os que fi ca ram com se qüe las ir -
re ver sí ve is ca u sa das por es ses ter rí ve is aci den tes,
cul pa dos ar re pen di dos, não cul pa dos e fa mi li a res de
to dos os atin gi dos, a Lei 9.503/97, que deu vida ao
novo Có di go Bra si le i ro de Trân si to e cuja vi gên cia
data de ja ne i ro de 1998, era uma gran de es pe ran ça
para tor nar o trân si to mais ci vi li za do e me nos as sas si -
no em nos so País. La men ta vel men te, após dois anos
e meio de sua exis tên cia, o nú me ro de mor tos vem
au men tan do em vez de di mi nu ir. 

To da via, logo no fi nal do pri me i ro ano de sua
apli ca ção, em ja ne i ro de 1999, os óbi tos re gis tra dos
so fre ram uma di mi nu i ção da or dem de 10,5%. Mas,
no le van ta men to fe i to no fi nal do ano pas sa do, a ale -
gria da pri me i ra hora vi rou tris te za mais adi an te, e os
per cen tu a is de mor te vol ta ram a cres cer.

Ape sar de tudo, como po de mos cons ta tar se -
gun do os da dos de 1999, te mos to das as con di ções 
de di mi nu ir, no cur to pra zo, a vi o lên cia que vol tou a
cres cer em nos so trân si to. A fim de con quis tar esse
ob je ti vo, pre ci sa mos ter von ta de po lí ti ca, res pon sa -
bi li da de e dis ci pli na para po der tra var um com ba te
efi ci en te con tra essa man cha ne gra que en ver go nha 
o nos so País pe ran te a co mu ni da de in ter na ci o nal.

O pri me i ro pas so para ga ran tir o bom cum pri -
men to do Có di go deve ser dado na di re ção da im -
plan ta ção ime di a ta de uma sé rie de nor mas que até
hoje ain da não fo ram es ta be le ci das e que são es -
sen ci a is para o fun ci o na men to do sis te ma como um
todo. Des sa ma ne i ra, é pre ci so de fi nir de uma vez
por to das as obri ga ções dos mo to ris tas e pe des tres
nas fa i xas; a ques tão das mul tas nes sas pas sa gens; 
a edu ca ção para o trân si to des de a pré-escola até a
uni ver si da de; a ins pe ção anu al obri ga tó ria com o
ob je ti vo de con tro lar o es ta do de se gu ran ça e de
con ser va ção da fro ta; a ge ne ra li za ção da apli ca ção
da pon tu a ção para mo to ris tas in fra to res; a co bran ça
e fis ca li za ção do cum pri men to das res pon sa bi li da -
des dos mu ni cí pi os es ta be le ci das no Có di go e que
nun ca fo ram as su mi das; a subs ti tu i ção de to dos os
que bra-molas por re du to res ele trô ni cos de ve lo ci da -
de; a ma ne i ra cor re ta e os as pec tos le ga is e téc ni -
cos para a uti li za ção do ba fô me tro; a fis ca li za ção se -
ve ra so bre o uso obri ga tó rio do cin to de se gu ran ça
tra se i ro, que qua se nin guém obe de ce e que por
esse mo ti vo tem pro vo ca do mu i tas mor tes mes mo
em aci den tes com im pac tos mo de ra dos.



Aqui no Dis tri to Fe de ral, jus ti ça seja fe i ta, o Go -
ver na dor Jo a quim Ro riz tem sido bas tan te cri te ri o so
em re la ção ao or de na men to do trân si to e tem exi gi do
dos seus au xi li a res um con tro le per ma nen te para di -
mi nu ir o nú me ro de in fra ções e de aci den tes que são
co me ti dos por mo to ris tas in con se qüen tes. To da via,
mu i tos se que i xam do pre ço das mul tas que são co -
bra das pela De le ga cia de Trân si to (De tran) lo cal. Para 
es tes, mul tas que cus ta vam pou co mais de cem re a is, 
com as no vas de ci sões ado ta das pelo De tran so bre o
as sun to, pas sa ram a cus tar mais de qui nhen tos re a is, 
de pen den do da via em que o ve í cu lo seja au tu a do.
Em vir tu de des se au men to, os mo to ris tas co me ça -
ram igual men te a in da gar so bre o des ti no do di nhe i ro.
Se gun do eles, o De tran tem mais in te res se em mul tar
e ar re ca dar do que em in ves tir em edu ca ção no trân -
si to. De qual quer ma ne i ra, não po de mos de i xar de
con si de rar que quem di ri ge em alta ve lo ci da de me re -
ce re al men te ser au tu a do e mul ta do. Na ver da de, a
gran de ma i o ria dos aci den tes ocor re jus ta men te por -
que os mo to ris tas es tão em bri a ga dos e di ri gem ul tra -
pas san do pe ri go sa men te os li mi tes de ve lo ci da de
per mi ti dos. Para esse tipo de in fra ção, além de mul -
tas, de ve ri am ser apli ca das ou tras pu ni ções com
mais se ve ri da de, como sus pen são da ha bi li ta ção,
apre en são do ve í cu lo e mes mo cas sa ção de fi ni ti va
do di re i to de di ri gir em caso de fal tas con si de ra das
como gra vís si mas. Por ou tro lado, re co nhe ce mos
igual men te que o po der pú bli co pre ci sa se com pro -
me ter mais com a apli ca ção de in ves ti men tos no sen -
ti do de me lho rar a edu ca ção no trân si to. Só as sim
mo to ris tas e pe des tres apren de rão a se com por tar
me lhor e a cum prir com as suas res pon sa bi li da des
nas es tra das e nas ruas.

Na qua li da de de em pre sá rio da área de trans -
por tes no Dis tri to Fe de ral, sem pre tive uma gran de
pre o cu pa ção em re la ção à hu ma ni za ção do trân si to.
Assim, logo nos pri me i ros dias do meu man da to no
Se na do, pro cu rei apre sen tar Pro je to de Lei vi san do
con tri bu ir com esse ob je ti vo. A ma té ria em tra mi ta ção
tem o ob je ti vo de acres cen tar dis po si ti vos à Lei nE
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que ins ti tu iu o Có -
di go de Trân si to Bra si le i ro, com o pro pó si to de tor nar
obri ga tó rio o uso de equi pa men to li mi ta dor de ve lo ci -
da de nos ve í cu los con du zi dos por por ta do res de per -
mis são para di ri gir.

Enten do que a pro pos ta traz gran de con tri bu i -
ção ao as pec to da se gu ran ça no trân si to, que é hoje o 
an se io de mi lhões de bra si le i ros. Por este mo ti vo so li -
ci to aos no bres Se na do res e Se na do ras, que fa ça -
mos jun tos uma mo bi li za ção vi san do sua apre ci a ção

rá pi da nas ins tân ci as for ma is des ta Casa e con se -
qüen te apro va ção nes te ple ná rio.

Era o que ti nha a di zer! Mu i to obri ga do!
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já não era sem
tem po de o Bra sil ce le brar a exis tên cia e a fir me ro -
bus tez de suas ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das. A
Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra (CNA) ocu pa,
sem som bra de dú vi da, lu gar de des ta que nes sa plêi -
a de ins ti tu ci o nal bra si le i ra. Aliás, mais do que opor tu -
na men te, o Bra sil deve, hoje, ren der ho me na gens a
tão pres ti gi a da ins ti tu i ção quan do da co me mo ra ção
de seu qüin qua gé si mo ani ver sá rio.

Com sede atu al em Bra sí lia, a Con fe de ra ção
Na ci o nal da Agri cul tu ra foi fun da da em 1951 com o
ob je ti vo de se di ar de ba tes e de ci sões so bre po lí ti cas
re la ci o na das à pro du ção ru ral bra si le i ra. De sem pe -
nha, as sim, pa pel fun da men tal na or ga ni za ção e mo -
bi li za ção dos in te res ses do se tor agrí co la na ci o nal,
com pre en den do não so men te os gran des pro du to res, 
mas tam bém os pe que nos la vra do res. Num am bi en te
de in ces san te mu dan ças, de bus ca de so lu ções e
mo der ni za ção da ati vi da de ru ral, a CNA pre si de o sis -
te ma or ga ni za ci o nal que en vol ve toda a pro du ção do
se tor.

Espe ci a lis tas ad mi tem que, gra ças ao seu alto
po der de re pre sen ta ti vi da de, a en ti da de goza de uma
re pu ta ção ina ba lá vel jun to à so ci e da de e ao Esta do
bra si le i ros. Seja jun to ao se tor pri va do, seja jun to ao
se tor pú bli co, é re co nhe ci da como in dis pen sá vel in -
ter lo cu to ra da clas se ru ral nas dis cus sões e de ci sões
que afe tam todo o rico uni ver so da agro pe cuá ria. Para 
jus ti fi car o unâ ni me pres tí gio, a área téc ni ca da CNA
ope ra em de fe sa dos in te res ses da clas se pro du to ra
ru ral, com sin gu lar in sis tên cia nos te mas da po lí ti ca
agrí co la, po lí ti ca agrá ria, tri bu ta ção, pre vi dên cia so ci -
al ru ral, le gis la ção tra ba lhis ta ru ral, além de mer ca -
dos in ter no e ex ter no do Bra sil.

Do pon to de vis ta dos re cur sos fi nan ce i ros, o
sis te ma sin di cal pa tro nal do se tor agro pe cuá rio se
abas te ce por duas fon tes. Enquan to, de um lado, a
con tri bu i ção sin di cal com pul só ria co bra da di re ta men -
te pela CNA é ga ran ti da pela CLT (Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho), de ou tro, as men sa li da des es pon -
tâ ne as dos as so ci a dos aos sin di ca tos ru ra is se le gi ti -
mam, pro gres si va men te, como fon te ex pres si va de
re co lhi men to. Mais es pe ci fi ca men te, 60% dos re cur -
sos ar re ca da dos por in ter mé dio das con tri bu i ções
com pul só ri as são des ti na dos aos sin di ca tos, 20% re -
pas sa dos ao FAT ad mi nis tra do pelo Mi nis té rio do Tra -
ba lho, 15% às Fe de ra ções e, por fim, os 5% res tan tes 
re ser va dos à CNA. 



Não por aca so, a sede da CNA em Bra sí lia in -
ves te seus re cur sos em co nhe ci men to, abri gan do um
acer vo rico em pu bli ca ções téc ni cas, com o au xí lio do 
qual se in ter pre tam e se ana li sam da dos da con jun tu -
ra eco nô mi ca agro pe cuá ria. Além dis so, pro mo -
vem-se pes qui sas de as sun tos per ti nen tes à agro pe -
cuá ria em ge ral. Nes se con tex to, a CNA edi ta men sal -
men te uma pu bli ca ção de no mi na da ”Infor ma ti vo Téc -
ni co Re vis ta Gle ba e Indi ca do res Ru ra is“, ao lado da
qual apóia a Co le tâ nea de Estu dos Gle ba. Com o ob -
je ti vo de le var a no tí cia do cam po ao Con gres so Na ci -
o nal, a en ti da de tam bém ela bo ra os bo le tins ”Agro pe -
cuá ria Ago ra“ e ”Infor ma ti vo Par la men tar“. 

Bem a pro pó si to, a CNA re sol veu co me mo rar
seus 50 anos ele gen do o ex pres si vo epí te to ”Meio sé -
cu lo tra ba lhan do para quem cu i da da ter ra“. E não era 
para me nos, uma vez que, his to ri ca men te, a in de pen -
dên cia en tre a es tru tu ra sin di cal dos pro du to res ru ra is 
e o Go ver no pro por ci o na um es pa ço ide al para a efe -
ti va ção do diá lo go, na ex pec ta ti va de co lher res pos tas 
aos pro ble mas do se tor ru ral. Nes sa li nha, o Con se lho 
Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la (CNPA) con fi gu ra-se
como um dos fó runs mais pri vi le gi a dos de par ti ci pa -
ção e atu a ção da CNA, no âm bi to do qual ór gãos po li -
ti ca men te vi ta is do Po der Exe cu ti vo pos su em as sen -
to.

Não se ria to tal men te re dun dan te fri sar que a
Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra tem pro gres si -
va men te ga ran ti do pre sen ça nos prin ci pa is con se -
lhos, co mis sões te má ti cas, gru pos de tra ba lho e pro -
gra mas ofi ci a is re la ti vos às de ci sões que en vol vem o
se tor agrí co la, no Bra sil e no mun do. Entre ou tras par -
ti ci pa ções, a CNA toma par te no Con se lho de Con tri -
bu in tes, no Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, no Con se -
lho Na ci o nal do Tra ba lho, no Con se lho Asses sor Na -
ci o nal da Embra pa, no Con se lho De li be ra ti vo do
SEBRAE, no Con se lho Di re tor do Fun do de Par ti ci pa -
ção do PIS/PASEP e no não me nos im por tan te Gru po 
de Tra ba lho em Bi o di ver si da de do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te.

Por ou tro lado, a CNA faz ques tão de se re la ci o -
nar com inú me ras as so ci a ções ci vis li ga das a seg -
men tos pro du to res, man ten do am bi en te fa vo rá vel à
tro ca de idéi as e à im ple men ta ção de ati vi da des, em
con so nân cia com o in te res se do se tor. Nes se es pí ri to, 
a Con fe de ra ção fun ci o na como aglu ti na do ra de or ga -
ni za ções, como são os ca sos da So ci e da de Na ci o nal
da Agri cul tu ra, a So ci e da de Ru ral Bra si le i ra, a Asso -
ci a ção Bra si le i ra de Cri a do res de Zebu, a União Bra -
si le i ra de Avi cul to res, a po de ro sa Fe de ra ção das
Asso ci a ções dos Plan ta do res de Cana do Bra sil, o

Con se lho Na ci o nal do Café e a Orga ni za ção das Co -
o pe ra ti vas do Bra sil.

Por úl ti mo, na es fe ra in ter na ci o nal, a CNA não
se fur ta a cul ti var la ços bem es tre i tos com di ver sas
en ti da des li ga das ao se tor agrí co la. Em pri me i ro lu -
gar, ocu pa es pa ço de des ta que no Fó rum Con sul ti vo
Eco nô mi co e So ci al do Mer co sul, além de in te grar a
Se ção Na ci o nal de Co or de na ção dos Assun tos Re la -
ti vos à Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, bem
como a po de ro sa Inter na ti o nal Fe de ra ti on of Agri cul -
tu ral Pro du cers.

Em suma, a oca sião é de fes ta e, por isso, o Se -
na do Fe de ral deve, en tu si as ti ca men te, con gra tu -
lar-se com a Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra,
cu jos cin qüen ta anos inin ter rup tos de tra ba lho em
prol de um Bra sil mais pro du ti vo e de sen vol vi do me re -
cem ser re tri bu í dos com um sin ce ro e exul tan te: mu i to 
obri ga do!

Era o que ti nha a di zer.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, vi ve mos
num mun do de vi o lên cia glo ba li za da, como com pro -
vam os re cen tes aten ta dos per pe tra dos por ter ro ris -
tas nos Esta dos Uni dos, tan to em Nova Ior que como
em Was hing ton.

No Bra sil, a vi o lên cia – es pe ci al men te nas áre as 
ur ba nas – vem atin gin do pro por ções epi dê mi cas e,
em gran des me tró po les, como o Rio de Ja ne i ro e São
Pa u lo, pou cos são os ci da dãos pri vi le gi a dos que ain -
da não fo ram alvo da cres cen te cri mi na li da de.

Po lí ci as mal equi pa das e po li ci a is mal tre i na dos, 
sis te ma car ce rá rio fa li do e ful mi na do pela su per po pu -
la ção, dis tri bu i ção de ren da in jus ta, fal ta de va lo res,
mu i tas são as ca u sas apon ta das por essa cri mi na li -
da de que, en tre nós, cres ce em pro gres são ge o mé tri -
ca.

Além dos fa to res so ci a is e cul tu ra is, dos qua is
não co gi ta re mos nes te bre ve pro nun ci a men to, não
po de mos de i xar de res sal tar que o sis te ma pe nal bra -
si le i ro está a exi gir ur gen te re for mu la ção, pois os pre -
sí di os não po dem con ti nu ar sen do de pó si tos de pre -
sos e fá bri cas de cri mi no sos da mais alta pe ri cu lo si -
da de.

Em ver da de, a po pu la ção car ce rá ria do Bra sil,
no úl ti mo mês de abril, atin giu a ci fra de du zen tos e
vin te e três mil pes so as, em con so nân cia com re la tó -
rio do De par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal. E mi lha -
res, em todo o País, são os que têm con tra si man da -
dos de pri são, mas que de i xam de ser re co lhi dos aos
es ta be le ci men tos pri si o na is por ab so lu ta e com ple ta



fal ta de es pa ço, e já não di ze mos va gas, pois es tas
es tão com ple tas de ze nas de ve zes, cada uma.

To dos sa be mos que nos sas pri sões trans for ma -
ram-se em ”fá bri cas de ban di dos“ não ape nas por que 
vir tu al men te ine xis tem pro gra mas efi ci en tes de re a bi -
li ta ção, como tam bém por que es ses si nis tros es ta be -
le ci men tos não pas sam de cár ce res ab so lu ta men te
su per po vo a dos, onde os ape na dos amon to am-se,
es que ci dos e hu mi lha dos.

Não es ta mos aqui pre co ni zan do que aos cri mi -
no sos con de na dos a pe nas pri va ti vas da li ber da de
pela Jus ti ça seja pro por ci o na do al gum tra ta men to
”VIP“. Abso lu ta men te não. Mas jo gar se res hu ma nos
em ca la bou ços imun dos e sem es pa ço se quer para
que pos sam dor mir, é sim ples men te con vi dá-los a se
tor na rem de lin qüen tes mu i to mais vi o len tos e pe ri go -
sos.

Por isso, so bre vi ven do em am bi en tes de tor tu ra
e imun di ce, sem ab so lu ta men te nada cons tru ti vo e
po si ti vo para fa zer, mu i tos são os re in ci den tes que,
quan do co lo ca dos em li ber da de, vol tam a de lin qüir,
pois pra ti car cri mes cada vez mais vi o len tos foi a úni -
ca co i sa que apren de ram quan do ”pu xa ram“, no jar -
gão car ce rá rio, suas pe nas.

As ini ci a ti vas go ver na men ta is so bre a ma té ria
têm pe ca do pela ti mi dez, pela des pro por ção di an te
da mag ni tu de do pro ble ma, exi gin do no vas e mu i to
mais co ra jo sas abor da gens.

Pois bem, em nos so Esta do do To can tins, com
to das as di fi cul da des ine ren tes à fal ta de re cur sos, há
von ta de po lí ti ca no sen ti do de que a ques tão da cri mi -
na li da de e do sis te ma pri si o nal se jam equa ci o na das
po si ti va men te.

E os re gis tros que aqui que re mos fa zer in di cam
que, des de 1999 até o mo men to, o Go ver no do Esta -
do in ves tiu qua se qui nhen tos mi lhões de re a is na
área da Se gu ran ça Pú bli ca com aqui si ção de equi pa -
men tos, vi a tu ras, ar ma men tos, es tru tu ra fí si ca de
pes so al. Mas, o que con si de ra mos ain da mais re le -
van te é uma nova es tra té gia no que res pe i ta à ques -
tão dos pre sí di os.

É que a Casa de Cus tó dia de Pal mas foi con si -
de ra da, pe los pró pri os re pre sen tan tes do Mi nis té rio
da Jus ti ça que re cen te men te a vi si ta ram como, além
de es ta be le ci men to pri si o nal de se gu ran ça má xi ma,
uma uni da de pe nal mo de lo para todo o País.

De fato, esse com ple xo pri si o nal con ta com es -
tru tu ra com ple ta para evi tar fu gas – tão fre qüen tes no
res to do País – dis pon do de con di ções ide a is para o
cum pri men to das pe nas pri va ti vas da li ber da de e a
re in te gra ção dos in ter nos à so ci e da de.

Nes se com ple xo, cons tru í do para abri gar tre -
zen tos e ses sen ta e três pre sos, cen to e se ten ta es -
tão cum prin do pe nas, re ce ben do com ple ta as sis tên -
cia mé di co-odon to ló gi ca, além de acom pa nha men to
ju rí di co.

De fato, os ape na dos dis põem de mé di cos e ci -
rur giões-den tis tas duas ve zes por se ma na e um ser -
vi ço de plan tão cons tan te men te pron to para o aten di -
men to de emer gên ci as.

Como dis se mos, os in ter nos tam bém têm ga -
ran ti dos os seus di re i tos ju rí di cos, pois uma equi pe de 
es tu dan tes de Di re i to, em fase de con clu são do cur so, 
pro mo vem o acom pa nha men to dos pro ces sos e en -
ca mi nham to dos os pro ce di men tos le ga is in dis pen sá -
ve is ao cum pri men to jus to das pe nas. Sa be mos que
em não pou cas re giões do País os pre si diá ri os são li -
te ral men te es que ci dos, con ti nu an do pre sos mes mo
mu i to de po is do cum pri men to de suas pe nas o que,
fe liz men te, não pode acon te cer no To can tins.

Como bem as si na lou o di re tor do Sis te ma Pe ni -
ten ciá rio do Esta do, Ro ber to de Fa ri as: ”te mos de tra -
tar os pre sos com um olhar mais vol ta do para a re cu -
pe ra ção, es que cen do as prá ti cas re pres so ras“.

Tra ta-se, a nos so ver, não ape nas de uma vi são
hu ma ni tá ria da tor men to sa ques tão re la ti va ao sis te -
ma pe ni ten ciá rio, como tam bém de uma es tra té gia ra -
ci o nal e in te li gen te que, em vez de ado tar uma pos tu -
ra es sen ci al men te re pres so ra e in ti mi da ti va, ao con -
trá rio, pro por ci o na con di ções de dig ni da de hu ma na
aos ape na dos, que, des tar te, têm mu i to me lho res
con di ções de re a bi li ta ção e de re in te gra ção ao con -
tex to so ci al.

É, por con se guin te, mais um exem plo sa lu tar
que o Esta do do To can tins dá ao País e que, es pe ra -
mos, ha ve rá de ser vir como pa ra dig ma para as ações
vin cu la das ao sis te ma pri si o nal. 

Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no pró xi mo sá ba -
do, dia 29 de se tem bro, o Di re tó rio Esta du al de Go iás
do Par ti do do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro
(PMDB) re a li za rá, na ci da de de Inhu mas, um en con -
tro re gi o nal que vai re u nir li de ran ças po lí ti cas de tre ze 
mu ni cí pi os da mi cror re gião.

Em mi nha opi nião, meus ilus tres Pa res, é pre ci -
so ver em en con tros des sa na tu re za os pró pri os ali -
cer ces de uma de mo cra cia de fato. De fen sor que sou
do mu ni ci pa lis mo, pen so ser ali, no de ba te e na for -
ma ção de con sen sos so bre as de ci sões lo ca is e mi -
cror re gi o na is, que en con tra re mos o me lhor en ca mi -
nha men to para a so lu ção dos pro ble mas na ci o na is.



So lu ção que será ela bo ra da, em cada caso, pe los ci -
da dãos que con vi vem di re ta men te com os pro ble mas
e os co nhe cem me lhor que qua is quer pla ne ja do res
en cas te la dos em mi nis té ri os.

A mi cror re gião cu jos lí de res pe e me de bis tas se
re u ni rão em Inhu mas com pre en de o cen tro-sul de
Go iás, uma área em fase de acen tu a do de sen vol vi -
men to eco nô mi co, ba se a do na mais mo der na agro in -
dús tria, a de mons trar o po ten ci al pro du ti vo do cer ra do 
quan do ex plo ra do ra ci o nal men te e com o em pre go de 
téc ni cas ade qua das.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, pos so
as se gu rar-lhes que a re gião cen tro-sul so men te che -
gou a esse es tá gio de de sen vol vi men to gra ças ao
apo io re ce bi do nos 16 anos de go ver nos do PMDB.
Por isso mes mo, é tris te cons ta tar o grau de es tag na -
ção a que es ses mu ni cí pi os fo ram sub me ti dos des de
1999, pe río do em que o PSDB as su miu a ad mi nis tra -
ção es ta du al. Infe liz men te, os mo ra do res de Inhu mas
e re gião aca ba ram dis cri mi na dos exa ta men te pela
iden ti da de com as prin ci pa is ban de i ras pe e me de bis -
tas: so li da ri e da de e pro gres so. 

Na re gião cen tro-sul te mos uma pe cuá ria le i te i -
ra pu jan te. Ali te mos uma agri cul tu ra ir ri ga da com o
em pre go de pi vôs – o que po de mos ver na for ma de
gran des cír cu los no chão, quan do so bre vo a mos a
área em um dia cla ro. Ali te mos uma gran de pro du ção 
de cana-de-açú car e de ál co ol, a con tri bu ir para o
equi lí brio do ba lan ço ener gé ti co na ci o nal. Ali se pro -
du zem fru tas que são in dus tri a li za das pe las fá bri cas
de do ces, uma sa bo ro sa es pe ci a li da de da re gião.
Inhu mas é tam bém um im por tan te pólo pro du tor de
alho e de la ran ja.

Essa pro du ção toda, po rém, en con tra pro ble -
mas de es co a men to para fora da mi cror re gião pela
fal ta de uma rede de trans por tes ade qua da. De fato, a
BR-070, que, par tin do de Bra sí lia, atra ves sa Go iás de 
les te para oes te e toma a di re ção de Cu i a bá, cor ta a
área. No en tan to, como tan tas ro do vi as fe de ra is, en -
con tra-se em es ta do pre cá rio, di fi cul tan do as ven das
dos pro du to res e en tra van do um cres ci men to que po -
de ria ser mu i to ma i or. Por isso, por es tar com pro me ti -
do com o de sen vol vi men to re gi o nal em meu Esta do,
ve nho in sis tin do tan to, da qui do Se na do, pela in je ção
de re cur sos fe de ra is em sua con ser va ção.

Essa mi cror re gião, que abran ge os mu ni cí pi os
de Ara çu, Bra za bran tes, Ca tu raí, Da mo lân dia, Go i a -
ni ra, Ita be raí, Ita gua ri, Ita gua ru, Ita u çu, Nova Ve ne za, 
San ta Rosa de Go iás, San to Antô nio de Go iás e Ta -
qua ral, além de Inhu mas, pre ci sa da BR-070 em boas 
con di ções de uso. Não pode fi car as sim aban do na da
por um Go ver no Fe de ral que se ocu pa so men te em

cor tar des pe sas para pa gar o ser vi ço da dí vi da ex ter -
na.

Uma cu ri o si da de so bre Inhu mas, Sr. Pre si den -
te, é que ela ga nhou esse nome em 1908, quan do
ain da era dis tri to de Ita be raí, por se rem nu me ro sas ali 
as aves cha ma das inhu mas ou anhu mas, de can to lú -
gu bre e nos tál gi co. Mais tar de, em 1931, Inhu mas se
eman ci pa ria, tor nan do-se mu ni cí pio. Si tu a da a 55
qui lô me tros a Nor te de Go iâ nia e a 63 a Oes te de
Aná po lis, Inhu mas está no pró prio co ra ção do Esta do
de Go iás. Seu atu al pre fe i to, que foi De pu ta do Esta -
du al por três man da tos e ocu pa a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal 
pela se gun da vez, é do PMDB.

Ao pro mo ver en con tros re gi o na is como esse, a
re a li zar-se em Inhu mas, nos so par ti do con fir ma seu
com pro mis so com o for ta le ci men to da re pre sen ta ti vi -
da de po pu lar e re gi o nal de nos sos po lí ti cos, o que jul -
go ser a base da de mo cra cia. Re a fir mo mi nha con vic -
ção de que o mu ni ci pa lis mo ou lo ca lis mo ha ve rá de
ser a for ma mais efi caz de pro mo ver as mu dan ças de
que o Bra sil pre ci sa, com de mo cra cia e jus ti ça.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o res to do País
pode es tar per ple xo com a cri se da ener gia, mas o
nor te ama zô ni co cer ta men te não. A Ele tro nor te não
de i xou que a po pu la ção da re gião ama zô ni ca so fres -
se qual quer im pac to que afe tas se as con di ções de
vida lo cal, como re fle xo da de fi ciên cia ener gé ti ca a
que o Bra sil se sub me teu nos úl ti mos me ses. No en -
tan to, per gun ta ri am os mais in cré du los: o que faz a di -
fe ren ça da Ele tro nor te em re la ção às de ma is em pre -
sas de ge ra ção e trans mis são de ener gia es pa lha das
pelo ter ri tó rio na ci o nal?

Em pri me i ro lu gar, de ve mos re co nhe cer que, na
dé ca da de 90, a Ele tro nor te in ves tiu qua se 3 bi lhões
de re a is em ge ra ção e trans mis são de ener gia elé tri -
ca. Isso sig ni fi cou subs tan ci al me lho ria no su pri men to 
de ele tri ci da de a to dos os Esta dos da re gião ama zô -
ni ca, in te ri o ri zan do e am pli an do a ofer ta de um bem
tão pre ci o so e cada vez mais es cas so no mun do. O
re sul ta do não po de ria ser ou tro se não in du bi tá vel me -
lho ria das con di ções de vida da so ci e da de ama zô ni -
ca.

Para ser mais exa to, na dé ca da de no ven ta, a
Ele tro nor te des ti nou qua se 1 bi lhão e 800 mil re a is
aos Esta dos do Pará, Ma ra nhão e To can tins, ao pas -
so que, para o Acre e Ron dô nia, cer ca de 300 mi -
lhões. Evi den te men te, a dis cre pân cia dos nú me ros
se jus ti fi ca não ape nas pelo ex pres si vo con tin gen te
po pu la ci o nal da que les es ta dos, mas tam bém pela ce -



le ri da de com que os pro je tos de de sen vol vi men to ali
es tão sen do to ca dos. Mato Gros so, Ama pá, Ro ra i ma
e Ama zo nas di vi dem o res tan te dos re cur sos, cujo vo -
lu me che ga a qua se 800 mi lhões.

No caso es pe cí fi co do Pará, Ma ra nhão e To can -
tins, a cur va de in ves ti men tos se mo vi men tou de ma -
ne i ra bem ins tá vel du ran te a úl ti ma dé ca da. A par tir
de grá fi cos pu bli ca dos pela Ele tro nor te, ve ri fi ca-se
que os ma i o res de sem bol sos ocor re ram so men te na
se gun da me ta de da dé ca da. Enquan to que, para os
pri me i ros anos da dé ca da de no ven ta, a mé dia de in -
ves ti men to anu al em ati vos de ener gia elé tri ca não ul -
tra pas sa va a mar ca dos 30 mi lhões, para a se gun da
me ta de a mé dia não fi cou me nor que 300 mi lhões.
Aos olhos de qual quer le i go, a dis tin ção de po lí ti cas
im ple men ta das no se tor ener gé ti co en tre os dois pe -
río dos é bru tal, re ba ten do a tese cor ren te de que o
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que se des cu -
i dou por com ple to das po lí ti cas di re ci o na das à pro du -
ção de ener gia.

Isso se re pe te, igual men te, quan do to ma mos
co nhe ci men to do vo lu me de re cur sos apli ca do em ati -
vos de ener gia elé tri ca na ca pi tal ama zo nen se, Ma na -
us. So men te em 1997, qua se 80 mi lhões de re a is fo -
ram des ti na dos ao se tor, con tras tan do dras ti ca men te
com o ano de 1994, quan do o vo lu me al can çou a min -
gua da mar ca dos 2 mi lhões e meio de re a is. Para os
Esta dos do Acre e de Ron dô nia, não há como ne gar
que, a par tir de 1997, o qua dro de in ves ti men tos em
ener gia re gis tra uma ex pan são sen si vel men te ex -
pres si va. A mé dia de 35 mi lhões ve ri fi ca da de 97 para 
os dias de hoje mal ad mi te com pa ra ção quan do nos
re cor da mos que, em 1992, du ran te o Go ver no do
ex-Pre si den te Col lor, o vo lu me de in ves ti men tos se -
quer tan gen ci ou a fa i xa dos 7 mi lhões de re a is.

Qu an to ao as pec to da dis po ni bi li da de e de man -
da de ener gia nos sis te mas elé tri cos da Ele tro nor te,
bas ta-nos uma aná li se li ge i ra men te me nos su per fi ci -
al dos da dos para con clu ir mos que, na re gião ama zô -
ni ca, per ma ne ce uma ex ces si va ca pa ci da de oci o sa
em re la ção ao apro ve i ta men to ener gé ti co. No de no -
mi na do ”sis te ma Acre“, a de man da em me ga -
watt/hora con so me ape nas um ter ço da po tên cia dis -
po ní vel no Esta do. Em ter mos com pa ra ti vos, en quan -
to no ”sis te ma Ama pá“ a de man da por ener gia ocu pa
qua se a me ta de da po tên cia dis po ní vel, no ”sis te ma
Ma na us“ a de man da che ga a um pou co mais da me -
ta de da po tên cia dis po ní vel. No caso de Ron dô nia, se 
a po tên cia dis po ní vel cor res pon de a qua se 400 MW,
a de man da al can ça ape nas 204 MW/hora.

Para ava li ar o qua dro es pe cí fi co de Ro ra i ma,
vale as si na lar que a de man da por ener gia, até maio

des se ano, já não ocu pa va se quer 50% da ca pa ci da -
de dis po ní vel. Acon te ce que, des de ju nho, em vir tu de
de no vas fon tes de ener gia em fun ci o na men to, a po -
tên cia dis po ní vel pra ti ca men te do brou sua ofer ta.
Isso, ob vi a men te, não se com pa ra aos nú me ros re fe -
ren tes ao ”sis te ma Pará-Ma ra nhão-To can tins“, cuja
de man da por ener gia equi va le a qua se 3 mil MW, en -
quan to sua po tên cia dis po ní vel che ga a pou co mais
que 4 mil MW.

Di an te do ex pos to, é for ço so re co nhe cer o em -
pe nho do Pre si den te Fer nan do Hen ri que na ado ção
de uma cor re ta po lí ti ca ener gé ti ca para a Ama zô nia,
que sem pre se ca rac te ri zou pela ex pan são do po ten -
ci al dis po ní vel. Em 1995, quan do de uma re u nião com 
os nove go ver na do res da Ama zô nia, o Pre si den te de -
ter mi nou que, num pra zo bem cur to de tem po, fos se
en ca mi nha da uma de ci são quan to aos em pre en di -
men tos a se rem im ple men ta dos, vi san do in cen ti var a
con so li da ção da in fra-es tru tu ra ener gé ti ca na Ama zô -
nia Le gal.

Qu a se que ime di a ta men te, o Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia pas sou a con du zir es tu dos ob ser van do 
as di re tri zes que afe ta vam mais di re ta men te o equa -
ci o na men to de ener gia elé tri ca aos nove Esta dos da
Ama zô nia Le gal, vi san do à re du ção das de si gual da -
des re gi o na is. Além dis so, bus cou-se a ma xi mi za ção
do efe i to mul ti pli ca dor so bre o de sen vol vi men to sus -
ten tá vel da re gião como um todo, na ex pec ta ti va de
al can çar so lu ções eco no mi ca men te mais viá ve is.

A par tir des sas di re tri zes, pas sou-se a ana li sar
e a iden ti fi car a al ter na ti va mais ade qua da para aten -
der aos as pec tos es tra té gi cos de de sen vol vi men to
re gi o nal, aos as pec tos téc ni co-eco nô mi co-am bi en ta -
is e aque les re fe ren tes à vi a bi li za ção de sua im plan ta -
ção, ten do em men te pro je tos-ân co ra já de ter mi na -
dos. Tais pro je tos fo ram de fi ni dos na se guin te li nha: a) 
apro ve i ta men to do gás na tu ral da Ba cia dos So li mões 
na ge ra ção ter me lé tri ca; b) in ter li ga ção elé tri ca Bra -
sil/Ve ne zu e la e; c) in ter li ga ção da Usi na Hi dre lé tri ca
de Tu cu ruí a Ma na us via li nha de trans mis são, com
ex ten são a Ma ca pá.

Para tan to, em 1995, de sig nou-se uma Co mis -
são cons ti tu í da por re pre sen tan tes do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia, da Ele tro brás, da Ele tro nor te e da
Pe tro bras, cu jas con clu sões po dem ser con den sa das 
em al gu mas idéi as bem pon tu a is. Ve ja mo-las. Em pri -
me i ro lu gar, en fa ti zou-se a ne ces si da de de ma i or en -
tre la ça men to en tre a Ele tro nor te e a Pe tro bras, no
sen ti do de ajus tar as con di ções téc ni cas e co mer ci a is 
do for ne ci men to de gás, com for ma li za ção de pro to -
co lo de in ten ções. Em se gui da, fri sou-se a mo de la -



gem da par ti ci pa ção pri va da nos di ver sos seg men tos
en vol vi dos nos em pre en di men tos, in clu in do a con so -
li da ção e seg men ta ção dos pro je tos para fins de li ci -
ta ção. De po is, acen tu ou-se a iden ti fi ca ção das fon tes
de fi nan ci a men to para a par ti ci pa ção es ta tal nos em -
pre en di men tos, para sub se qüen te in ser ção dos pro -
je tos re co men da dos no âm bi to da Po lí ti ca Inte gra da
do Go ver no Fe de ral para a Ama zô nia Le gal.

Da pers pec ti va dos Esta dos, o mes mo re la tó rio
con clu si vo pre vê que o aten di men to ener gé ti co des ti -
na do a Ro ra i ma se gui rá, a prin cí pio, o que se de no mi -
na, no jar gão téc ni co ”uma evo lu ção con ven ci o nal“,
po den do vir a ser be ne fi ci a do pelo su pri men to ob ti do
da in ter li ga ção elé tri ca en tre o Bra sil e a Ve ne zu e la,
na con di ção de al ter na ti va viá vel. Nes sa li nha, re co -
men da que a so lu ção con ven ci o nal con sis ta prin ci -
pal men te na ex pan são da ge ra ção ter me lé tri ca a de -
ri va dos de pe tró leo em Boa Vis ta, até o ple no fun ci o -
na men to da Usi na Hi dro e lé tri ca de Co tin go.

Atu al men te, as ne go ci a ções en tre o Bra sil e a
Ve ne zu e la evo lu í ram a tal pon to que os es tu dos re -
cen tes de sen vol vi dos pela Ele tro nor te in di cam a in -
ter li ga ção elé tri ca com a Ve ne zu e la como a al ter na ti -
va mais ade qua da para o aten di men to ener gé ti co do
”Sis te ma Ro ra i ma“. Nes sa ló gi ca, deu-se pros se gui -
men to ao Pro to co lo de Guz ma nia, as si na do em 94,
com pro me ten do-se a Ele tro nor te a de ter mi na dos
em pre en di men tos de in fra-es tru tu ra do lado bra si le i -
ro. Cum prin do o con tra to fir ma do com a Edel ca (a
con gê ne re ve ne zu e la na da nos sa Ele tro nor te), cons -
tru í mos uma li nha de trans mis são de qua se 200 qui -
lô me tros, li nhas de sub trans mis são de 23 qui lô me -
tros, a por ten to sa su bes ta ção Boa Vis ta e, por fim,
duas su bes ta ções de sub trans mis são.

So bre as pos si bi li da des de ex plo ra ção do gás
na tu ral, te mos de le var em con si de ra ção o fato de
que, pelo me nos des de 1997, tan to a Pe tro bras quan -
to a Ele tro nor te têm en vi da do in can sá ve is es for ços
nes ta di re ção. Isso se cons ta tou, na que le mes mo
ano, quan do am bas as em pre sas as si na ram do cu -
men to es ta be le cen do as ba ses para a co mer ci a li za -
ção do gás na tu ral pro ve ni en te da Ba cia dos So li -
mões. Em 1999, fo ram ce le bra dos dois Ter mos de
Com pro mis so en tre a Pe tro bras e os Go ver nos de
Ron dô nia e do Ama zo nas, vi san do ao es ta be le ci -
men to das con di ções e res pon sa bi li da des en tre as
par tes para o su pri men to de gás na tu ral da ba cia do
So li mões.

De qual quer modo, o prin ci pal pla no para a efe ti -
va ção do pro je to do gás na tu ral é a cons tru ção do ga -
so du to Uru cu-Por to Ve lho, com data li mi te de im plan -
ta ção em ju lho de 2003. Além dis so, den tro de uma
mes ma ex ten são de pra zo, pla ne ja-se a efe ti va ção do 
pro je to que pre vê ou a cons tru ção do ga so du to Co a -
ri-Ma na us, ou um sis te ma de bar ca ças para o su pri -
men to de gás para a ci da de de Ma na us.

Di an te do ex pos to e vi san do à con clu são, res -
ta-nos ape nas ad mi tir que, ape sar de to dos os trans -
tor nos pro vo ca dos pela cri se ener gé ti ca atu al, a re -
gião ama zô ni ca pa re ce ter es ta do sem pre aler ta con -
tra os pe ri gos de even tu a is ”apa gões“. Os cons tan tes
in ves ti men tos do Go ver no em usi nas e em ga so du tos
na re gião con fir mam que, lá, ener gia nun ca foi con si -
de ra da uma ques tão se cun dá ria. Por isso mes mo, te -
mos de agra de cer todo o em pe nho da Ele tro nor te e
da Pe tro bras, na di re ção da ga ran tia de uma au to no -
mia ener gé ti ca de fi ni ti va para a re gião ama zô ni ca.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 194, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

 Re cur so nº 23, de 1999)
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

 Re que ri men to nº 528, de 2001 
art. 345, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 194, de 1999, de au to ria do Se na dor Ro -
ber to Re quião, que al te ra a Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997, que ”es ta be le ce nor mas para as ele -
i ções“ para am pli ar a se gu ran ça e a fis ca li za ção do
voto ele trô ni co, ten do,

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, sob nºs 829, de 1999, e 1.033, de 2001;
1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to), Re la tor: Se na -
dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ
que apre sen ta, com voto con trá rio do Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra e ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor
Ra mez Te bet; 2º pro nun ci a men to (em re e xa me, nos



ter mos do Re que ri men to nº 434, de 2000), Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 2-CCJ (Subs ti tu ti vo) que ofe re ce.

– 2 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 1995
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

 Re cur so nº 13, de 1995)

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 196, de 1995, de au to -
ria do Se na dor José Edu ar do Du tra, que con ce de
anis tia a di ri gen tes ou re pre sen tan tes sin di ca is e tra -
ba lha do res pu ni dos por par ti ci pa ção em mo vi men to
re i vin di ca tó rio, ten do

Pa re ce res sob nºs 121 e 1.012, de 2001, das
Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão, ofe -
re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, (so bre a
Emen da nº 1, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ro ber to
Re quião, con trá rio.

– 3 –

REQUERIMENTO Nº 462, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
462, de 2001, do Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan -
do in for ma ções ao Mi nis tro da Fa zen da so bre a re la -
ção ju rí di ca fi nan ce i ra con tra ta da en tre o Ban co do
Nor des te – BNB, agên cia de Bar ra do Cor da, Esta do
do Ma ra nhão e a Co o pe ra ti va Agrí co la Mis ta de Bar ra 
do Cor da – Co pa ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.010, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ade mir Andra de.

– 4 –

REQUERIMENTO Nº 511, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
511, de 2001, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan -
do a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 166, de 2001, de sua au to ria.

– 5 –

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2001

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº

12, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Antô nio Car los Va la da res, que dis põe so bre o
Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do
de De sen vol vi men to do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 6 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade -
mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go 159, in ci -
so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra a alí quo -
ta do Impos to de Ren da e do IPI, des ti na da à pro gra -
mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor des te e 
Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
ad hoc Se na dor Osmar Dias.

– 7 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 13, de 1998 (nº 2.189/96, na Casa de ori -
gem), que re vo ga o art. 4º do De cre to-Lei nº 911, de
1º de ou tu bro de 1969, que tra ta da ali e na ção fi du ciá -
ria, ten do

Pa re cer sob nº 939, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se -
na dor Osmar Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1
e 2-CCJ, que apre sen ta.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 27, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 27, de 2001 (nº 570/2000), na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral de Ri tá po lis a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ri tá po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 973, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.



– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 142, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 142, de 2001 (nº 692/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vi a nó po lis a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi a -
nó po lis, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 975, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 146, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 146, de 2001 (nº 698/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
UMAC – União Mu ni ci pal das Asso ci a ções Co mu ni tá -
ri as de Cur ve lo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Cur ve lo, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 960, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 158, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 158, de 2001 (nº 573/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato re no va a per mis -
são do Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Unaí, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer sob nº 961, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Ad hoc Se na dor Arlin do Por to, fa -
vo rá vel, com Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre -
sen ta, e abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy
e Ge ral do Cân di do.

– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 209, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 209, de 2001 (nº 828/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Três La go as a exe cu tar

ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Três 
La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 968, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Ubi ra -
ja ra.

– 13 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 210, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 210, de 2001 (nº 829/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Alvo re cer a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Eldo ra do, Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 969, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

– 14 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 217, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 217, de 2001 (nº 886/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au tor ga con -
ces são à Fun da ção Fer nan do Edu ar do Lee para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 993, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hugo Na po -
leão, e voto con trá rio do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 15 –

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Re da ção Fi nal,
(apre sen ta da pela Co mis são Di re to ra como con clu -
são de seu Pa re cer nº 1.021, de 2001, Re la tor: Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima), do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 122, de 2001 (nº 649/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de Pe lo tas
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pe lo tas, Esta do do 
Rio Gran de do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 28 mi nu tos.)



Ata da 122ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 27 de se tem bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res
Tião Vi a na e Le o mar Qu in ta ni lha

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car -
los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil -
do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do
Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra –
Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge -
ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – He lo í sa 
He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba -
lho – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José
Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra –
Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Mar lu ce
Pin to – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor 
Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe -
dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do
Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel -
ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 216, DE 2001
(Nº 1.031/2001, na ori gem)

Se nho res mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so II, alí nea a, 
e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Chris -
ti a no Whi ta ker, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re -
i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio 
das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Na mí bia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Chris ti a no Whi ta ker,
que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe nho
des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for ma ção
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001. – Fe rnan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 269 DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts.
56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte -
ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu -
bro de 1986, no art. 54 , in ci so II, alí nea a e no art. 55,
do  Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a



ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Chris ti a no Whi ta ker, Mi -
nis tro de Se gun da Clas se, da Car re i ra de Di plo ma ta
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Na mí bia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Chris ti a no Whi ta ker, que, jun ta men te com a men sa -
gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên -
cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exa -
me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções
Exte ri o res.

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE 
CHRISTIANO WHITAKER

São Pa u lo/SP, 24 de de zem bro de 1940. Fi lho de
Fir mi no Antô nio Whi ta ker e Mary Ma u ger Whi ta ker.

CPF: 7507852415
Id.: 1730-MRE
Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e Con su lar. Ba -

che lor of Arts em Ciên ci as Po lí ti cas, Ame ri can Uni ver -
sity, Was hing ton. Cur so so bre in te gra ção Eco nô mi ca
La ti no-Ame ri ca na, FGV/INTAL.CAE, IRBr.

Ter ce i ro-Se cre tá rio, 4 de ja ne i ro de 1967.
Se gun do-Se cre tá rio, an ti güi da de, 6 de ja ne i ro

de 1970.
Pri me i ro-Se cre tá rio, me re ci men to, 20 de de -

zem bro de 1976.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 20 de no vem bro de

1980. Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 30
de ju nho de 1989.

Qu a dro Espe ci al 24 de de zem bro de 2000.
Assis ten te do Che fe da Di vi são da Áfri ca,

1967/68. Assis ten te do Che fe da Di vi são da Asso ci a -
ção La ti no-Ame ri ca na de Li vre Co mér cio, 1969.

Asses sor do Che fe do De par ta men to Con su lar
e Ju rí di co, 1978/79.

Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Pas sa por tes,
1978. Asses sor do Che fe do De par ta men to da Áfri ca,
Ásia e Oce a nia, 1979/81.

Che fe, subs ti tu to, da Di vi são da Ásia e Oce a nia,
1979/81.

Che fe da Di vi são de Di vul ga ção 1986/87.
Che fe, subs ti tu to, do De par ta men to Cul tu ral,

1986/87.

Che fe da Di vi são de Atos Inter na ci o na is,
1987/90.

Che fe, Subs ti tu to, do De par ta men to Con su lar e
Ju rí di co, 1988/90.

Was hing ton, Ter ce i ro-Se cre tá rio, 1970.
Was hing ton, Se gun do-Se cre tá rio, 1970/73.
Lima, Se gun do-Se cre tá rio, 1973/75.
São José, Se gun do-Se cre tá rio, 1975/76.
São José, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1975, 76 e 78.
São José, Pri me i ro-Se cre tá rio, 1976/78.
Nova York, Côn sul-Ge ral-Adjun to, 1981/84.
La Paz, Con se lhe i ro, 1984/86.
La Paz, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1984, 85 e 86.
Ca i ro, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1990/93.
San Juan, Côn sul-Ge ral, 1993/97
Ha nói, Emba i xa dor, 1997...
Mis são Espe ci al às so le ni da des de pos se do

Pre si den te da Li bé ria, 1967 (mem bro).
I Re u nião Extra or di ná ria e III Re u nião Ordi ná ria

dos Chan ce le res dos Pa í ses da Ba cia do Pra ta, Bra -
sí lia, 1969 (mem bro).

II Re u nião Se to ri al das Indús tri as de Car ne, Bu -
e nos Ai res, 1969 (mem bro).

Re u nião da ALALC, Ca ra cas, 1969 (mem bro).
XXV Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das,

Nova York, 1970 (mem bro).
Re u nião do Mi nis tro da Ola de, Lima, 1974

(mem bro). Mis são Espe ci al das ce ri mô ni as ofi ci a is de 
in ves ti du ra no car go de Pre si den te da Re pú bli ca da
Cos ta Rica, São José, 1978 (mem bro).

De le ga ção Espe ci al às Exé qui as de Pri me i -
ro-Mi nis tro Ohi ra, do Ja pão, 1980 (mem bro).

Ordem de Rio Bran co, Co men da dor;
Ordem El Sol, Ofi ci al Peru;
Ordem Con dor de los Andes, Co men da dor, Bo -

lí via; Me da lha do Pa ci fi ca dor. – Edu ar do Pris co Pa -
ra i so Ra mos, Di re tor-ge ral de De par ta men to do Ser -
vi ço Exte ri or.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Di vi são da Áfri ca – II
Infor ma ções Ge ra is

Qu a dro in ter no
Des de a sua in de pen dên cia, em 1990, a Na mí -

bia vive cli ma de es ta bi li da de e nor ma li da de de mo -
crá ti ca. É con si de ra do o país mais de mo crá ti co da re -
gião (Re la tó rio “Go ver nan ce and Hu man De ve lop -
ment in Sout hern Áfri ca/1999", da SADC) e o se gun -
do me nos cor rup to (”Cor rup ti on Per cep ti on



Index/2001"). O pri me i ro é Bot su a na. A po lí ti ca do Go -
ver no tem sido de com ba te cons tan te à cor rup ção,
ten do sido cri a da, em 1999, a uni da de in de pen den te
para com ba te à cor rup ção, com po de res de fis ca li za -
ção em to dos os ór gãos do Exe cu ti vo, es ta ta is, au tar -
qui as e fun da ções.

O Go ver no do Pre si den te Sam Nu jo ma con ta
com só li da ma i o ria no Par la men to, ten do o par ti do da
si tu a ção, a SWAPO (South West Afri can Pe o ple’s
Orga ni za ti on), al can ça do 2/3 do vo tos nas úl ti mas
ele i ções, re a li za das em de zem bro de 1999. Essa ma i -
o ria tem per mi ti do ao Pre si den te Nu jo ma go ver nar o
país com re la ti va tran qüi li da de e apro var me di das
eco nô mi cas e po lí ti cas que, não obs tan te, aca ba ram
por ge rar for tes re a ções ne ga ti vas so bre tu do jun to à
opo si ção. Entre es sas me di das, re fi ra-se a re for ma
cons ti tu ci o nal que per mi te ao Pre si den te Sam Nu jo -
ma con cor rer a um ter ce i ro man da to pre si den ci al.

Em dis cur so pe ran te o Con gres so, pro fe ri do em
abril úl ti mo, o Pre si den te Nu jo ma as si na lou que, des -
de a in de pen dên cia, se man tém ten dên cia, con fir ma -
da no ano 2000, de me lho ria das con di ções de vida
da po pu la ção. Para isso, con tri bu iu a for mu la ção e im -
ple men ta ção do Pro gra ma de Ação Na ci o nal de Re -
du ção da Po bre za, bem como o pro gra ma de ca pa ci -
ta ção ins ti tu ci o nal que visa su prir as prin ci pa is ca rên -
ci as na área de re cur sos hu ma nos a fim de não com -
pro me ter as ba ses do de sen vol vi men to eco nô mi -
co-so ci al.

Da dos da Uni cef e do PNUD apon tam a Na mí -
bia como ma i or in ves ti dor em ser vi ços so ci a is na Áfri -
ca, com um to tal em tor no de 30% do or ça men to na ci -
o nal, com es pe ci al ên fa se na edu ca ção (10% do PIB)
e sa ú de (14,9%). Como re sul ta do, os in di ca do res
edu ca ci o na is do país, por exem plo, já co me çam a se
equi pa rar àque les dos pa í ses de sen vol vi dos.

Mais re cen te men te, as ma i o res re sis tên ci as en -
con tra das pelo Pre si den te, tan to na opo si ção or ga ni -
za da como em se to res da so ci e da de ci vil, di zi am res -
pe i to à de ci são do Go ver no de des ta car efe ti vos mi li -
ta res para o con fli to na Re pú bli ca De mo crá ti ca do
Con go, por for ça de acor do mi li tar fir ma do com a pró -
pria RDC, Ango la e o Zim bá bue. Além do au men to
sig ni fi ca ti vo do or ça men to mi li tar, a pre sen ça da Na -
mí bia na que le país co lo ca va em ris co, se gun do a
opo si ção, a es ta bi li da de po lí ti co-eco nô mi ca do país,
in clu si ve pela con ta mi na ção da guer ra em Ango la so -
bre ter ri tó rio na mi bi a no. Des de me a dos de 2001, po -
rém. a Na mí bia vem re ti ran do suas tro pas do ter ri tó rio 
con go lês, no bojo de ne go ci a ções in ter na ci o na is e re -
gi o na is vi san do a so lu ção do con fli to na que le país.

Ou tro pro ble ma e a epi de mia de HIV/Aids, que,
como em gran de par te do ter ri tó rio afri ca no, as su me
con tor nos trá gi cos. Se gun do re la tó rio de ju nho de
2000 pre pa ra do pela ONU, cer ca de 1/5 da po pu la ção 
está in fec ta da pelo ví rus e me ta de da po pu la ção hoje
com 15 anos de ve rá ser vi ti ma da pela AIDS.

No con jun to das pre o cu pa ções atu a is do Go ver -
no de Wind ho ek está a ques tão agrá ria que se con -
ver teu, jun ta men te com a epi de mia do HIV/AIDS, na
ma i or ame a ça à es ta bi li da de na re gião da Áfri ca Aus -
tral. O pro ble ma traz à tona de se qui lí bri os es tru tu ra is
her da dos do co lo ni a lis mo e tem po ten ci al não só para 
com pro me ter a re con ci li a ção per se gui da pela ma i o ria 
dos pa í ses da re gião, como tam bém para rom per o
pac to so ci al es ta be le ci do à épo ca da in de pen dên cia,
que con sa grou os va lo res li be ra is para o en ca mi nha -
men to da ques tão.

Des de o iní cio dos con fli tos no Zim bá bue re la ti -
vos à ques tão da dis tri bu i ção e pos se de ter ras, no fi -
nal dos anos 90, a Na mí bia pas sou a an te ver as pos -
si bi li da des de con tá gio do fe nô me no de ra di ca li za ção
do con fli to pela pos se de ter ras por par te das co mu ni -
da des afri ca nas des pos su í das. Já há re gis tro de caso 
em que as for ças po li ci a is, com o apo io das li de ran -
ças po lí ti cas, se re cu sa ram a cum prir de ci são dos tri -
bu na is de ter mi nan do o fim de ocu pa ção de ter ras por
gri le i ros as sen ta dos ile gal men te em pro pri e da des de
em pre sas e fa zen de i ros bran cos. O tema vem pro vo -
can do am plo de ba te nos me i os aca dê mi cos e po lí ti -
cos na mi bi a nos. A ques tão da re dis tri bu i ção de ter ras
tem sido uma das ban de i ras da SWAPO, des de que
as su miu o po der. Vá ri os do cu men tos le ga is re gu lam a 
ma té ria, mas um uni ver so ain da pou co ex pres si vo de
ci da dãos foi be ne fi ci a da. As prin ci pa is li nhas de ação
do Go ver no na ques tão agrá ria são a não-ace i ta ção
de re i vin di ca ções com base no di re i to a “ter ras dos
an ces tra is” e a apli ca ção do prin cí pio da li ber da de de
ven da e de aqui si ção.

A nota des to an te no qua dro de es ta bi li da de in -
ter na e ple no exer cí cio de mo crá ti co re gis tra-se na
área dos di re i tos hu ma nos. Au to ri da des do Go ver no e 
o pró prio Pre si den te Nu jo ma têm me re ci do aber tas
crí ti cas de se to res da so ci e da de ci vil na mi bi a na, mas
tam bém de gru pos in ter na ci o na is, em fun ção de de -
cla ra ções ina mis to sas con tra os ho mos se xu a is.

Qu a dro Exter no
O Go ver no do Pre si den te Nu jo ma tem re i te ra do, 

in sis ten te men te, o com pro mis so de seu país com a
es ta bi li da de re gi o nal e, es pe ci fi ca men te, com uma
so lu ção para a cri se na Re pú bli ca De mo crá ti ca do
Con go. Nes se con tex to re gi o nal, as re la ções com
Ango la têm cons ti tu í do par ce la im por tan te dos es for -



ços da di plo ma cia na mi bi a na, que ex pres sa sua ab -
so lu ta so li da ri e da de e in con di ci o nal apo io ao Go ver -
no de Lu an da. As re la ções com a Áfri ca do Sul são de
ine gá vel de pen dên cia, que as au to ri da des de Wind -
ho ek ten tam, na me di da do pos sí vel, ver re du zi das,
tan to nos do mí ni os po lí ti co quan to eco nô mi co.

Ou tro em pe nho im por tan te da po lí ti ca ex ter na
da Na mí bia con cen tra-se no pan-afri ca nis mo, sen do
a Na mí bia um dos pa í ses que apóia e de fen de a
cons ti tu i ção da União Afri ca na.

No qua dro da co o pe ra ção bi la te ral e mul ti la te -
ral, tem se ve ri fi ca do ten dên cia de cli nan te na aju da
ex ter na re ce bi da pela Na mí bia, pri me i ro em fun ção
do ní vel de ren da per ca pi ta na ci o nal, pró xi mo dos
US$2 mil e re la ti va men te alto com pa ra do ao dos ou -
tros pa í ses afri ca nos, e ain da pelo au men to dos gas -
tos mi li ta res, de cor ren te da par ti ci pa ção na guer ra na
RDC. Con si de ra do país de ren da mé dia, a aju da pú -
bli ca ao de sen vol vi men to tem sido re du zi da, e a co -
mu ni da de do a do ra tem, cada vez mais, pri o ri za do
pro gra mas de co o pe ra ção re la ti vos à boa go ver na -
ção, à de mo cra cia e à trans pa rên cia, de fi nin do con di -
ci o nan tes à as sis tên cia in ter na ci o nal que as au to ri da -
des lo ca is têm pro cu ra do re cha çar.

Os bons in di ca do res eco nô mi cos, a es ta bi li da -
de po lí ti ca in ter na e a li de ran ça do Pre si den te Nu jo -
ma têm ga ran ti do à Na mí bia par ti ci pa ção des ta ca da
na di plo ma cia re gi o nal, con ti nen tal e mes mo mun di al. 
O Chan ce ler da Na mí bia ocu pou, por exem plo, a Pre -
si dên cia da Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das no
ano 2000 e o as sen to no Con se lho de Se gu ran ça, no
biê nio 1999-2000. O país, ade ma is, é mem bro de inú -
me ras or ga ni za ções in ter na ci o na is e par ti ci pa de to -
das as ex pe riên ci as de in te gra ção re gi o nal de cor ren -
tes de sua po si ção ge o grá fi ca. Seus di plo ma tas e, em 
es pe ci al, as au to ri da des prin ci pa is da Na mí bia têm
sido ati vas na di plo ma cia con ti nen tal, com pa pel re le -
van te, por exem plo, nos te mas afe tos à cri se na re -
gião dos Gran des La gos e, mais re cen te men te, no
pró prio Zim bá bue.

Si tu a ção Eco nô mi ca

Ape sar do bom de sem pe nho dos in di ca do res
ma cro e co nô mi cos, per sis tem al guns gra ves pro ble -
mas so ci a is, como uma das pi o res dis tri bu i ções de
ren da do mun do, fru to do sis te ma apar te ís ta vi gen te
até a in de pen dên cia; es tá gio epi dê mi co da AIDS; e
taxa de de sem pre go em tor no de 30%.

A es ta bi li da de po lí ti ca, o bom ge ren ci a men to
dos ser vi ços pú bli cos, a mo der na in fra-es tru tu ra de
trans por tes e os ba i xos ní ve is de tri bu ta ção têm con -
tri bu í do para for ta le cer a po lí ti ca do Go ver no de atra ir

ca pi ta is e in ves ti men tos pro du ti vos para o país. A Bol -
sa de Va lo res da Na mí bia já é a se gun da do con ti nen -
te afri ca no, e, no pe río do 1998 – 1999, hou ve cres ci -
men to de cer ca de 50%  no ní vel de in ves ti men to es -
tran ge i ro no país, pas san do de US$77 mi lhões para
US$114 mi lhões.

No con jun to da ati vi da de eco nô mi ca, o se tor
pes que i ro é um dos que tem apre sen ta do ma i or taxa
de cres ci men to nos úl ti mos anos, po den do, a lon go
pra zo, si tu ar-se como o que mais re cur sos apor ta rá
para o de sen vol vi men to na ci o nal. Atu al men te, con tri -
bui com 17,1% do PIB. Ape sar da ex plo ra ção pre da tó -
ria no pe río do an te ri or à in de pen dên cia, que re sul tou
na qua se ex tin ção de al guns car du mes, a ado ção de
po lí ti cas ba se a das na ex plo ra ção auto-sus ten ta da
dos re cur sos e na pre ser va ção do eco-sis te ma ma ri -
nho tem per mi ti do no tá vel re cu pe ra ção do se tor.

Ain da na área pro du ti va, des ta cam-se a re cen te 
aber tu ra de no vas mi nas e o aper fe i ço a men to de téc -
ni cas de ex plo ra ção mi ne ral; a com ple ta co ne xão das
li nhas de trans mis são de ener gia com a Áfri ca do Sul
e Ango la; e a ex ten são e aper fe i ço a men to das ma -
lhas ro do viá ri as e fer ro viá ri as, além do apa re lha men -
to exem plar do por to de Wal vis Bay.

Bus can do po ten ci a li zar a vo ca ção na mi bi a na
para o co mér cio ex te ri or, o Esta do fez vul to sos in ves -
ti men tos no se tor de in fra-es tru tu ra e lan çou po lí ti cas
de in cen ti vo para a im plan ta ção de Zo nas de Pro ces -
sa men to de Expor ta ções e de pro mo ção do tu ris mo,
que tem sido o se tor com ma i or cres ci men to na eco -
no mia do país, con tri bu in do, em 2000, com 9,6% do
PIB. O co mér cio ex te ri or, que res pon de por qua se
60% do PIB, está con cen tra do, do lado das ex por ta -
ções, em pro du tos pri má ri os (di a man te, pes ca do e
car ne, e mi ne ra is, en tre eles urâ nio, ouro e co bre), o
que de i xa o país em si tu a ção vul ne rá vel face as flu tu -
a ções dos pre ços in ter na ci o na is de com mo di ti es. O
prin ci pal par ce i ro é a Áfri ca do Sul, que ab sor ve 23%
das ex por ta ções e for ne ce 84% do to tal im por ta do
pela Na mí bia. O rit mo das im por ta ções tem cres ci do
a uma taxa mé dia de 3% ao ano, com ten dên cia a
que da. en quan to o rit mo de cres ci men to das ex por ta -
ções con ti nua em as cen são.

Re la ções Bi la te ra is

As re la ções fo ram for mal men te ini ci a das com a
in de pen dên cia, mas des de a dé ca da an te ri or já ocor ri -
am con ta tos com a SWAPO. Nas Na ções Uni das, o Bra -
sil apo i ou a SWAPO, que re co nhe ceu como o úni co re -
pre sen tan te do povo na mi bi a no. Em 1987, Sam Nu jo ma 
vi si tou o Bra sil como lí der do mo vi men to, e em 1989, o
Go ver no bra si le i ro abriu Escri tó rio de Obser va ção em



Wind ho ek. trans for ma do em Emba i xa da, no dia da in -
de pen dên cia (21 de mar ço de 1990).

Com uma cos ta atlân ti ca de 1.5 mil km de ex ten -
são, a Na mí bia se con si de ra um vi zi nho pri vi le gi a do do
Bra sil. O mar ins ti ga à co o pe ra ção para a pro te ção do
meio am bi en te ma ri nho, pre ser va ção e ex plo ra ção dos
re cur sos na tu ra is, mo ni to ra men to das ro tas co mer ci a is
que cru zam o Atlân ti co Sul e ati vi da des de bus ca e sal -
va men to no mar. A Na mí bia é mem bro, des de a in de -
pen dên cia, da ZOPACAS – Zona de Paz e Co o pe ra ção
do Atlân ti co Sul –, onde tem man ti do pa pel ati vo. Para a
Na mí bia, a Orga ni za ção é im por tan te como ga ran ti do ra 
da des nu cle a ri za ção do Atlân ti co Sul e pode in du zir o
cres ci men to da co o pe ra ção e o in ter câm bio re gi o nal,
so bre tu do nas áre as de meio-am bi en te e com ba te ao
trá fi co de en tor pe cen tes.

Para o Bra sil, as re la ções po lí ti cas com a Na mí bia
tem como par ti cu lar atra ti vo o aden sa men to do diá lo go
so bre te mas re gi o na is e con ti nen ta is, além da cons tru -
ção de con sen sos di plo má ti cos no con jun to de te mas
de in te res se para os pa í ses atlân ti cos e do Sul.

Bra sil e Na mí bia têm bus ca do am pli ar as par ce -
ri as na área da co o pe ra ção. A mais im por tan te de las,
sem dú vi da, é a co o pe ra ção na val. Na área de for ma -
ção de qua dros, fre qüen tam ou já fre qüen ta ram es co -
las e cen tros de tre i na men to da Ma ri nha do Bra sil cer -
ca de 400 alu nos na mi bi a nos, en tre ofi ci a is e pra ças.
Assim, to dos os atu a is pos tos de co man do na val das
for ças de de fe sa da Na mí bia re ce be ram tre i na men to
no Bra sil. Uni for mes, re gu la men tos e pro ce di men tos
ado ta dos se guem de per to aque les da Ma ri nha do
Bra sil. O Go ver no bra si le i ro doou ain da ao Go ver no
da Na mí bia as car tas náu ti cas do por to de Wal vis
Bay, o mais im por tan te na cos ta atlân ti ca da Áfri ca
Aus tral, após le van ta men te hi dro grá fi co fe i to pela Ma -
ri nha do Bra sil.

Na se qüên cia dos en ten di men tos ha vi dos des -
de 1994 nes sa área, o Go ver no da Na mí bia está em
vias de as si nar um Acor do Na val com o Bra sil que
pre vê, en tre ou tras ma té ri as, a aqui si ção de bar -
cos-pa tru lha bra si le i ros e a con ti nu a ção do pro gra ma
de for ma ção de qua dros e as sis tên cia téc ni ca à Ma ri -
nha na mi bi a na. O Go ver no de Wind ho ek ma ni fes tou
tam bém for te in te res se na par ti ci pa ção do Bra sil no
pro je to de le van ta men to da pla ta for ma con ti nen tal da -
que le país. Empre sas pri va das bra si le i ras, com apo io
téc ni co da Ma ri nha do Bra sil, es tão dis cu tin do com o
Go ver no na mi bi a no a pos si bi li da de de ain da vir a re -
a li zar o tra ba lho, em vis ta do pra zo fi nal es ta be le ci do 
pela Con ven ção do Di re i to do Mar (no vem bro de
2004) para o tér mi no des se le van ta men to. Para um
país com tão for te de pen dên cia dos re cur sos pes -

que i ros, mas tam bém pelo po ten ci al de ex plo ra ção de 
pe tró leo e gás em águas ter ri to ri a is, a co o pe ra ção
bra si le i ra no le van ta men to da pla ta for ma con ti nen tal
tem sido apon ta da como es sen ci al pe las au to ri da des
na mi bi a nas. O Bra sil man tém, em Wind ho ek, um es -
cri tó rio de re pre sen ta ção da Ma ri nha do Bra sil.

Há ain da ou tros do mí ni os da co o pe ra ção que,
em bo ra sem a ex pres são do se tor na val, tam bém são
re le van tes e ten dem a con fe rir ma i or den si da de às re -
la ções bi la te ra is. São eles os do mí ni os da co o pe ra -
ção agrí co la e da co o pe ra ção no do mí nio da sa ú de,
em es pe ci al na área de DST/Aids.

Em 1991, o Pre si den te Fer nan do Col lor vi si tou a 
Na mí bia. Em 1992, Sam Nu jo ma par ti ci pou da
ECO-92 e, em 1995 e 1999, re a li zou vi si tas ofi ci a is ao 
Bra sil. Em mar ço de 1995, o Mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, Theo-Ben Gu ri rab, che fi ou a de le ga ção
na mi bi a na à Pri me i ra Ses são da Co mis são Mis ta, em 
Bra sí lia. Entre 1990 e 1999, re a li za ram tam bém vi si -
tas ao Bra sil, em mais que uma oca sião, os Mi nis tros
na mi bi a nos das Mi nas e Ener gia, da De fe sa, da Agri -
cul tu ra e da Indús tria e Co mér cio.

O co mér cio bi la te ral é pou co ex pres si vo, mas
apre sen tou ex pres si vo cres ci men to, no lado das ex -
por ta ções bra si le i ras, no pri me i ro se mes tre de 2001.
(vide qua dro ane xo)

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 217, DE 2001
(Nº 1.032/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a,
e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor José
Au gus to Lind gren Alves, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da
Bul gá ria.

Os mé ri tos do Emba i xa dor José Au gus to Lind -
gren Alves, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.



EM Nº 267/DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts.
56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte -
ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu -
bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e no art. 55,
do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor José Au gus to Lind gren
Alves, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Bul gá ria.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor
José Au gus to  Lind gren Alves , que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe de Se i xas Cor rêa, 
Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.
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De re chos Hu ma nos III, San José. IIDH. 1995.
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bre Po pu la ção e De sen vol vi men to, a Cú pu la Mun di -
al so bre o De sen vol vi men to So ci al, a IV Con fe rên cia 
Mun di al so bre a mu lher e a II Con fe rên cia das Na -
ções Uni das so bre Assen ta men tos Hu ma nos,
1993/95.
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Mem bro do Gru po de Tra ba lho Inter mi nis te ri al
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Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-ge ral
de De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.



MI NIS TÉ RIO DAS RE LA ÇÕES EXTE RI O RES

Infor ma ção Ge ral so bre a Re pú bli ca da Bul gá ria
Agos to de 2001

Sub se cre ta ria-Ge ral de Assun tos Po lí ti cos
De par ta men to da Eu ro pa

Di vi são da Eu ro pa-II

I. His tó ri co Re cen te
A Re pú bli ca Po pu lar da Bul gá ria foi go ver na da

por To dor Jiv kov, da li nha mo de ra da do Par ti do Co -
mu nis ta (PC) búl ga ro, por 35 anos, até 1989. No fi nal
da dé ca da de 80, Jiv kov bus cou adap tar-se à aber tu -
ra po lí ti ca ini ci a da por Mik ha il Gor bat chev na an ti ga
União So vié ti ca, e per mi tiu ma i or par ti ci pa ção po lí ti ca 
dos di ver sos se to res so ci a is, o que pro pi ci ou a mo bi li -
za ção or ga ni za da dos par ti dos e mo vi men tos de opo -
si ção. A des ti tu i ção de Jiv kov, acu sa do de cor rup ção,
e a as cen são da ala mais li be ral do PC ace le ra ram o
pro ces so de re for mas po lí ti cas.

Em no vem bro de 1989, du ran te o auge do tur bi -
lhão po lí ti co que var ria os ve lhos re gi mes so ci a lis tas
da Eu ro pa Cen tral e Ori en tal, o Pre si den te To dor Jiv -
kov foi subs ti tu í dos por seu Mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, Pe tar Mla de nov. A que da do lí der co mu -
nis ta, no en tan to, não re pe tiu os acon te ci men tos re -
gis tra dos à mes ma épo ca em pa í ses como a RDA, a
Tche cos lo vá quia e a Ro mê nia: as ma ni fes ta ções po -
pu la res não che ga ram a der ru bar o re gi me, e o gran -
de em pre en de dor das mu dan ças de 1989 foi o pró -
prio Par ti do Co mu nis ta Búl ga ro (PCB), apo i a do por
Mik ha il Gor ba chev. A cha ma da glas nost búl ga ra
teve, des se modo, um per fil mo de ra do e foi ini ci al -
men te im pe li da por se to res con ser va do res, como as
for ças ar ma das e a no menk la tu ra lo cal.

A per ma nên cia do PCB no po der foi con fir ma da
por ple i to di re to em abril de 1990, com o nome de Par -
ti do So ci a lis ta Búl ga ro, que des de en tão con se guiu
con so li dar-se como im por tan te for ça po lí ti ca no país,
al ter nan do-se no po der, ao lon go dos anos 90, com a
União das For ças De mo crá ti cas (UFD), de opo si ção.
Em 1990, o Par ti do Co mu nis ta ven ceu as ele i ções le -
gis la ti vas nas áre as ru ra is. A União das For ças De mo -
crá ti cas saiu vi to ri o sa nos cen tros ur ba nos e re cu -
sou-se a par ti ci par de co a li zão go ver na men tal. Em
1992, Je liu Je lev, da UFD, foi ele i to Pre si den te da
Re pú bli ca da Bul gá ria. Insta lou-se, as sim, um go ver -
no de co a li zão, for ma do pela UFD, pelo Par ti do So ci -
a lis ta e pelo Mo vi men to pe los Di re i tos e as Li ber da -
des (MDL, par ti do da mi no ria tur ca). Li u ben Be rov,
do MDL, tor nou-se Pri me i ro-Mi nis tro em 1992, mas

re nun ci ou em 1994. Nas no vas ele i ções, o Par ti do So -
ci a lis ta ob te ve ma i o ria no Par la men to.

Em 1996, o anún cio de re for ma eco nô mi ca ra di -
cal, ba se a da na re du ção das des pe sas ad mi nis tra ti -
vas (prin ci pal men te com de mis são de fun ci o ná ri os),
para re ver ter a cri se eco nô mi ca pro vo ca da pela des -
va lo ri za ção do “lev teve como con se qüên cia a der ro ta 
de Je lev e a ele i ção de Pe ter Sto i a nov, da UFD, para a 
Pre si dên cia da Re pú bli ca. O Par ti do So ci a lis ta, com
ma i o ria par la men tar na Assem bléia Na ci o nal, in di cou 
o Pri me i ro-Mi nis tro, Ni ko lai Do brev, em ja ne i ro de
1997. A ve lo ci da de das re for mas, sem pre mais len ta
que aque la ve ri fi ca da em pa í ses vi zi nhos, mer gu lhou
o país em pro fun da cri se eco nô mi ca em 1996 e pro -
vo cou dis túr bi os so ci a is gra ves que sa cu di ram a Bul -
gá ria em 1997, obri gan do o ga bi ne te do Pri me i ro-Mi -
nis tro so ci a lis ta Ni ko lay Do brev a an te ci par as ele i -
ções. O re sul ta do foi a vi tó ria da UDF, que go ver nou
com ma i o ria par la men tar até ju nho de 2001. Nas ele i -
ções le gis la ti vas, ocor ri das nes sa data, a UDF so freu, 
con tu do, sur pre en den te der ro ta nas ur nas para o Mo -
vi men to Na ci o nal Si meão II, or ga ni za do em tor no do
re tor no do mo nar ca búl ga ro à cena po lí ti ca, e que se
mos trou ca paz de ca pi ta li zar efi caz men te em tor no
do des con ten ta men to ge ne ra li za do com a po lí ti ca li -
be ral do Go ver no da UDF.

II – Po lí ti ca Inter na

O sis te ma de go ver no na Bul gá ria é par la men -
ta ris ta, con sa gra do na Cons ti tu i ção pro mul ga da em
9 de ju lho de 1991. Pode-se di zer que a his tó ria po lí ti -
ca búl ga ra pós-co mu nis mo foi ca rac te ri za da, até o
mo men to, por uma al ter nân cia – nem sem pre mu i to
es tá vel – en tre seus dois prin ci pa is ato res po lí ti cos, o
Par ti do So ci a lis ta (BSP), ex-PC, e a União das For ças 
De mo crá ti cas (UDF). As ele i ções le gis la ti vas de
1990, o pri me i ro ple i to re al men te li vre ocor ri do no
país des de 1947, fo ram ven ci das pe los ex-co mu nis -
tas; no ano se guin te foi a vez da opo si ção, por uma di -
fe ren ça de ape nas 1%; em 1994, após duas tro cas de
ga bi ne te e a dis so lu ção do Par la men to pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, vol ta a ven cer o BSP com ma i o -
ria ab so lu ta, mas as ele i ções pre si den ci a is de ou tu -
bro/no vem bro de 1996 dão vi tó ria a Pe tar Sto va nov,
da SDS; um mês de po is, cai o Pri me i ro-Mi nis tro Jan
Vi de nov, in di ca do pelo BSP em 1995, que é subs ti tu í -
do por seu co par ti dá rio Ni ko lay Do brev. Fi nal men te, a
UDF vol ta a ven cer as ele i ções le gis la ti vas em 1997,
sen do no me a do Ivan Kos tov o novo Che fe de Go ver -
no.

Na ver da de, a su ces são de re nún ci as de Pri me -
i ros-Mi nis tros e as vi tó ri as re cor ren tes da opo si ção



nas ele i ções, seja da UDF ou do BSP (au xi li a das ou
não por par ti dos de mi no ria na Assem bléia), são sin -
to má ti cas da cri se eco nô mi ca em que a Bul gá ria se
en con tra des de o co lap so da União So vié ti ca, e que
vem aba lan do a es ta bi li da de po lí ti ca do país ano
após ano. De po is de dois acir ra men tos gra ves da cri -
se, um em 1992 e ou tro no iní cio de 1996, a Bul gá ria
apro xi mou-se do caos em ja ne i ro de 1997, quan do o
au men to da in fla ção e a des va lo ri za ção da mo e da
pro vo ca ram dis túr bi os so ci a is diá ri os em todo o país.
As ele i ções par la men ta res pre vis tas para 1998 fo ram
an te ci pa das para abril da que le ano pelo Con gres so,
en tão de ma i o ria so ci a lis ta; e o BSP, que man ti nha
125 das 240 ca de i ras, pas sou para ape nas 58, en -
quan to a UDF con quis tou 137.

A ges tão do Go ver no da UDF, ape sar das di fi -
cul da des eco nô mi cas e do len to pro gres so nas trans -
for ma ções es tru tu ra is, foi ca rac te ri za da pela ori en ta -
ção vol ta da para o es ta be le ci men to e con so li da ção
da eco no mia de mer ca do na Bul gá ria. Nas ele i ções
par la men ta res ce le bra das em ju lho de 2001, a União
de For ças De mo crá ti cas so freu ines pe ra do re vés: o
re sul ta do fi nal das ele i ções ga ran tiu ao in de pen den te
Mo vi men to Na ci o nal Si meão II, 120 de pu ta dos, à
União de For ças De mo crá ti cas, 51, ao Par ti do So ci a -
lis ta, 48, e ao MDL – Mo vi men to pe los Di re i tos e Li -
ber da des, o nú me ro de 21. Em ses são ex tra or di ná ria
do par la men to búl ga ro, con vo ca da em ju lho pas sa do
para a vo ta ção do novo go ver no, foi apro va da a de sig -
na ção do ex-rei Si meão II como Pri me i ro-Mi nis tro por
141 vo tos a fa vor, 50 con tra e 46 abs ten ções. A com -
po si ção do novo Mi nis té rio, por sua vez, foi apro va da
por 147 vo tos a fa vor, 50 con tra e 41 abs ten ções. O
mi nis té rio de Si meão foi for ma do com base na co a li -
zão plas ma da en tre o MNS-II e o MDL (que re pre sen -
ta a mi no ria tur ca).

Como pla ta for ma do novo Go ver no, foi ali nha do
pri o ri ta ri a men te o ob je ti vo de in te grar a Bul gá ria na
União Eu ro péia (para o que de vem ser cri a das con di -
ções ma cro e co nô mi cas e de es ta bi li da de fi nan ce i ra,
que per mi ti rá, como co ro lá rio, uma me lho ria do ní vel
de vida da po pu la ção e au men to do em pre go e, por -
tan to, um cres ci men to mais rá pi do e sus ten ta do da
eco no mia) e tam bém na Otan, além do com ba te à
cor rup ção (ful cro prin ci pal da cam pa nha ele i to ral).

Foi re i te ra da, ou tros sim, a in ten ção de cri ar cli -
ma fa vo rá vel aos in ves ti men tos es tran ge i ros e ao
apo io às pe que nas e mé di as em pre sas. Foi re a fir ma -
do, tam bém, o em pe nho em man ter a atu al po lí ti ca
cam bi al com taxa fixa de câm bio (atre la da ao euro),
com vis tas à en tra da da Bul gá ria na união mo ne tá ria
eu ro péia.

III – Po lí ti ca Exter na
A atu al po lí ti ca ex ter na búl ga ra ba se ia-se na

cha ma da “op ção eu ro péia”, que pri o ri za a ade são à
União Eu ro péia e à Otan. Ou tras di re tri zes con sis tem
na di ver si fi ca ção de par ce ri as com a ex pan são das
re la ções com os pa í ses da Eu ro pa Cen tral, Esta dos
Uni dos e Ca na dá, além dos pa í ses da Amé ri ca La ti -
na, Áfri ca e Ori en te Mé dio, so bre tu do por meio da in -
ten si fi ca ção das tro cas co mer ci a is; e no aden sa men -
to das re la ções com a Rús sia, Ucrâ nia e ou tros pa í -
ses da CEI.

Cabe sa li en tar que o pro ces so de in gres so na
União Eu ro péia, so li ci ta do for mal men te em de zem -
bro de 1996, tem sido obs ta cu li za do pela cri se eco nô -
mi ca por que pas sa a Bul gá ria. A União Eu ro péia, no
en tan to, ma ni fes ta re i te ra da men te seu to tal apo io às
re for mas eco nô mi cas con du zi das na Bul gá ria, país
com o qual afir ma es tar “in ti ma men te li ga da” pelo
Acor do da Eu ro pa.

Em 1994, a Bul gá ria par ti ci pou do Pro gra ma de
Par ce ria para a Paz da Orga ni za ção do Tra ta do do
Atlân ti co Nor te (OTAN), cons ti tu in do o pri me i ro pas so 
no pro ces so de ade são à Orga ni za ção. A as si na tu ra,
em ju nho de 1997, do “ato bá si co” en tre a Rús sia e a
Otan, re pre sen tou a eli mi na ção de ele men to de des -
con for to nas re la ções búl ga ro-rus sas pro vo ca do pela
can di da tu ra for mal da Bul gá ria à or ga ni za ção. Em ou -
tu bro, re a li zou-se, em Só fia, o Encon tro dos Mi nis tros
de De fe sa do Su des te da Eu ro pa. O pro gra ma de de -
fe sa do atu al Go ver no pre vê a ade qua ção das For ças
Arma das búl ga ras aos pa drões es ta be le ci dos pela
Otan. A des pe i to des sas ini ci a ti vas, a Bul gá ria não
está en tre os pa í ses se le ci o na dos, em ju lho úl ti mo,
para ini ci ar con ver sa ções com vis tas ao in gres so em
am bas as or ga ni za ções euro-atlân ti cas.

A po lí ti ca de ali nha men to au to má ti co com a
União So vié ti ca, que ca rac te ri zou a di plo ma cia búl ga -
ra du ran te todo o pe río do da Gu er ra Fria, so freu um
es va zi a men to após 1989 que mar cou tam bém as di -
re tri zes de po lí ti ca ex ter na de qua se to dos os pa í ses
da an ti ga Eu ro pa so ci a lis ta. O Go ver no de Ivan Kos -
tov, que su biu ao po der em maio de 1997, de cla rou
em seu pro gra ma de ges tão ser de pri o ri da de má xi -
ma para a Bul gá ria a sua in te gra ção à União Eu ro péia 
e Otan, mu i to em bo ra o país te nha de mons tra do em -
pe nho em apro fun dar as re la ções com a Eu ro pa Oci -
den tal, EUA, Ca na dá e Amé ri ca La ti na, além de man -
ter-se es tre i ta men te li ga da, tan to em ter mos po lí ti cos
quan to co mer ci a is, com a Rús sia.

Em re cen te pro nun ci a men to, a Mi nis tra dos Ne -
gó ci os Estran ge i ros, Na dej da Mi ha i lo va, re ve lou que
a di plo ma cia búl ga ra de ve rá co me çar a de di car-se



com ma i or in ten si da de, nes te se gun do ano do Go ver -
no Kos tov, à aber tu ra para o mun do ex tra-eu ro peu e
ao es ta be le ci men to de diá lo go e par ce ri as com pa í -
ses de ou tras re giões. A se guir, os prin ci pa is te mas
di plo má ti cos:

A) União Eu ro péia: A úl ti ma re u nião do Con se -
lho Eu ro peu, que re u niu em Vi e na che fes de Esta do e 
de go ver no nos dias 11 e 12 de de zem bro de 1998,
re gis trou a dis po si ção da União Eu ro péia de man ter
as ne go ci a ções aber tas para a sua fu tu ra am pli a ção.
A ques tão das da tas para o in gres so de no vos mem -
bros, con tu do, de pen de rá es sen ci al men te da ca pa ci -
da de in di vi du al de cada país de pre en cher os re qui si -
tos “téc ni cos e ob je ti vos” para a ade são. A re a ção do
1º Mi nis tro aos re sul ta dos da re u nião do Con se lho foi
po si ti va: Ivan Kos tov re i te rou que o rumo po si ti vo to -
ma do pela eco no mia do país e os avan ços no cam po
po lí ti co qua li fi ca ri am a Bul gá ria a pre en cher as exi -
gên ci as da UE até o ano de 2001. Tal de cla ra ção con -
tras ta for te men te com re la tó rio ela bo ra do em se tem -
bro úl ti mo por uma Co mis são do Con se lho da Eu ro -
pa, en car re ga da de ava li ar o ní vel de pre pa ra ção dos
pa í ses do les te eu ro peu ao in gres so na União Eu ro -
péia, se gun do o qual o an da men to das re for mas po lí -
ti co-ad mi nis tra ti vas pos tas em prá ti ca pelo Go ver no
búl ga ro man ti nham-se mu i to aquém do de se já vel.
Ou tra exi gên cia que fal ta ria cum prir por par te das au -
to ri da des búl ga ras se ria o fe cha men to para mo der ni -
za ção dos qua tro re a to res da usi na nu cle ar de Kos lo -
doui, fac tí vel ape nas, se gun do Ivan Kos tov, por meio
de fi nan ci a men to ex ter no, já que o país não po de ria
ar car so zi nho com a re cu pe ra ção. A re for ma da cen -
tral, a fon te mais im por tan te de su pri men to ae ener gia 
elé tri ca do país, é apon ta da como pré-con di ção para
o iní cio das ne go ci a ções de aces so à UE.

O Go ver no de Só fia tem, no en tan to, mo ti vos
para per ma ne cer oti mis ta: o cri té rio de alar ga men to
por meio de “on das de ade são” foi con fir ma do pela
agen da da UE em de zem bro de 1999, oca sião em,
que a Bul gá ria foi in clu í da na cha ma da se gun da leva,
con jun ta men te com Ro mê nia, Mal ta, Chi pre, Eslo vá -
quia e Li tuâ nia. Esti ma-se, con tu do, em ra zão das
adap ta ções es tru tu ra is ne ces sá ri as, que o in gres so
da Bul gá ria se da ria uni ca men te após 2008. A in te -
gra ção de no vos mem bros fi ca ria ain da de pen den te
do de sem pe nho po lí ti co-eco nô mi co, a ser ava li a do
pe ri o di ca men te pe las Co mis sões res pon sá ve is.

B)OTAN: O Go ver no búl ga ro es pe ra ser in clu í do 
na se gun da onda de ex pan são da OTAN, que se se -
gui ria à en tra da da Re pú bli ca Tche ca, Po lô nia e Hun -
gria, já con su ma da em 12 de mar ço de 1999. A de ci -
são quan to a esta se gun da leva de ex pan são de ve rá

ser pro va vel men te for ma li za da du ran te a pró xi ma re -
u nião dos pa í ses mem bros da ali an ça, em abril, em
Was hing ton. Além dos ób vi os mo ti vos de se gu ran ça,
a en tra da na or ga ni za ção re pre sen ta ria, para a Bul -
gá ria, uma im por tan te re du ção nos gas tos com as for -
ças ar ma das e, ao mes mo tem po, a sua mo der ni za -
ção: com o fim do Pac to de Var só via e da im por tân cia
es tra té gi ca do país no con tex to dos Bál cãs, os cor tes
or ça men tá ri os fo ram ex tre ma men te se ve ros, em es -
pe ci al para o exér ci to. Ain da as sim, um pla no anun ci -
a do pelo Go ver no em mar ço, in ti tu la do “Dou tri na Mi li -
tar”, pre vê uma re du ção ain da ma i or dos efe ti vos das
for ças ar ma das e a re es tru tu ra ção de to das as ins ti tu -
i ções mi li ta res do país: uma pro va da ino pe rân cia atu -
al do exér ci to búl ga ro é o fato de 90% do or ça men to
ser con su mi do em ali men ta ção e uni for mes.

C)Ou tras Ini ci a ti vas Mul ti la te ra is: A Bul gá ria
par ti ci pa da Ali an ça para o Pro gra ma de Paz no Su -
des te Eu ro peu, idéia sur gi da em se tem bro de 1998
em Skop je, ca pi tal da Ma ce dô nia, ten do em vis ta a
cri a ção de uma for ça de paz mul ti na ci o nal, que atu a -
ria em prin cí pio no su des te eu ro peu (em es pe ci al
para ga ran tir a paz e a se gu ran ça na re gião dos Bát -
cãs), mas po den do ser alo ca da para qual quer par te
do mun do. A ini ci a ti va para a cri a ção des ta for ça de
paz pres su põe au to no mia ins ti tu ci o nal em re la ção à
OTAN, à ONU e ao Gru po de De fe sa da União Eu ro -
péia Oci den tal, mu i to em bo ra sua atu a ção se deva
pro ce der sob a co or de na ção des tas en ti da des. Dela
par ti ci pam, além da Bul gá ria, Itá lia, Tur quia, Gré cia,
Ma ce dô nia, Albâ nia e Ro mê nia,

D) A Bul gá ria e a cri se no Ko so vo: o país, que
des de o con fli to na Bós nia -Her ze go vi na já ha via pro -
tes ta do con tra o em bar go eco nô mi co im pos to à Iu -
gos lá via, ale gan do pre ju í zos co mer ci a is da or dem de
US$2 bi lhões, en con tra-se em es ta do de cres cen te
pre o cu pa ção com a cri se. De um lado, a Bul gá ria lo -
grou não ser cha ma da, nem di re ta nem in di re ta men -
te, a par ti ci par dos ata ques, por não de se jar re pre sá li -
as por par te do país vi zi nho, que é con si de ra do “na -
ção ami ga”; de ou tro, con tu do, pe sam as pre ten sões
de en tra da da Bul gá ria nas es tru tu ras euro-al tân ti cas, 
de modo que o Go ver no in ter pre tou o ata que como
ine vi tá vel, e de cla rou sua so li da ri e da de à ação da
OTAN. Ou tra ra zão para a ex pec ta ti va se ria a pos sí vel 
onda de re fu gi a dos kos so va res, que en tra ria no país
via Ma ce dô nia.

E) Re la ções com ou tros pa í ses:
Ma ce dô nia: As pre ten sões da Bul gá ria so bre o

ter ri tó rio e o povo que hoje for mam a Re pú bli ca da
Ma ce dô nia re mon tam ao sé cu lo pas sa do, a par tir do
iní cio da dis so lu ção do Impé rio Oto ma no, e fo ram ca -



u sa ime di a ta da Se gun da Gu er ra Bal câ ni ca, em
1913, e da par ti ci pa ção dos búl ga ros nas duas guer -
ras mun di a is. Ale ga a Bul gá ria ter a Ma ce dô nia sem -
pre cons ti tu í do par te in te gran te de seu ter ri tó rio, ar gu -
men tan do que gran de par te da po pu la ção ma ce dô nia 
(cer ca de 70%), além de ser de et nia búl ga ra, fala a
mes ma lín gua. Embo ra te nha re co nhe ci do bas tan te
cedo o Esta do ma ce dô nio, o Go ver no de Só fia re lu ta
em ad mi tir a exis tên cia de uma na ção e um idi o ma
pró pri os àque le país. Ape sar das di ver gên ci as ca u sa -
das pelo pro ble ma lin güís ti co com aque la ex-re pú bli -
ca iu gos la va, as re la ções Skop je-Só fia fo ram nor ma li -
za das e o flu xo de co mér cio tem au men ta do sig ni fi ca -
ti va men te. Em fe ve re i ro de 1999, o 1º Mi nis tro da Ma -
ce dô nia, Ljub co Ge or gi evs ki, em vi si ta a Só fia, as si -
nou com seu co le ga kos tov uma De cla ra ção Con jun ta 
que al can çou gran de re per cus são na co mu ni da de in -
ter na ci o nal, por re pre sen tar uma im por tan te con tri bu -
i ção para a es ta bi li da de nos Bál cãs: es pe ra-se que o
do cu men to re vi va a co o pe ra ção, eli mi ne o im pas se
cri a do nas re la ções bi la te ra is e for ta le ça as pre ten -
sões búl ga ras de en trar para a OTAN. No que se re fe -
re ao pro ble ma lin güís ti co, é cu ri o so no tar que a De -
cla ra ção foi as si na da no “idi o ma búl ga ro em con for -
mi da de com a Cons ti tu i ção da Bul gá ria e no idi o ma
ma ce dô nio em con for mi da de com a Cons ti tu i ção da
Ma ce dô nia”.

Rús sia: Des de a pri me i ra guer ra de in de pen -
dên cia da Bul gá ria, em 1878 (quan do tro pas do tra zer 
au xi li a ram os re vol to sos búl ga ros na luta con tra a do -
mi na ção tur ca), Rús sia e Bul gá ria têm man ti do re la -
ções pri vi le gi a das ape sar da par ti ci pa ção des te país
ao lado do Eixo, na 2ª Gu er ra Mun di al – e se ca rac te -
ri za ram como de per fe i to ali nha men to du ran te o pe -
río do da Gu er ra Fria: a Rús sia foi o ma i or par ce i ro co -
mer ci al da Bul gá ria, res pon sá vel por 65% do co mér -
cio ex te ri or des te país, as sim como gran de for ne ce -
dor de re cur sos ener gé ti cos, que eram por sua vez re -
ven di dos a ou tros pa í ses do blo co so ci a lis ta. Após a
que da do Muro de Ber lim, o co lap so eco nô mi co que
vi ti mou a Bul gá ria de veu-se, em gran de par te, ao fim
des ta par ce ria. O dé fi cit de ener gia e ma té ri as-pri mas 
em que o país mer gu lhou após 1989 ape nas ago ra
co me ça a ser re ver ti do, in clu si ve por meio da co o pe -
ra ção com a Rús sia: foi as si na da, em 1998, uma sé rie 
de acor dos com a em pre sa rus sa Gaz prom, de du ra -
ção de 12 anos, que pre vê em o au men to das quo tas e 
a di mi nu i ção do pre ço do gás rus so a ser for ne ci do à
Bul gá ria. Cal cu la-se que 8 bi lhões de me tros cú bi cos
de gás se jam im por ta dos anu al men te da Rús sia,
além dos qua se 19 bi lhões que atra ves sam o ter ri tó rio 
búl ga ro rumo a ou tros des ti nos.

O Chan ce ler rus so, Igor Iva nov, vi si tou Só fia em
fe ve re i ro de 1999, e anun ci ou a in clu são da Bul gá ria,
a par tir de 1º de mar ço, en tre os pa í ses be ne fi ciá ri os
de um re gi me ta ri fá rio pre fe ren ci al, o que de ve rá au -
men tar subs tan ci al men te as ex por ta ções búl ga ras
para a Rús sia (que ocu pa o 5º lu gar en tre os pa í ses
im por ta do res). No en tan to, se gun do fon tes lo ca is, o
co mér cio bi la te ral, que che gou a to ta li zar US$17 bi -
lhões em 1988, não pas sou de um mo des to US$1,2
bi lhão em 1998. O cam po da se gu ran ça tem cons ti tu í -
do, por sua vez, um dos pon tos de atri to nas re la ções
rus so-búl ga ras, na me di da em que Mos cou faz sé ri as
crí ti cas à ex pan são da OTAN para a sua an ti ga área
de in fluên cia po lí ti co-mi li tar na Eu ro pa Ori en tal.

Tur quia: E pos sí vel afir mar que, atu al men te, a
Tur quia saiu da po si ção de “ar qui i ni mi go” da Bul gá ria
(cal ca da em se cu la res mo ti vos his tó ri cos) para trans -
for mar-se em um de seus ma i o res par ce i ros po lí ti cos
e eco nô mi co-co mer ci a is. Hoje, a Tur quia dá ve e men -
te apo io às pre ten sões búl ga ras de en tra da na OTAN.
Os dois vi zi nhos par ti ci pam de um nú me ro sig ni fi ca ti -
vo de en ti da des e ini ci a ti vas mul ti la te ra is, den tre as
qua is pode-se des ta car a Zona de Co o pe ra ção do
Mar Ne gro e a For ça Mul ti na ci o nal de Paz para o Su -
des te da Eu ro pa. De im por tân cia cru ci al para o aden -
sa men to das re la ções bi la te ra is foi a as si na tu ra do
acor do que cri ou a zona de li vre co mér cio en tre os
dois pa í ses, ina u gu ra da em 10 de ja ne i ro de 1999,
que be ne fi ci a rá com isen ção ta ri fá ria 70% dos pro du -
tos búl ga ros de ex por ta ção e pos si bi li ta rá a ele va ção
do ní vel de in ter câm bio para mais de US$1 bi lhão
anu a is. Obser ve-se tam bém que a Tur quia é hoje um
dos dez ma i o res in ves ti do res na Bul gá ria, res pon den -
do por um to tal acu mu la do de US$100 mi lhões em in -
ves ti men tos di re tos des de 1990. Den tre ou tras ini ci a -
ti vas de in te gra ção, pode-se des ta car a De cla ra ção
Con jun ta para a Cri a ção de um Cor re dor de Trans por -
tes, Te le co mu ni ca ções e Ener gia Elé tri ca li gan do o
Mar Ne gro ao Mar Adriá ti co (que in clui tam bém a Ma -
ce dô nia e a Albâ nia); os es tu dos para o es ta be le ci -
men to de um ga so du to que li ga rá as gran des re ser vas
de gás na tu ral do Tur co me nis tão à Eu ro pa Oci den tal,
atra vés da Tur quia e da Bul gá ria; a pro pos ta tur ca para
a cri a ção de uma Bol sa Bal câ ni ca Co mum, unin do as
bol sas de va lo res dos mais im por tan tes cen tros da re -
gião (in clu in do Gré cia, Ma ce dô nia, Albâ nia, Croá cia,
Eslo vê nia e Hun gria), com sede em Istam bul; e a re -
cen te as si na tu ra, pe los Pre si den tes Sto ya nov e De mi -
rel, de um acor do para a eli mi na ção de mi nas
anti-pes so a is em am bos os la dos da fron te i ra.

No que se re fe re à ques tão dos di re i tos hu ma -
nos da mi no ria de et nia tur ca, que re pre sen ta cer ca



de 8,5% da po pu la ção, tem-se ve ri fi ca do gran de
avan ço, na me di da em que a de mo cra ti za ção da so ci -
e da de búl ga ra con tri bui para a in seç cão le gal e eco -
nô mi ca des te e ou tros con tin gen tes mi no ri tá ri os.

IV – Eco no mia
Um dos pa í ses mais po bres da Eu ro pa Cen tral e 

Ori en tal, a Bul gá ria atra ves sou um pe río do de dra má -
ti ca cri se eco nô mi ca a par tir do fim do re gi me co mu -
nis ta de To dor Jiv kov: en tre 1990 e 96, o PIB des pen -
cou 22%, e a taxa de in fla ção atin giu um pico de
2.000% em 1997, acom pa nha da de uma que bra ge -
ne ra li za da de ins ti tu i ções ban cá ri as, cor ro são do sis -
te ma de pou pan ça pri va da e de sem pre go, que por
sua vez pro vo ca ram uma onda de sé ri as con vul sões
so ci a is. Nes te pe río do, a ren da per ca pi ta do país tor -
nou-se uma das mais ba i xas da Eu ro pa, per den do
ape nas para a da Bós nia e da Albâ nia.

Em ju lho de 1997, o re cém-ele i to Pri me i ro-Mi -
nis tro Ivan Kos tov, da União das For ças De mo crá ti -
cas, ins ti tu iu o sis te ma da cur rency bo ard, que,
acom pa nha do de um pro gra ma de se ve ras me di das
de con ten ção or ça men tá ria, re for ma fis cal e ace le ra -
ção das pri va ti za ções, lo grou es ta bi li zar o lev. Os in -
di ca do res eco nô mi cos re ve la ram uma rá pi da re cu pe -
ra ção do qua dro ge ral do país, in clu si ve com um cres -
ci men to de 1,9% do PIB no se gun do se mes tre da que -
le ano, ten dên cia que per sis te até hoje.

Em ter mos ge ra is, a po lí ti ca eco nô mi ca do Go -
ver no Kos tov gira em tor no da re or ga ni za ção es tru tu -
ral das em pre sas es ta ta is (em es pe ci al o se tor ener -
gé ti co e a se gu ri da de so ci al), com pri o ri da de à pri va ti -
za ção, do es ti mu lo à en tra da de in ves ti men tos es tran -
ge i ros e da re for ma do sis te ma ban cá rio, vi san do à
mo der ni za ção das ins ti tu i ções de cré di to e à cri a ção
de um sis te ma efi caz de con tro le ban cá rio.

A Bul gá ria fir mou acor do com o FMI e re ce beu,
em se tem bro de 1998, a pri me i ra par ce la do mon tan -
te to tal de US$864 mi lhões, a ser con ce di do até o ano 
2001. Emprés ti mos adi ci o na is ob ti dos jun to ao Ban co 
Mun di al, à União Eu ro péia e ao G-24 re sul ta rão em
cré di tos no va lor to tal de US$1,6 bi lhão, quan tia su fi -
ci en te, se gun do o go ver no, para co brir as obri ga ções
ex ter nas do país du ran te o triê nio (e ad mi tin do a ma -
nu ten ção de 2% do dé fi cit or ça men tá rio). Em ter mos
ge ra is, a po lí ti ca eco nô mi ca ini ci a da em 1997 co a du -
na-se com os ter mos im pos tos pelo FMI, que exi gem
em pe nho má xi mo nas re for mas es tru tu ra is e aus te ri -
da de fis cal.

No que se re fe re ao pro ces so de pri va ti za ção, o
go ver no pre ten de ven der apro xi ma da men te 50% de
seus bens, com o pro pó si to de atra ir ca pi tal es tran ge i -

ro, re di na mi zar a eco no mia com vis tas a pre en cher os 
re qui si tos exi gi dos para a en tra da na UE e ga ran tir a
re ce i ta ne ces sá ria para a res ti tu i ção de pro pri e da des
con fis ca das. Fo ram pri va ti za das 52 em pre sas em
1997, ar re ca dan do o go ver no o mon tan te de US$542
mi lhões. No en tan to, o rit mo ain da se mos tra len to, em 
es pe ci al de vi do aos en tra ves bu ro crá ti cos e po lí ti cos
e ao su ca te a men to de par te sig ni fi ca ti va da in dús tria
búl ga ra, ob so le ta e pou co pro du ti va. Este, aliás, é um
dos as pec tos mais pre o cu pan tes da eco no mia búl ga -
ra: o cres ci men to in dus tri al tem, no mí ni mo, se man ti -
do aba i xo do cres ci men to do PIB, isso quan do não
apre sen ta re sul ta dos ne ga ti vos. Em con se qüên cia, o
re fle xo do ba i xo ren di men to da in dús tria so bre as ex -
por ta ções tra du ziu-se na que da de 28% no se tor, en -
tre ju nho de 97 e ju nho de 98, já que os bens se cun -
dá ri os res pon dem por cer ca de 70% das ex por ta ções
búl ga ras.

Efe i tos da cri se rus sa: a Bul gá ria sen tiu me nos
do que se po de ria es pe rar o im pac to ca u sa do pela
bru tal re ces são em um de seus ma i o res par ce i ros co -
mer ci a is. Este fato de veu-se prin ci pal men te às con di -
ções es pe cí fi cas da eco no mia búl ga ra: a mo e da é fi -
xa da em fun ção do mar co ale mão e ve ri fi ca-se, ain da, 
uma ex po si ção pe que na aos flu xos fi nan ce i ros in ter -
na ci o na is, que pre ser va ram em cer ta me di da o país
dos efe i tos da cri se mun di al. Fa tor de enor me re le -
vân cia foi tam bém a re la ti va in de pen dên cia eco nô mi -
ca da Bul gá ria com re la ção à Rús sia, es pe ci al men te
se le var mos em con ta o con tras te gri tan te com a épo -
ca em que a URSS ocu pa va 65% do co mér cio ex te ri -
or da Bul gá ria. Atu al men te, a Rús sia ain da de tém a
po si ção de ma i or for ne ce dor de pro du tos à Bul gá ria,
res pon den do por 28% das im por ta ções (se gui da pela 
Ale ma nha, com ape nas 11,5%) e o 5º país de des ti no
para as ex por ta ções. Mas a es tag na ção das re la ções
co mer ci a is en tre os dois pa í ses, que ca rac te ri zou os
anos 90, le vou a Bul gá ria a ex plo rar fon tes al ter na ti -
vas de in ter câm bio, na Eu ro pa Oci den tal e Esta dos
Uni dos.

V – Re la ções Bi la te ra is
Bra sil e Bul gá ria man ti ve ram, no pe río do co mu -

nis ta, re la ções pou co den sas nos âm bi tos po lí ti co e
eco nô mi co-co mer ci al. Esse qua dro vem-se re ver ten -
do gra du al men te com as trans for ma ções po lí ti cas e
eco nô mi cas em am bos os pa í ses. A atu al si tu a ção
búl ga ra, ins tá vel eco no mi ca men te e ain da em pro -
ces so de con so li da ção de mo crá ti ca, cons ti tui, po rém, 
ele men to de en tra ve no pro ces so de aden sa men to
das re la ções bi la te ra is.



No que se re fe re ao in ter câm bio co mer ci al, as
ex por ta ções bra si le i ras cres ce ram 100% no ano de
1995, com re la ção a 1994, atin gin do a ci fra de 40 mi -
lhões de dó la res. Ve ri fi cou-se, tam bém, au men to con -
si de rá vel no nú me ro de pro du tos ma nu fa tu ra dos bra -
si le i ros no mer ca do búl ga ro, in tro du zi dos por ter ce i -
ros pa í ses, não re gis tra dos no mon tan te to tal de ex -
por ta ções bra si le i ras para a Bul gá ria. A Bul gá ria ab -
sor veu, em 1995, ape nas 0,07% do to tal do co mér cio
ex te ri or bra si le i ro. O Bra sil foi res pon sá vel, no mes mo 
pe río do, por so men te 0,9% do co mér cio ex te ri or búl -
ga ro. Até 1995, de acor do com da dos do Ban co Cen -
tral do Bra sil, não ha via re gis tro de in ves ti men tos bra -
si le i ros na Bul gá ria ou de in ves ti men tos búl ga ros no
Bra sil.

As re la ções en tre o Bra sil e a Bul gá ria sem pre
se ca rac te ri za ram pela au sên cia de pro ble mas ou en -
tra ves, mas tam bém pela pou ca den si da de de la ços e 
ma i o res pon tos co muns. Des de a der ro ca da do re gi -
me so ci a lis ta na que le país, tem-se ve ri fi ca do cer to
es fri a men to nos con ta tos po lí ti cos e no in ter câm bio
co mer ci al, o que pode ser ex pli ca do pela ên fa se no
di re ci o na men to das pri o ri da des de po lí ti ca ex ter na
para o go ver no de Só fia: as pre ten sões búl ga ras de
en tra da nas es tru tu ras euro-atlân ti cas e a am pli a ção
dos flu xos de co mér cio com a Eu ro pa Oci den tal e
com os Esta dos Uni dos. A cri se ins ti tu ci o nal e eco nô -
mi ca em que o país se viu mer gu lha do ao lon go de
qua se toda a dé ca da pas sa da igual men te con tri bu iu
para a re tra ção gra da ti va do vo lu me de co mér cio, que 
al can çou US$150 mi lhões em 1989 e mal pas sou dos 
US$50 mi lhões em 1999. Con se qüên cia da cri se foi
tam bém o fe cha men to do Con su la do da Bul gá ria em
São Pa u lo, em 1997.

Assi na le-se a re a li za ção em Bra sí lia, em 1996,
da ro da da de con sul tas po lí ti cas bi la te ra is, che fi a da,
do lado bra si le i ro, pelo Sub se cre tá rio-Ge ral para
Assun tos Po lí ti cos (SGAP) e, do lado búl ga ro, pelo
Vice-Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, Ivan Khris -
tov. Na oca sião, re i te rou-se o in te res se re cí pro co em
in ten si fi car o diá lo go bi la te ral. No pla no co mer ci al, su -
ge riu-se a re a li za ção de mis sões em pre sa ri a is. A Bul -
gá ria apre sen ta-se, nes se con tex to, como pos sí vel
“pon te” para o co mér cio do Bra sil com a Eu ro pa do
Les te e os pa í ses da an ti ga União So vié ti ca. Re gis -
trou-se tam bém a po si ti va co la bo ra ção en tre os dois
pa í ses nos fo ros mul ti la te ra is.

As re la ções Bra sil-Bul gá ria, ape sar de ain da in -
ci pi en tes, apre sen tam, na dé ca da atu al, pos si bi li da -
des de ma i or in ter câm bio nos se to res co mer ci al, cul -
tu ral e de co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca. No pla -
no co mer ci al, sub sis te o des co nhe ci men to quan to a

opor tu ni da des re cí pro cas. Nes se sen ti do, um pri me i -
ro pas so po de ria cons ti tu ir a tro ca de mis sões em pre -
sa ri a is. Na área cul tu ral, ca be ri am ini ci a ti vas de ma i or 
di vul ga ção e in ter câm bio, prin ci pal men te no cam po
mu si cal, bas tan te de sen vol vi do em am bos os pa í ses.
Insti tu tos de pes qui sa búl ga ros, por sua vez, de sen -
vol vem tec no lo gia de pon ta em se to res como me di ci -
na, agri cul tu ra, en ge nha ria quí mi ca e fí si ca apli ca da,
que po de ri am ge rar úte is opor tu ni da des de trans fe -
rên cia de know-how a ba i xo cus to.

VI – Tó pi cos Bi la te ra is
A even tu al ce le bra ção de re u nião en tre o Mer -

co sul e a re cém-for ma da Orga ni za ção de Co o pe ra -
ção Eco nô mi ca dos Pa í ses do Mar Ne gro – BSEC,
con for me vem sen do su ge ri do pela Chan ce la ria búl -
ga ra, po de ria for ne cer opor tu ni da de para pro je tar fa -
vo ra vel men te o Bra sil em im por tan te mer ca do re gi o -
nal em con for ma ção. A BSEC, que re ú ne os prin ci pa is 
pa í ses da Ba cia do Mar Ne gro e que pra ti ca o re gi o -
na lis mo aber to, a exem plo do Mer co sul, já re gis tra ini -
ci a ti vas con jun tas, de co o pe ra ção nas áre as de trans -
por te e te le co mu ni ca ções, ener gia e meio am bi en te,
além de com ba te ao cri me or ga ni za do.

A II Re u nião de Con sul tas Po lí ti cas, pro gra ma -
da em prin cí pio para re a li zar-se em 1999 em Só fia,
ter mi nou por não re a li zar-se. Esse me ca nis mo po de -
ria cons ti tu ir o pon to de par ti da para o apro fun da men -
to do diá lo go bi la te ral, pos si bi li tan do a iden ti fi ca ção
de opor tu ni da des de in ter câm bio. Po de ria re pre sen -
tar igual men te im por tan te oca sião para que se re to -
mem os pon tos tra ta dos na úl ti ma re u nião, ocor ri da
em abril de 1996 tam bém em Só fia, em es pe ci al no
que se re fe re ao pros se gui men to das ne go ci a ções
dos acor dos na área fi nan ce i ra, à or ga ni za ção de
mis sões em pre sa ri a is e par la men ta res re cí pro cas, e
quan to à am pli a ção das re la ções cul tu ra is e à re a ti va -
ção da Câ ma ra de Co mér cio Bul gá ria-Bra sil, por
meio da even tu al aber tu ra de uma con tra par te bra si -
le i ra.

A vi si ta da en tão Mi nis tra dos Ne gó ci os Estran -
ge i ros da Re pú bli ca da Bul gá ria, Se nho ra Na dej da
Mik ha i lo va, ao Bra sil, re a li za da em ju lho de 2000, re -
pre sen tou o prin ci pal mo men to de in fle xão na re la ção
bi la te ral. A vi si ta in se riu-se no qua dro de pé ri plo
sul-ame ri ca no, e teve por ob je ti vo am pli ar o es co po
de ação da po lí ti ca ex ter na da que le país, na bus ca
pela di ver si fi ca ção de con ta tos e pos si bi li da des de
par ce ri as, uma vez bem su ce di do o pro ces so de in -
clu são, em de zem bro de 1999, da Bul gá ria no se gun -
do gru po de pa í ses- can di da tos a ne go ci ar o in gres so
na União Eu ro péia. Na oca sião, foi as si na do o Pro gra -



ma de Co o pe ra ção Bi la te ral no Do mí nio da Ciên cia,
Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to para o pe río do
2000-2003. A vi si tan te foi re ce bi da em au diên cia pelo
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, Fer -
nan do Hen ri que Car do so.

Abrem-se pos si bi li da des de im pul si o na men to
para as re la ções bi la te ra is, gra ças à re cu pe ra ção
eco nô mi ca da Bul gá ria – após o pla no de es ta bi li za -
ção lan ça do pelo Pri me i ro-Mi nis tro Ivan Kos tov, ten do 
em vis ta as pre ten sões de en tra da do país na União
Eu ro péia – e ao pró prio pro ces so de tran si ção que o
país atra ves sa, pres su pon do uma re no va ção dos
agen tes eco nô mi cos, re cu pe ra ção da in fra-es tru tu ra,
e cap ta ção de in ves ti men tos ex ter nos. O sur gi men to
de no vas em pre sas e ins ti tu i ções e o pro gra ma de pri -
va ti za ções ain da in com ple to po de rão re pre sen tar
boas opor tu ni da des de co mér cio e co o pe ra ção en tre
os dois pa í ses, es pe ci al men te ten do em con ta a pre -
sen ça de uma mão-de-obra qua li fi ca da e de ba i xo
cus to e o po ten ci al da Bul gá ria de tor nar-se uma pon -
te pri vi le gi a da de aces so aos mer ca dos emer gen tes
da Eu ro pa Cen tral e Ori en tal. Já exis te base ju rí di -
co-ins ti tu ci o nal para o in cre men to do co mér cio, sob a
for ma de um Me mo ran do de Ami za de, fir ma do en tre
as Fe de ra ções de Câ ma ras de Co mér cio dos dois pa -
í ses em 1983, além de Acor do en tre a Câ ma ra de Co -
mér cio da Bul gá ria e a Con fe de ra ção Na ci o nal da
Indús tria-CNI, de 1986, e o Acor do Co mer ci al e Eco -
nô mi co, as si na do, em Bra sí lia, em 1993. A se guir, da -
dos do co mér cio bi la te ral:

* Prin ci pa is pro du tos ex por ta dos: açú car de
cana em bru to, fumo em fo lhas, mi né ri os de fer ro, café 
so lú vel, café não-tor ra do, fumo não-ma nu fa tu ra do,
cal ça dos de bor ra cha plás ti ca.

* Prin ci pa is pro du tos im por ta dos : óleo di e sel, 
car bo na tos, ni tra to de amô nia, apa re lhos ir ri ga do res
e sis te mas de ir ri ga ção.

Na área cul tu ral, cite-se que o cen te ná rio da
mor te do com po si tor Car los Go mes foi co me mo ra do
na Bul gá ria com a apre sen ta ção da ópe ra “O Gu a -

rany”, em ou tu bro de 1996, numa co-pro du ção bra si -
le i ro-búl ga ra que con tou com a par ti ci pa ção de em -
pre sas pri va das na ci o na is, do Mi nis té rio da Cul tu ra e
de ar tis tas búl ga ros. Em abril de 1997 a obra foi re a -
pre sen ta da em Só fia e em no vem bro do mes mo ano
foi a vez de “Fos ca”. O elen co de 180 ar tis tas, na sua
ma i o ria in te gran tes da Ópe ra Na ci o nal de Só fia, re a li -
zou em abril de 1998 uma tour née por vá ri as ci da des
bra si le i ras, e em no vem bro apre sen tou “Ma ria Tu dor”

na ca pi tal búl ga ra. As apre sen ta ções ti ve ram
gran de re per cus são nos me i os cul tu ra is e po lí ti cos
dos dois pa í ses.

A res pe i to do re la ci o na men to no pla no mul ti la te -
ral, a Bul gá ria tem tra di ção no apo io a can di da tu ras
bra si le i ras a or ga nis mos in ter na ci o na is: em 1997, a
Bul gá ria apo i ou a can di da tu ra do Mi nis tro Fran cis co
Re zek ao Tri bu nal da Haia e for mam ne go ci a das tro -
cas de apo io a can di da tu ras de am bos os pa í ses na
OACI e na OIT.

No que se re fe re às re la ções con su la res, a am -
pli a ção no mon tan te de ren da con su lar re gis tra do na
mis são bra si le i ra em Só fia é con se qüên cia do au -
men to de vi si tas de ci da dãos búl ga ros ao Bra sil: em
1996, o va lor foi de US$15.360; em 1997, de
US$17.045, e até fins de 1998, atin gia US$21.000.
Espe ci fi ca men te no cam po do tu ris mo, a Bul gá ria
apre sen ta vas to po ten ci al até ago ra ig no ra do pelo vi -
si tan te bra si le i ro na Eu ro pa: são sete pa tri mô ni os cul -
tu ra is da hu ma ni da de (em sua ma i o ria mos te i ros bi -
zan ti nos) e uma re gu lar in fra-es tru tu ra ho te le i ra, em
es pe ci al nas pra i as do Mar Ne gro, que, aliás, está
sen do pri va ti za da. A di mi nu i ção dos ín di ces de cri mi -
na li da de nos úl ti mos anos tam bém tem sido fa tor de
atra ção para gran de quan ti da de de tu ris tas es tran ge i -
ros à Bul gá ria, in clu si ve da Eu ro pa Oci den tal, atra í -
dos pe los pre ços ba i xos.

VII – Inter câm bio de Vi si tas
* Va len tin Do brev, Vice-Chan ce ler da Bul gá ria,

em no vem bro de 1992.
* Va len tin Ka ra ba chev, Vice-Pri me i ro-Mi nis tro e

Mi nis tro do Co mér cio da Bul gá ria, em se tem bro de
1993.

* Ivan Hris tov, Sub se cre tá rio-Ge ral de Assun tos
Po lí ti cos e Vice-Chan ce ler da Bul gá ria, em abril de
1996.

* Na dej da Mik ha i lo va, Mi nis tra dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, em ju lho de 2000

VIII – Prin ci pa is atos in ter na ci o na is em vi gor
Acor do so bre Na ve ga ção Ma rí ti ma Co mer ci al,

de 1982



Me mo ran do de Ami za de en tre as Fe de ra ções
de Câ ma ras de Co mér cio do Bra sil e da Bul gá ria, de
1983.

* Acor do en tre a Câ ma ra de Co mér cio da Bul gá -
ria e a Con fe de ra ção Na ci o nal das Indús tri as (CNI),
de 1986.

* Acor do so bre Co o pe ra ção Cul tu ral, de 1990.
* Acor do (por tro ca de no tas) para o Esta be le ci -

men to de um Re gi me de Isen ção de Vis tos para Por -
ta do res de Pas sa por te Di plo má ti co ou de Ser vi ço, as -
si na do em 1992.

* Acor do so bre Co mér cio e Co o pe ra ção Eco nô -
mi ca, as si na do em Bra sí lia em 1993.

IX – Prin ci pa is atos in ter na ci o na is em ne go ci a ção
* Acor do so bre Pro mo ção e Pro te ção de Inves ti -

men tos Re cí pro cos e Con ven ção para Evi tar a Bi tri -
bu ta ção, pro pos tos pela par te búl ga ra em 1992.

* Estão em vias de se rem pro pos tos pela par te
bra si le i ra um Tra ta do de Extra di ção e um Acor do de
Assis tên cia Ju di ciá ria em Ma té ria Pe nal.

X – Da dos Bá si cos
* Nome ofi ci al: Re pú bli ca da Bul gá ria
* Ca pi tal: Só fia (1,13 mi lhão de hab.)
* Po pu la ção: 8.283.200 (fi nal de 1997); es ti -

ma-se que 650.000 búl ga ros te nham emi gra do do
país no pe río do 1989-96.

* Área: 110.994 km2

* Prin ci pa is ci da des: Plov div (345.000), Var na
(307.000), Bur gas (198.000).

* Den si da de po pu la ci o nal: 74,8 hab./km2

* Dis tri bu i ção da po pu la ção: 67,7% de po pu la -
ção ur ba na Com po si ção ét ni ca: búl ga ros (85,7%),
tur cos (9,4%), ci ga nos (3,7%); cen so de 1992.

* Cres ci men to da po pu la ção: -0,05% (1996)
* Expec ta ti va de vida:
* Taxa de al fa be ti za ção:
* PIB: US$10 bi lhões (1997)
* Cres ci men to do PIB: -6,9% (1997); 0,7%

(1998) 2,0% (est. para 1999)
* Ren da per ca pi ta: US$1.198 (1997)
* Com po si ção do PIB: agri cul tu ra e ex tra ção

(26,2%); in dús tria (29,4%); co mér cio e ser vi ços
(44,4%) – da dos de 1997.

* Cres ci men to por se to res: -2,5% para a pro du -
ção in dus tri al; 0,5% para a pro du ção agrí co la (da dos
de 1998). Em 1997, a in dús tria de cres ceu 7%, en -
quan to a agri cul tu ra cres ceu 6%.

* Mo e da: lev (plu ral leva); ao fim de 1998, a co ta -
ção era de 1.753 leva/dó lar.

* Infla ção: 1.082,3% (1997): 23,2% (1998); 7,4% 
(est. para 1999)

* Ba lan ça co mer ci al: su pe rá vit de US$446 mi -
lhões no fim de 1997; dé fi cit de US$155 mi lhões em
ju nho de 1998.

* Re ser vas in ter na ci o na is: US$2,2 bi lhões (1997)
* Co mér cio Exte ri or: prin ci pa is pa í ses im por ta -

do res: Itá lia (11,7%); Ale ma nha (9,5%); Tur quia
(9,0%); Gré cia (8,3%); Rús sia (8,0%). Va lor to tal das
ex por ta ções: US$4,9 bi lhões (1997); US$2,19 bi lhões 
(1º tri mes tre 1998) Prin ci pa is pa í ses ex por ta do res
para a Bul gá ria: Rús sia (28,1 %); Ale ma nha (11,5%);
Itá lia (7,1%); Gré cia (4,2%); Esta dos Uni dos (3,7%).
Va lor to tal das im por ta ções: US$4,5 bi lhões (1997);
US$2,35 bi lhões (1º tri mes tre 1998).

* De sem pre go: 11,1% (ju lho de 1998; 2,6% in fe -
ri or ao ní vel de de zem bro de 1997).

* Che fe de Esta do: Pe tar Sto ya nov, pre si den te
ele i to em no vem bro de 1996 (União das For ças De -
mo crá ti cas).

* Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Ivan Kos -
tov (União das For ças De mo crá ti cas), de sig na do em
abril de 1997.

* Mi nis tra dos Ne gó ci os Estran ge i ros: Na dej da
Mi ha i lo va (União das For ças De mo crá ti cas).

 (À Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 218, DE 2001
(Nº 1.033/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in -
ci so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so -
al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº
93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so II, 
alí nea a, e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, 
de 14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de
Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do
Se nhor Orlan do Gal vêas Oli ve i ra, Mi nis tro de Se -
gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à 
Bar ba dos.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Orlan do Gal vêas Oli -
ve i ra, que me in du zi ram a es co lhê -lo para o de sem -
pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.



EM Nº 266/DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts.
56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte -
ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu -
bro de 1986, no art. 54, in ci so II, alí nea a , e no art. 55,
do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Orlan do Gal vêas Oli ve i -
ra, Mi nis tro de Se gun da Clas se, da Car re i ra de Di plo -
ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Bar ba dos.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Orlan do Gal vêas Oli ve i ra, que, jun ta men te com a
men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções
Exte ri o res.

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE 
ORLANDO GALVÊAS OLIVEIRA

Di vi sa/ES, 23 de de zem bro de 1942. Fi lho de Djal -
ma de Sá Oli ve i ra e Cléa Mar tins Gal vêas Oli ve i ra.

CPF: 07505655434
ID: 2778-MRE
Ba cha rel em Di re i to, UFES. Cur so de Pre pa ra -

ção à Car re i ra de Di plo ma ta, IRBr. Cur so de Prá ti ca
Di plo má ti ca e Con su lar, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 3 de mar ço de 1967.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 31 de mar ço

de 1970.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 7 de maio de

1978.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 17 de de zem bro de

1981.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 21

de de zem bro de 1992.
Assis ten te do Se cre tá rio-Ge ral Adjun to para

Assun tos da Eu ro pa Ori en tal e Ásia, 1967/69.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Con fe rên cia,

Orga nis mos e Assun tos Ge ra is, 1969.

Assis ten te do Che fe da Di vi são da Eu ro pa-I,
1977/79.

Asses sor do Che fe do De par ta men to da Eu ro -
pa, 1979/83.

Che fe, subs ti tu to, da Di vi são da Eu ro pa-I,
1982/83.

Che fe da Di vi são de Pas sa por tes, 1983/85.
Che fe da Di vi são de Ma te ri al do De par ta men to

de Admi nis tra ção, 1985.
Asses sor do Che fe do De par ta men to da Ásia e

Oce a nia-DAO, 1989.
Che fe da Di vi são da Ásia e Oce a nia-I-DAOC-I,

1989.
Che fe, subs ti tu to, do De par ta men to da Ásia e

Oce a nia, 1989/94.
Vi e na, Se gun do Se cre tá rio, 1971/73.
Ate nas, Se gun do Se cre tá rio, 1973/77.
Anca ra, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1978.
Ja car ta, Con se lhe i ro, 1985/88.
Otta wa, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1994/96
Pre tó ria, Emba i xa dor, 1996/98.
Wind ho ek, Emba i xa dor, 1998...
X Con fe rên cia Re gi o nal para a Amé ri ca La ti na,

FAO, King ston, 1968 (mem bro).
Con sul ta ad hoc so bre o Pla no Indi ca ti vo Mun -

di al, San ti a go, 1969 (mem bro).
IV Con gres so Mun di al de Ali men ta ção e I Con -

gres so La ti no-Ame ri ca no de Ali men ta ção e De sen -
vol vi men to Eco nô mi co, FAO. São Pa u lo, 1969 (Re pre -
sen tan te do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res).

LV Con gres so Uni ver sal de Espe ran to, Vi e na,
1970 (de le ga do).

XIV Con fe rên cia Ge ral da AIEA, Vi e na, 1970
(mem bro).

IV Ses são da Jun ta da Uni do, Vi e na, 1970
(mem bro).

Re u niões do Co mi tê para a Apli ca ção de Sal va -
guar da do Tra ta do de Go ver na do res da AIEA, Vi e na,
1970 e 1971 (de le ga do).

Re pre sen tan te re si den te do Bra sil jun to à AIEA,
1970/72.

Su plen te do Re pre sen tan te re si den te do Bra sil
jun to à AIEA, 1970/73.

XXXVI e XXXVII Ses sões do Con se lho de Co o -
pe ra ção Adu a ne i ra, Vi e na, 1971 (ob ser va dor).

Ce ri mô nia de Be a ti fi ca ção do Ve ne rá vel Pa dre
José de Anchi e ta, Roma, 1980 (mem bro).

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos,  Di re tor-Ge -
ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.



Bar ba dos

Nome ofi ci al: Bar ba dos
Orga ni za ção do Esta do: Mo nar quia par la men -

ta ris ta
Inde pen dên cia: 29-11-1966
Che fe de Esta do: Go ver na dor-Ge ral Sir Clif ford 

Hus bands
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Owen

Sey mour Arthur, des de 1994
Chan ce ler: Bil Iie Anto i net te Mil ler (tam bém

Vice-Pri me i ra-Mi nis tra)
Ca pi tal: Brid ge town
Área: 431km2 
Idi o ma: Inglês (ofi ci al)
Po pu la ção (2000): 274.540
PIB (2000): US$2,568 bi lhões
Ren da per ca pi ta (2000): US$9.850
Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no 2001

(Bra sil 69º): 31º
Ge o gra fia e Po pu la ção: Esta do in su lar in de -

pen den te si tu a do a les te de São Vi cen te, nas ilhas de
Bar la ven to, den tro das Pe que nas Anti lhas. O Ter ri tó -
rio é pla no ao lon go da cos ta e mon ta nho so no in te ri -
or. O cli ma é tro pi cal, com 26,1ºC de tem pe ra tu ra mé -
dia anu al. Cer ca de 90% de po pu la ção é ne gra. Com -
po si ção ét ni ca: afro-ame ri ca nos 80%, eu ra fri ca nos
16%, eu ro pe us me ri di o na is 4%. Bar ba dos é uma das
dez na ções mais den sa men te po vo a das do mun do,
com mais de 600 ha bi tan tes por qui lô me tro qua dra do.

Sis te ma Po lí ti co: O Esta do é di vi di do ad mi nis -
tra ti va men te em 11 pa ró qui as. Po der Exe cu ti vo: a Ra -
i nha Eli za beth II é a Che fe de Esta do, re pre sen ta da
pelo Go ver na dor-Ge ral Sir Clif ford Hus bands, no car -
go des de 1996. O ga bi ne te é for ma do pe las se guin tes 
pas tas: Fi nan ças e Assun tos Eco nô mi cos, Ne gó ci os

Estran ge i ros e Co mér cio Inter na ci o nal, Inte ri or, Tu ris -
mo e Trans por te Inter na ci o nal, Meio Ambi en te e
Ener gia, Tra ba lho e Re for ma do Se tor Pú bli co, Sa ú -
de, Edu ca ção e Cul tu ra, Indús tria e Ne gó ci os Inter na -
ci o na is, Trans por te e Obras Pú bli cas, Co mér cio, Ha -
bi ta ção e Ter ras, Trans for ma ção So ci al, Agri cul tu ra e
De sen vol vi men to Ru ral.

O Pri me i ro-Mi nis tro Owen Arthur (BLP) é o Che -
fe de Go ver no des de se tem bro de 1994.

Po der Le gis la ti vo: Con gres so bi ca me ral, com -
pos to pela Casa da Assem bléia, com 28 mem bros
ele i tos por voto di re to para man da to de cin co anos, e
Se na do, com 21 Se na do res in di ca dos pelo Go ver na -
dor-Ge ral.

Po der Ju di ciá rio: O sis te ma le gal de Bar ba dos
de ri va da Com mon Law e es ta tu tos bri tâ ni cos. As
cor tes ad mi nis tram as Leis de Bar ba dos, que con sis -
tem ba si ca men te de le gis la ção lo cal. A ati vi da de ju di -
can te é exer ci da por Pro cu ra dor-Ge ral, Juiz Su pre mo
e de ma is ma gis tra dos. O Juiz Su pre mo e de ma is ma -
gis tra dos são no me a dos pelo Go ver na dor-Ge ral, por
in di ca ção do Pri me i ro-Mi nis tro. A ape la ção fi nal das
cor tes de Bar ba dos é apre ci a da pelo Con se lho Pri va -
do (Re i no Uni do).

His tó ria

Bar ba dos foi ori gi nal men te ha bi ta da pe los ín di -
os Ara u a ques, subs ti tu í dos pos te ri or men te pe los Ca -
ra í bas. Na ve ga do res bri tâ ni cos, que apor ta ram em
Bar ba dos na dé ca da de 20 do sé cu lo XVII, en con tra -
ram, en tre tan to, a ilha ina bi ta da.

Da che ga da dos co lo ni za do res bri tâ ni cos em
1627-28 até a in de pen dên cia em 1966, Bar ba dos
per ma ne ceu, inin ter rup ta men te, sob do mí nio da
Grã-Bre ta nha. Usu fru iu, não obs tan te, de gran de
mar gem de au to no mia. A Assem bléia lo cal, cri a da em 
1639, é o ter ce i ro cor po le gis la ti vo mais an ti go do he -
mis fé rio oci den tal, pre ce di do so men te por Ber mu das
e pela “Vir gi nia Hou se of Bur ges ses”. A as sem bléia
bar ba di a na de sen vol veu uma cons ti tu i ção lo cal tão
so fis ti ca da em seus itens re la ti vos ao re gi me de mo -
crá ti co que aca bou por in flu en ci ar os pa tro nos ame ri -
ca nos na for mu la ção da car ta mag na dos EUA.

Como na ma i o ria das ilhas ca ri be nhas, a pro du -
ção de açú car mar cou a his tó ria co lo ni al de Bar ba dos. 
À me di da que a in dús tria açu ca re i ra se tras for ma va
na prin ci pal ati vi da de eco nô mi ca, gran des plan ta ções 
subs ti tu íam as pe que nas pro pri e da des fun diá ri as in -
tro du zi das pe los pri me i ros co lo ni za do res bri tâ ni cos.
A pro du ção ba se a va-se na mão-de-obra es cra va pro -
ve ni en te da Áfri ca, que vi go rou até 1834, quan do a



es cra vi dão foi abo li da em to dos os do mí ni os bri tâ ni -
cos.

Nos anos 30 do sé cu lo XX, des cen den tes de es -
cra vos eman ci pa dos de ram iní cio a um mo vi men to di -
re ci o na do à am pli a ção de seus di re i tos po lí ti cos.
Gran tley Adams, um dos seus lí de res, fun dou, em
1938, o “Bar ba dos La bor Party” (BLP). Uma das suas
ma i o res con quis tas foi ob ti da em 1951, quan do o voto 
uni ver sal adul to foi in tro du zi do.

Em 1961, Bar ba dos al can çou au to no mia in ter -
na e, de 1958 a 1962, foi um dos dez mem bros da
“West Indi es Fe de ra ti on”, ten do Gran tley Adams ser -
vi do como seu pri me i ro e úni co Pri me i ro-Mi nis tro. Qu -
an do a fe de ra ção foi ex tin ta, Bar ba dos vol tou à con di -
ção de co lô nia com go ver no au tô no mo. Após vá ri as
ten ta ti vas frus tra das de cri a ção de uma nova fe de ra -
ção, o país ne go ci ou sua pró pria in de pen dên cia na
Con fe rên cia Cons ti tu ci o nal com o Re i no Uni do em ju -
nho de 1966. Em 30 de no vem bro do mes mo ano, al -
can çou a in de pen dên cia ple na.

Con jun tu ra Inter na

Os três prin ci pa is par ti dos de Bar ba dos – o
“Bar ba dos La bor Party” (BLP), o “De mo cra tic La bor
Party” (DLP) e o “Na ti o nal De mo cra tic Party” (NDP) –
de fen dem pro je tos mo de ra dos e não apre sen tam sig -
ni fi ca ti vas di fe ren ças ide o ló gi cas.

O par ti do go ver nis ta, o BLP, re tor nou de ci si va -
men te ao po der nas ele i ções de ja ne i ro de 1999,
quan do lo grou 26 dos 28 as sen tos no par la men to ao
pas so que o DLP (prin ci pal par ti do de opo si ção, li de -
ra do por Da vid Thomp son) ob te ve ape nas duas ca de -
i ras. Para a vi tó ria, além dos al tos ín di ces eco nô mi cos 
e so ci a is do país, con cor reu o es for ço de Owen Arthur 
e de seu ga bi ne te de trans for mar a ima gem do BLP, a
de um par ti do vol ta do aos in te res ses das ca ma das di -
ri gen tes da eco no mia para a de uma agre mi a ção po -
pu lar, va len do-se tan to das ra í zes mo des tas do Pri -
me i ro-Mi nis tro quan to da pro mo ção de re for mas
como a do im pos to úni co, a da am pli a ção e me lho ria
da in fra-es tru tu ra de trans por tes, a da am pli a ção da
rede viá ria e aqui si ção de no vos equi pa men tos para o 
trans por te pú bli co (os ôni bus Caio e Mar co po lo im -
por ta dos do Bra sil em uma gran de li ci ta ção ti ve ram
gran de ace i ta ção po pu lar).

A es ma ga do ra vi tó ria do BLP per mi tiu que o
Par la men to de Bar ba dos, com 24 vo tos a fa vor e dois
con tra, apro vas se, em ou tu bro de 2000, 26 no vas me -
di das eco nô mi cas, com ên fa se na pri va ti za ção de se -
to res como o te le fô ni co, além do or ça men to de 2001.
Owen Arthur, que acu mu la o car go de Mi nis tro da Fi -
nan ça, tem dado alta pri o ri da de ao de sen vol vi men to

eco nô mi co do país, por in ter mé dio de po lí ti cas que
pri vi le gi am a cri a ção de em pre gos, a di ver si fi ca ção
da agri cul tu ra e a pro mo ção do tu ris mo.

Re la ci o na men to Bi la te ral
As re la ções di plo má ti cas en tre Bra sil e Bar ba -

dos ti ve ram iní cio dez anos após a in de pen dên cia da -
que le país, com a aber tu ra, em 1976, de um
Vice-Con su la do bra si le i ro em Brid ge town. Em 1977,
acre di tou-se um em ba i xa dor, re si den te em
Port-of-Spa in, e de sig nou-se um en car re ga do de ne -
gó ci os. Em no vem bro de 1985, ins ta lou-se a atu al
Emba i xa da do Bra sil em Brid ge town.

A re la ções do Bra sil com Bar ba dos po dem ser
qua li fi ca das de cor re tas, mas dis tan tes. Os pa í ses do
Ca ri be, por suas exí guas di men sões, em ter mos de
ter ri tó rio,  po pu la ção e eco no mia, ocu pa vam pla no se -
cun dá rio na for mu la ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra.
To ma do em con jun to, en tre tan to, o Ca ri be re pre sen ta
um mer ca do nada des pre zí vel e, ade ma is, re la ti va -
men te aber to e re cep ti vo a pro du tos bra si le i ros. Tais
con si de ra ções vêm con du zin do a uma aná li se pelo
Ita ma raty dos me i os para aden sar as re la ções do
Bra sil com os pa í ses da re gião, bus can do es ta be le cer 
uma pa u ta que ado te um en fo que in te gra do para as
ati vi da des bra si le i ras na Amé ri ca Cen tral e no Ca ri be. 
Den tro des sa ori en ta ção, o Bra sil ade riu à Asso ci a -
ção dos Esta dos Ca ri be nhos (AEC), na qua li da de de
ob ser va dor, e tem pro cu ra do in ten si fi car o flu xo de vi -
si tas re cí pro cas.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 219, DE 2001
(nº 1.034/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral, 
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58 , do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so II, alí nea a, 



e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Alci -
des Gas tão Ros tand Pra tes, Mi nis tro de Se gun da
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca So ci a lis ta do Vi et nã.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Alci des Gas tão Ros -
tand Pra tes, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00268/DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts.
56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte -
ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu -
bro de 1986, no art. 54, in ci so II, alí nea a , e no art. 55,
do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Aki des Gas tão Ros tand
Pra tes, Mi nis tro de Se gun da Clas se, da Car re i ra de
Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca So ci a lis ta do Vi et nã.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o País e Cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Alci des Gas tão Ros tand Pra tes, que, jun ta men te com 
a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções
Exte ri o res.

 MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE
ALCIDES GASTÃO ROSTAND PRATES

São Ga bri el/RS, 8 de agos to de 1947. Fi lho de
Má rio Con ce i ção Pra tes e Almia Ros tand Pra tes.

CPF: 06244580087
ID: 6549
“Cer ti fi ca te of Pro fi ci ency in English”, Uni ver si -

da de de Mi chi gan. “Cer ti fi ca te of Pro fi ci ency in
English”, Uni ver si da de de Cam brid ge. Alu no do Cur -
so de Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is da PUC (RS). Ba -

cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is Uni ver si da de
do Vale do Rio dos Si nos, São Le o pol do (RS). CPCD,
IRBr. XXXI Cur so de Altos Estu dos, 1995, com tese
so bre a cri a ção da Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 17 de ou tu bro de 1977.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 12 de de zem -

bro de 1979.
Pri me i ro Se cre tá rio, an ti güi da de, 17 de de zem -

bro de 1987.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 15 de de zem bro de

1993.
Mi nis tro Se gun da Clas se, me re ci men to, de zem -

bro de 1999. 
Assis ten te do Che fe da Di vi são da Eu ro pa-I,

1977/79.
Asses sor do Che fe do De par ta men to do Ori en te 

Pró xi mo, 1986.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são do Ori en te Pró xi -

mo-I, 1986.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são do Mar, da Antár ti -

da, e do Espa ço, 1986/89.
Asses sor do Che fe do De par ta men to de Te mas

Inter na ci o na is Espe ci a is, 1987/89.
Asses sor do Che fe do De par ta men to Cul tu ral,

1989.
Asses sor do Che fe do De par ta men to Eco nô mi -

co, 1990.
Co or de na dor Exe cu ti vo do De par ta men to Eco -

nô mi co, 1990.
Asses sor do Sub se cre tá rio-Ge ral de Pla ne ja -

men to Po lí ti co e Eco nô mi co, 1994.
Che fe da Di vi são do Mer ca do Co mum do Sul,

1994.
Che fe da Di vi são da Ásia e Oce a nia-I, 1994/96.
Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Co mer ci al,

1999/2001.
Hong Kong, Vice-Côn sul, 1979.
Ma cau, Vice-Côn sul, 1979.
Ilhas Ma ri a nas, Mars hall e Ca ro li nas, Vice-Côn -

sul, 1979.
Hong Kong, Côn sul-Adjun to, 1979/82.
Ma cau, Côn sul-Adjun to, 1979/82.
Ilhas Ma ri a nas, Mars hall e Ca ro li nas, Côn -

sul-Adjun to, 1979.
Hong Kong, Encar re ga do, 1979 e 1982.

Roma, Se gun do Se cre tá rio, 1982/85.
Ge ne bra, De le ga ção Per ma nen te, Pri me i ro Se -

cre tá rio, 1990/93.



Ge ne bra, De le ga ção Per ma nen te, Con se lhe i ro,
1993

Mos cou, Con se lhe i ro, 1997/1999.
Vi si ta Ofi ci al do Pre si den te da Re pú bli ca Fran -

ce sa Va léry Gis card d’Estaing ao Bra sil, 1978 (à dis -
po si ção do Ce ri mo ni al).

Vi si ta Ofi ci al do Chan ce ler Fe de ral da Re pú bli ca 
Fe de ral da Ale ma nha Hel mut Schmidt ao Bra sil, 1979
(à dis po si ção do Ce ri mo ni al).

“Work shop on Inter na ti o nal Tra de in Tex ti les”,
Hong-Kong, 1981 (de le ga do).

VII Re u nião de con sul ta Ae ro náu ti ca Bra sil-Itá -
lia, Roma, 1983 (de le ga do).

XVIII Ses são do Gru po Inter go ver na men tal da
FAO so bre Fi bras Du ras, Arus ha, Tan zâ nia, 1983
(che fe).

I Se mi ná rio de Ava li a ção do Pro an tar, Nova Fri -
bur go (RJ), 1986 (Re pre sen tan te do Ita ma raty).

V Re u nião Anu al da Co mis são para a Con ser -
va ção dos Re cur sos Vi vos Ma ri nhos Antár ti cos
(CCAMLR), Ho bart, Aus trá lia, 1986 (re pre sen tan te
Alter no na Re u nião da Co mis são e Asses sor na Re u -
nião do Co mi tê Ci en tí fi co).

XX Ses são do Con se lho Exe cu ti vo da Co mis -
são Oce a no grá fi ca Inter go ver na men tal (COI), Pa ris,
1987 (as ses sor).

XIV Ses são da Assem bléia da Co mis são Oce a -
no grá fi ca Inter go ver na men tal (COI), Pa ris, 1987 (as -
ses sor).

XXXIX Re u nião Anu al de Co mis são Inter na ci o -
nal da Ba le ia (CIB), Bour ne mouth, Re i no Uni do, 1987
(de le ga do).

XIV Re u nião Con sul ti va do Tra ta do da Antár ti -
da, Rio de Ja ne i ro, 1987 (de le ga do).

Par ti ci pa ção na “Ope ra ção Antár ti ca VI” do Pro -
gra ma Antár ti co Bra si le i ro (vi a gem à Antár ti da a bor -
do do Na vio de apo io Oce a no grá fi co “Ba rão de Tef fé”) 
(Re pre sen tan te do Ita ma raty), 1987/1988.

XXI Ses são do Con se lho Exe cu ti vo da Co mis -
são Oce a no grá fi ca Inter go ver na men tal (COI), Pa ris,
1988 (Asses sor).

VII Re u nião Anu al da Co mis são para a Con ser -
va ção dos Re cur sos Vi vos Ma ri nhos Antár ti cos
(CCMAMLR), Ho bart, Aus trá lia, 1988 (Re pre sen tan te 
Alter no na Re u nião da Co mis são e Asses sor na Re u -
nião do Co mi tê Ci en tí fi co).

II Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Mo çam bi -
que, Ma pu to, 1989 (de le ga do).

Encon tro de Mi nis tros da Cul tu ra da Amé ri ca
La ti na e do Ca ri be, Bra sí lia, 1989 (de le ga do).

Co mis são Inter mi nis te ri al de Ava li a ção das Ati -
vi da des Nu cle a res Bra si le i ras (Re pre sen tan te do Ita -
ma raty), 1989.

Ne go ci a ções do Acor do Mul ti la te ral do Aço, Ge -
ne bra, 1990/93 (de le ga do).

XLVII e XLVIII Ses sões das Par tes Con tra tan tes
do GATT, Ge ne bra, 1991/93 (de le ga do).

Re u niões do Con se lho do GATT, Ge ne bra,
1991/93 (de le ga do).

Ne go ci a ções Co mer ci a is so bre Sub sí di os e Me -
di das Com pen sa tó ri as, “Anti-Dum ping”, Têx te is,
Orga ni za ção Mul ti la te ral do Co mér cio na Ro da da
Uru guai do GATT, Ge ne bra, 1990/93 (de le ga do).

Órgão de Vi gi lân cia de Têx te is do GATT, Ge ne -
bra, 1991 (su plen te), 1992/1993 (re pre sen tan te).

Re u niões do Co mi tê de Têx te is do GATT so bre
os Pro to co los de Exten são de ju lho de 1991 e de de -
zem bro de 1992 do Acor do Mul ti fi bras, Ge ne bra,
1991/93 (de le ga do).

Re u niões Ordi ná ri as e Extra or di ná ri as do Co mi -
tê de Prá ti cas “Anti-Dum ping” do GATT, Ge ne bra,
1991/93 (de le ga do).

Re u niões Ordi ná ri as e Extra or di ná ri as do Co mi -
tê de Sub sí di os e Me di das Com pen sa tó ri as do GATT,
Ge ne bra, 1991/93 (de le ga do).

Re u niões do Co mi tê de Orça men to, Admi nis tra -
ção e Fi nan ças do GATT, Ge ne bra, 1991/93 (re pre -
sen tan te).

“Gru po Espe ci al” es ta be le ci do pelo Con se lho
do GATT so bre não-con ces são de Tra ta men to de na -
ção mais fa vo re ci da ao Bra sil pe los Esta dos Uni dos
na im po si ção de di re i tos com pen sa tó ri os a cal ça dos
de ori gem bra si le i ra, Ge ne bra, 1991/92 (de le ga do).

Re u nião de Con sul tas Po lí ti cas Bra sil-Índia,
Bra sí lia, 1994.

Re u nião de Con sul tas Po lí ti cas Bra sil-Índia,
Nova De lhi, 1995.

Vi a gem pre si den ci al à Re pú bli ca Po pu lar da
Chi na, 1995.

Vi a gem pre si den ci al à Índia, 1996.
Co or de na dor Na ci o nal do Gru po de Ne go ci a -

ção so bre Aces so a Mer ca dos da Alca (1999/2001).
Che fe da De le ga ção Bra si le i ra às re u niões do

Gru po de Ne go ci a ção so bre Aces so a Mer ca dos da
Alca (des de a VI Re u nião, re a li za da em se tem bro de
1999, em Mi a mi, à XIV Re u nião, re a li za da em agos to
de 2001, na ci da de do Pa na má).

Co or de na dor Na ci o nal do Gru po de Ne go ci a -
ção so bre Pro pri e da de Inte lec tu al da Alca
(1999/2001).



Co or de na dor Na ci o nal do Gru po de Ne go ci a -
ção so bre Sub sí di os, “Anti-Dum ping”, e Me di das
Com pen sa tó ri as da Alca (1999/2001).

Co or de na dor Na ci o nal do Gru po de Ne go ci a -
ção so bre Com pras Go ver na men ta is da Alca
(1999/2001).

Co or de na dor Na ci o nal do Gru po de Ne go ci a -
ção so bre Po lí ti ca de Con cor rên cia da Alca
(1999/2001).

Co or de na dor Na ci o nal do Gru po de Ne go ci a -
ção so bre So lu ção de Con tro vér si as da Alca
(1999/2001).

Co or de na dor Na ci o nal do Co mi tê Con jun to de
Pe ri tos do Go ver no e do Se tor Pri va do so bre Co mér -
cio Ele trô ni co da Alca (1999/2001).

Con sul tas Bra sil/Esta dos Uni dos na OMC so bre 
a Lei de pro pri e da de Indus tri al Bra si le i ra (Pa ten tes)
(con ten ci o so “Bra sil-Me di das que afe tam a pro te ção
pa ten tá ria”), Che fe de de le ga ção (ju nho de 2000, de -
zem bro de 2000).

Con sul tas Bra sil/Esta dos Uni dos na OMC so bre 
a Lei de Pa ten tes dos Esta dos Uni dos (con ten ci o so
“Esta dos Uni dos-Có di go de Pa ten tes dos EUA”),
Che fe de De le ga ção (abril de 2001).

Pri me i ra Re u nião do Me ca nis mo de Con sul tas
Bra sil/Esta dos Uni dos (Rio de Ja ne i ro, 20 de ju lho de
2001).

Me da lha Mé ri to San tos Du mont, Bra sil.
Me da lha Mé ri to Ta man da ré, Bra sil
Ordem do Mé ri to, Ca va le i ro, Itá lia.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral 

do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DEPARTAMENTO DA ÁSIA E OCEANIA

DIVISÃO DA ÁSIA E OCEANIA II

VIETNÃ

MAÇO INFORMATIVO

SETEMBRO DE 2001

1. Da dos Bá si cos
Nome ofi ci al: Re pú bli ca So ci a lis ta do Vi et nã
Área: 330.363 km2

Po pu la ção: 77,5 mi lhões
PIB (2000): US$31,1 bi lhões
PIB per ca pi ta (2000): US$401
Expor ta ções FOB (2000): US$12.738 mi lhões
Impor ta ções CIF (2000): US$15.878 mi lhões
Mo e da: Dong
Lín gua ofi ci al: vi et na mi ta
Ca pi tal: Ha nói
For ma de go ver no: Re pú bli ca so ci a lis ta
Pre si den te da Re pú bli ca: Tran Duc Lu ong
Pri me i ro-Mi nis tro: Phan Van Khai
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res: Ngu yen Dy

Nien
Se cre tá rio-Ge ral do Par ti do Co mu nis ta: Nong

Duc Manh
Pre si den te da Assem bléia: Ngu yen Van An

2. Tra ços His tó ri cos Ge ra is
A his tó ria do Vi et nã ca rac te ri zou-se, du ran te

mu i tos sé cu los, por lu tas cons tan tes com o ob je ti vo
de afir mar a iden ti da de, a in de pen dên cia e a au to de -
ter mi na ção na ci o na is. De 179 AC a 938 DC, o ter ri tó -
rio vi et na mi ta es te ve sob do mi na ção chi ne sa, e de
1858 a 1945, fran ce sa. Mes mo os pe río dos de re la ti -
va in de pen dên cia (938 a 1858 e de 1945 em di an te)
fo ram mar ca dos por con fli tos con tra os chi ne ses e
guer ras con tra os fran ce ses, ex pul sos em 1954, após
sua der ro ta na ba ta lha de Dien Bien Phu, e con tra os
nor te-ame ri ca nos, que de i xa ram o país em 1975,
quan do da que da de Sa i gon.

Des de 1975, o Vi et nã bus ca con so li dar um es ta -
do so ci a lis ta, fun da do na pro pri e da de co le ti va dos
me i os de pro du ção e na pla ni fi ca ção cen tra li za da,
sob o con tro le de um par ti do úni co, o Par ti do Co mu -
nis ta do Vi et nã. A in va são do Cam bo ja por for ças vi et -
na mi tas em 1979 e no vos con fli tos com a Chi na, na
fron te i ra nor te, con tri bu í ram para agra var a si tu a ção
so ci o e co nô mi ca do país e iso lá-lo ain da mais no ce -
ná rio in ter na ci o nal.

Em 1986, as con clu sões do Sex to Con gres so do 
Par ti do Co mu nis ta de ram iní cio a um pro ces so de re -
no va ção (“doi mor”), com vis tas à ado ção de uma
eco no mia de mer ca do. Par tia-se, en tão, do re co nhe -
ci men to de que o mo de lo eco nô mi co vi gen te não se
mos tra ria ca paz de con du zir ao de sen vol vi men to. O
pro ces so de aber tu ra eco nô mi ca foi mar ca do pela
pro mul ga ção de uma nova cons ti tu i ção, em 1992,
cujo tex to pre vê ga ran ti as à ini ci a ti va pri va da e aos in -



ves ti men tos ex ter nos, sem, no en tan to, de i xar de
men ci o nar a ori en ta ção so ci a lis ta do es ta do vi et na mi -
ta. Essa po lí ti ca foi re for ça da a par tir de 1990, com o
co lap so da an ti ga União So vié ti ca.

Des de en tão, o Vi et nã foi sur pre en di do pela ve -
lo ci da de e pelo al can ce de suas mu dan ças, que já
pro vo ca ram sen sí ve is al te ra ções no co ti di a no de sua
po pu la ção, re fle xos do cres ci men to eco nô mi co de
cer ca de 8% en tre 1990 e 1995. A en tra da na Ase an e
a nor ma li za ção das re la ções di plo má ti cas com os
Esta dos Uni dos, even tos ocor ri dos em 1995, si na li za -
ram o que pa re ce ser o fim de fi ni ti vo do iso la men to do
Vi et nã na co mu ni da de in ter na ci o nal e o iní cio de uma
nova era na his tó ria des se país.

3. Orga ni za ção Po lí ti ca do Esta do
O sis te ma po lí ti co do Vi et nã ba se ia-se em re gi -

me de par ti do úni co, ins pi ra do na dou tri na mar xis -
ta-le ni nis ta e nos pen sa men tos de Ho Chi Minh. O
Par ti do Co mu nis ta do Vi et nã (PCV) con tro la o Esta -
do, suas ins ti tu i ções e, por meio de or ga ni za ções de
mas sa aglu ti na das na “Fren te Pa trió ti ca”, mu i tos as -
pec tos da vida so ci al. De acor do com a Cons ti tu i ção
de 1992, que men ci o na o Par ti do em ape nas um de
seus 147 ar ti gos, o PCV é a for ça que li de ra o Esta do
e a so ci e da de e deve atu ar con for me a Cons ti tu i ção e
as leis. Essa li de ran ça é exer ci da por meio do es ta be -
le ci men to de di re tri zes que de vem ser ob ser va das
pelo Esta do e suas di fe ren tes ins ti tu i ções. As di re tri -
zes são ex pres sas du ran te ses sões do Con gres so
Na ci o nal do Par ti do. Des sa for ma, uma das po si ções
de ma i or po der no país é a de Se cre tá rio- Ge ral do
Par ti do.

O Po der Ju di ciá rio está for te men te atre la do ao
Par ti do Co mu nis ta. Esta de pen dên cia di fi cul ta a im -
ple men ta ção de re for mas em al gu mas leis tra di ci o -
nal men te po lê mi cas. Assim sen do, o trá fi co de dro gas 
e a cor rup ção no país, por exem plo, ain da são in fra -
ções com ba ti das com pena de mor te para os seus
au to res

A Assem bléia Na ci o nal, ór gão le gis la ti vo uni ca -
me ral, com 450 mem bros, é ele i ta a cada cin co anos
por su frá gio uni ver sal e exer ce su pre mo con tro le so -
bre as ati vi da des do Esta do. Cabe à Assem bléia, que
se re ú ne duas ve zes ao ano, ele ger, en tre os seus
mem bros, o Pre si den te da Re pú bli ca, o Pri me i ro-Mi -
nis tro e o Pre si den te da Su pre ma Côr te Po pu lar.

O Pre si den te da Re pú bli ca co man da as For ças
Arma das e tem a prer ro ga ti va de pro por à Assem bléia 
a ele i ção ou des ti tu i ção do Pri me i ro-Mi nis tro e do
Pre si den te da Su pre ma Côr te. O Go ver no, com pos to
pelo Pri me i ro-Mi nis tro, pe los Vice-Pri me i ros-Mi nis -

tros e mem bros do Ga bi ne te, é res pon sá vel pe ran te a 
Assem bléia-Ge ral e o Pre si den te. O Pri me i ro-Mi nis tro
pode su ge rir à Assem bléia os no mes dos in te gran tes
do Ga bi ne te.

Em sín te se, o co man do do país é en ca be ça do
por um tri un vi ra to for ma do pe los se guin tes ato res po -
lí ti cos: o Pre si den te da Re pú bli ca, o Pri me i ro-Mi nis tro 
e o Se cre tá rio-Ge ral do Par ti do Co mu nis ta. O di re i to
ao veto é in trín se co a cada um des tes.

O Vi et nã é com pos to por 53 pro vín ci as, que se
di vi dem em dis tri tos, di vi di dos, por sua vez, em co mu -
nas. Os Con se lhos Po pu la res, ele i tos pela co mu ni da -
de, são o equi va len te lo cal da Assem bléia Na ci o nal.
Cabe a eles ele ger o Co mi tê Po pu lar, ór gão exe cu ti -
vo.

As re for mas em pre en di das des de 1986 em di re -
ção à eco no mia de mer ca do e as con se qüen tes
trans for ma ções na vida so ci al já fa zem sen tir seus
efe i tos so bre a ri gi dez do sis te ma po lí ti co. De fato, ob -
ser va se que a Assem bléia Na ci o nal tem atu a do com
ma i or au to no mia, cri ti can do de ci sões go ver na men ta -
is e am pli an do a abran gên cia de suas pró pri as atri bu -
i ções. Con si de ra-se, po rém, pou co pro vá vel que haja
al te ra ções no re gi me de Par ti do úni co. Se gun do po si -
ção for mal, o Par ti do Co mu nis ta re je i ta o plu ra lis mo
po lí ti co.

4. Po lí ti ca Inter na
A po lí ti ca in ter na do Vi et nã é do mi na da pelo

Par ti do Co mu nis ta, que exer ce con tro le so bre o Esta -
do e gran de par te da so ci e da de. Mu dan ças re cen tes
no ce ná rio po lí ti co, como, por exem plo, a par ti ci pa ção 
na Assem bléia Na ci o nal de de pu ta dos não per ten -
cen tes aos qua dros do par ti do, não si na li zam, ne ces -
sa ri a men te, aber tu ra ao plu ra lis mo num fu tu ro pró xi -
mo. Ten ta ti vas de pro mo ver o mul ti par ti da ris mo e ma -
ni fes ta ções em fa vor da li be ra ção po lí ti ca são vis tas
como “aten ta dos à se gu ran ça na ci o nal” e for te men te
re pri mi das. Su pos ta men te de fen di da por “for ças hos -
tis”, a “te o ria da evo lu ção pa cí fi ca” (se gun do a qual o
Vi et nã es ta ria evo lu in do rumo a de mo cra cia plu ra lis -
ta) é ve e men te men te re pu di a da. O Par ti do Co mu nis -
ta do Vi et nã tem ma ni fes ta do, por tan to, sua in ten ção
de man ter con tro le to tal so bre a po lí ti ca in ter na. Ana -
lis tas con si de ram que este con tro le de ve rá per sis tir
por tem po con si de rá vel, ga ran tin do a es ta bi li da de ne -
ces sá ria para a con ti nu i da de do cres ci men to eco nô -
mi co.

A so bre vi vên cia po lí ti ca do Par ti do deve-se não
ape nas ao for te con tro le exer ci do so bre a po lí ti ca e os 
me i os de co mu ni ca ção, mas tam bém à sua pró pria
ca pa ci da de de pro mo ver re for mas. Em me a dos dos



anos 80, quan do o país atra ves sa va pro fun da cri se
só cio-eco nô mi ca, o re gi me en ga jou-se num pro ces so 
de au to crí ti ca: ad mi tiu que as mas sas ha vi am per di do 
“par te” de sua con fi an ça no par ti do, as su miu a res -
pon sa bi li da de pela cri se e im ple men tou drás ti cas re -
for mas eco nô mi cas, co nhe ci das como “dói mói”.
Essas me di das de sa ti va ram o po ten ci al ex plo si vo da
cri se, re a fir man do as con di ções para que o Par ti do se 
man ti ves se no po der. A fon te de ins pi ra ção para a fór -
mu la de fe cha men to po lí ti co e aber tu ra eco nô mi ca foi
in si nu a da em pu bli ca ção ofi ci al: “ao fi nal dos anos 70
e iní cio dos 80, a Chi na deu an da men to a po lí ti cas de
re for ma e aber tu ra com sig ni fi ca ti vos re sul ta dos des -
de o pri me i ro mo men to. Estes re sul ta dos ini ci a is sur -
gi ram como no vos ven tos, que ins pi ra ram e for ta le ce -
ram a re no va ção do Vi et nã”.

O dado prin ci pal de po lí ti ca in ter na vi et na mi ta
no ano 2001 foi o IX Con gres so do Par ti do Co mu nis ta
do Vi et nã, ocor ri do em abril des te ano, no qual aque le 
par ti do pro ce deu a uma pro fun da re no va ção de qua -
dros e do Co mi tê Cen tral, cul mi nan do uma luta in ter -
na de mais de dois anos. Foi ele i to Nong Duc Manh
como Se cre tá rio-Ge ral do Par ti do Co mu nis ta.

O IX Con gres so teve, pela fren te, a ta re fa de to -
mar me di das no sen ti do de in ver ter a de te ri o ra ção
das es tru tu ras do Esta do pela cor rup ção e inép cia ad -
mi nis tra ti va, as qua is têm se ins ta la do a par tir do
apro fun da men to da po lí ti ca de re for mas “dói mói”. A
cam pa nha de mo ra li za ção in ter na lan ça da pelo até
en tão Se cre tá rio-Ge ral do Par ti do, Le Kha Phi eu, no
iní cio de sua ges tão, não foi bem-su ce di da para de be -
lar a cor rup ção que vem se agra van do e tor nan do en -
dê mi ca, a pon to de o Vi et nã vir sido re cen te men te
clas si fi ca do como o país mais cor rup to da Ásia. Há
uma acen tu a da per da de con fi an ça nas ins ti tu i ções
po lí ti cas do país por par te da po pu la ção, an tes res tri -
ta a áre as iso la das (a Po lí cia, por exem plo), mas ago -
ra es ten den do-se ao Par ti do e, mes mo, às For ças
Arma das, até en tão ti das como ba lu ar te de pro bi da -
de, com pe tên cia e pa tri o tis mo.

5. Po lí ti ca Exter na
O qua dro das re la ções in ter na ci o na is do Vi et nã

é ca rac te ri za do por uma con si de rá vel mul ti pli ci da de
de ve to res, da dos os de ter mi nan tes his tó ri cos e ge o -
grá fi cos do país. Além da in clu são no Su des te asiá ti -
co em ge ral, a re la ção com aque les pa í ses que atu am 
como po tên ci as po lí ti cas na re gião – Chi na, Rús sia e
Esta dos Uni dos prin ci pal men te – é pa râ me tro ine vi tá -
vel ao se ava li ar a po lí ti ca ex ter na vi et na mi ta. De uma
for ma ge ral des de o prin cí pio da dé ca da de 90, o Vi et -
nã de i xa uma po si ção de iso la men to in ter na ci o nal

para a de um en ga ja men to que bus ca van ta gens nos
re la ci o na men tos in ter na ci o na is en quan to ma no bra
no sen ti do de man ter eqüi dis tân cia em re la ção às po -
tên ci as de atu a ção re gi o nal. Esse iso la men to ha via
sido im pos to pe los Esta dos Uni dos, e fora agra va do
pelo en fren ta men to ar ma do com a Chi na a par tir do
en vol vi men to vi et na mi ta no con fli to in ter no do Cam -
bo ja. O es ta be le ci men to de re la ções di plo má ti cas
com to dos os pa í ses tor nou-se, a par tir da úl ti ma dé -
ca da, prin cí pio cons ti tu ci o nal: “A Re pú bli ca So ci a lis ta 
do Vi et nã con duz a uma po lí ti ca de paz e ami za de,
bus ca ex pan dir suas re la ções e co o pe ra ção com to -
dos os pa í ses do mun do, in de pen den te men te dos sis -
te mas po lí ti cos e so ci a is.” (Arti go 14 da cons ti tu i ção
de 1992).

A “di ver si fi ca ção” e a “mul ti la te ri za ção” são as
prin ci pa is me tas da Chan ce la ria vi et na mi ta, re fe rên -
ci as obri ga tó ri as nos dis cur sos di plo má ti cos. O pro -
ces so de aber tu ra eco nô mi ca (“dói mói”, ou “re no va -
ção”, ini ci a do em 1986, re for ça do em 1990), con du zi -
do a par tir da per cep ção da ne ces si da de de su pe ra -
ção do sub de sen vol vi men to, am pli ou as pos si bi li da -
des da atu a ção di plo má ti ca, ao mes mo tem po em
que se tor nou in se pa rá vel des ta mes ma atu a ção. O
go ver no do Vi et nã tem bus ca do, nes se sen ti do, pro -
mo ver o de sen vol vi men to do país por meio da in ser -
ção num con tex to in ter na ci o nal mar ca do pela re gi o -
na li za ção, pela glo ba li za ção e pela in ter de pen dên cia, 
con ce i tos in cor po ra dos à es tra té gia di plo má ti ca vi et -
na mi ta.

O Vi et nã ini ci ou, as sim, a par tir de 1990, uma
ofen si va di plo má ti ca ca rac te ri za da pela re a li za ção de 
inú me ras vi si tas bi la te ra is, que con du ziu à nor ma li za -
ção das re la ções com vá ri os de seus vi zi nhos, en tre
os qua is a Chi na (1991). A vi si ta ofi ci al do Pre si den te
fran cês Fran ço is Mi ter rand, em 1993, mar cou o iní cio
de uma fase de apro xi ma ção em re la ção aos pa í ses
oci den ta is. O Vi et nã ade riu ain da, ao Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal (1993) e ne go cia seu in gres so na
OMC. Em 1995, o país fir mou acor do-qua dro de co o -
pe ra ção com a União Eu ro péia.

Esta dos Uni dos: o pro ces so de apro xi ma ção
com os Esta dos Uni dos foi in ten si fi ca do em 1992,
com a aber tu ra de um es cri tó rio nor te-ame ri ca no em
Ha nói, des ti na do a in ves ti gar o pa ra de i ro dos cer ca
de 2.200 sol da dos de sa pa re ci dos du ran te a guer ra
(os “MIA” , “Mis sing In Acti on”). Em 1994, o Go ver no
dos EUA de cre tou o fim do em bar go eco nô mi co-co -
mer ci al im pos to ao Vi et nã, e em ju lho de 1995, fo ram
ofi ci al men te nor ma li za das as re la ções di plo má ti cas
en tre os dois pa í ses. Des de en tão, já se re a li za ram di -
ver sas vi si tas de dig ni tá ri os, in clu si ve a do Se cre tá rio



de De fe sa do en tão Pre si den te Bill Clin ton, Wil li am
Co hen, e do pró prio Pre si den te nor te-ame ri ca no, em
2000.

A agen da bi la te ral en vol ve, pri me i ro, as sun tos
de na tu re za pu ra men te mi li tar e hu ma ni tá ria – os
“MIA”, pro je tos re la ti vos a ati vi da des de lim pe za de
ter re nos mi na dos e de de sar me de bom bas, e o as -
sun to das ví ti mas vi et na mi tas do “agen te la ran ja”. Do
pon to de vis ta nor te-ame ri ca no, a mola-mes tra do re -
la ci o na men to com o Vi et nã é a “full ac coun ta bi lity”
dos sol da dos de sa pa re ci dos em com ba te, no que o
Go ver no nor te-ame ri ca no re co nhe ce a co la bo ra ção
do vi et na mi ta nes sa ma té ria. Du ran te a vi si ta do Pre -
si den te Clin ton, o Go ver no ame ri ca no in clu iu na
agen da de dis cus sões o “aper fe i ço a men to” do pro -
ces so de aber tu ra eco nô mi ca e do sis te ma po lí ti co do 
Vi et nã, além do res pe i to aos di re i tos hu ma nos.

Já do pon to de vis ta do Vi et nã, o nú cleo das re -
la ções com os Esta dos Uni dos é a co o pe ra ção eco -
nô mi ca e co mer ci al. Para o Vi et nã, foi bas tan te opor -
tu no, es pe ci al men te para os se to res de ex por ta ção
têx til e de cal ça dos, a as si na tu ra do Acor do Co mer ci al 
bi la te ral em me a dos de 2000. Este acor do foi, sem
dú vi da, a mais im por tan te aqui si ção da po lí ti ca ex ter -
na do Vi et nã nos anos re cen tes, e e com pro va ção do
in te res se nes se país que mu i tas ve zes tem sido cla ra -
men te ma ni fes ta do pe los Esta dos Uni dos, cul mi nan -
do um tra ba lho de apro xi ma ção. Na oca sião da vi si ta
do Pre si den te Clin ton no ano pas sa do, fo ram ade ma -
is as si na dos im por tan tes con tra tos – co o pe ra ção na
ex plo ra ção de pe tró leo, in ten ção de aqui si ção, pelo
Vi et nã, de 3 aviões Bo e ing 777, en tre ou tros. O Go -
ver no do Pre si den te Bush tem emi ti do si na is cla ros
de que a po lí ti ca de apro xi ma ção com o Vi et nã de ve rá 
ser man ti da.

Chi na: A re la ção com a RPC é cru ci al em toda a 
his tó ria do Vi et nã. Em 1991, nor ma li za ram-se as re la -
ções bi la te ra is. No mo men to, além da in fluên cia po lí ti -
ca sem pre pre sen te so bre o Par ti do Co mu nis ta do Vi -
et nã, es pe ci al men te em seu gru po mais tra di ci o nal, a
pre sen ça chi ne sa é atu a li za da pe las fre qüen tes vi si -
tas bi la te ra is de au to ri da des. Assim, no pe río do mais
re cen te, e ci tan do ape nas as vi si tas mais im por tan -
tes, fo ram ao Vi et nã, por par te da Chi na, o Pri me i ro
Mi nis tro Zhu Rong ji , em 1999, o Co mis sá rio Po lí ti co
da Ma ri nha de Gu er ra, Ge ne ral Yang Hu a i qing, em
no vem bro de 2000, e o Mi nis tro da De fe sa, Ge ne ral
Chi Ha o ti an, em fe ve re i ro de 2001. Do lado vi et na mi -
ta, o Pri me i ro-Mi nis tro Phan Van Khai es te ve em Be i -
jing em ou tu bro de 1998 e se tem bro de 2000.

Rús sia: o re la ci o na men to bi la te ral tem sido re -
to ma do e in ten si fi ca do a par tir da con so li da ção do

Go ver no do Pre si den te Pu tin, que vi si tou Ha nói em
mar ço de 2001. Nes sa oca sião – além de seu sig ni fi -
ca do po lí ti co -fo ram tra ta dos te mas eco nô mi cos – a
dí vi da vi et na mi ta, a ex plo ra ção de pe tró leo e gás, a
Re fi na ria de Dzung Quat (cons tru í da com in ves ti men -
tos e apo io téc ni co rus so, de ve rá ini ci ar suas ati vi da -
des e 2004) – além de ques tões de se gu ran ça e re la ti -
vas ao for ne ci men to e ma nu ten ção de equi pa men tos
mi li ta res.

Ase an: o Vi et nã pas sou a in te grar a Ase an
como mem bro ple no em ju lho de 1995, quan do foi
anun ci a da a fu tu ra ade são à AFTA (“Ase an Free Tra -
de Area”), em con di ções es pe ci a is de re du ções ta ri fá -
ri as. A pre o cu pa ção his tó ri ca com a di ver si fi ca ção de
par ce i ros eco nô mi cos e po lí ti cos no en tor no re gi o nal
face a um pos sí vel ex pan si o nis mo chi nês te ria sido,
se gun do vá ri os ana lis tas, um dos fa to res que le va ram 
Ha nói a in gres sar na Asso ci a ção. O pa pel do Vi et nã
na or ga ni za ção tem sido ati vo e, em 2000, o país
exer ceu sua pre si dên cia. Foi em Ha nói que se re a li -
zou, em ju lho de 2001, a 34ª Re u nião de Chan ce le res 
da Ase an, cujo tema “Ase an: So li da ri e da de, Esta bi li -
da de, Inte gra ção e Co o pe ra ção” foi exa mi na do na
fala ina u gu ral do Pre mi er vi et na mi ta Phan Van Kai,
quan do abor dou a pri o ri da de da re du ção dos des ní -
ve is de de sen vol vi men to que per sis tem en tre os pa í -
ses mem bros da Asso ci a ção, par ti cu lar men te re fe rin -
do-se a seu pró prio país, ao Laos, o Cam bo ja e Mi an -
mar. Na oca sião, foi ado ta da a “De cla ra ção de Ha nói”, 
que diz res pe i to à pri ma zia des se ni ve la men to como
ins tru men to de in te gra ção re gi o nal.

Ja pão e Co réia: O Ja pão tem man ti do ini ci a ti -
vas de co o pe ra ção com o Vi et nã, tan to for ne cen do
aju da para o de sen vol vi men to como em itens da
agen da mi li tar – con tro le de atos de pi ra ta ria, in for má -
ti ca de em pre go mi li tar, ope ra ções de bus ca e sal va -
men to. No caso da Co réia do Sul, em de zem bro de
2000 re a li zou-se, pela pri me i ra vez des de a Gu er ra
do Vi et nã, vi si ta de Mi nis tro da De fe sa da que le país a
Ha nói. Além da dis cus são de for mas de co o pe ra ção
tec no ló gi ca, dis cu tiu-se a to ma da de cons ciên cia, por 
par te da so ci e da de co re a na, das atro ci da des co me ti -
das por tro pas da que le país du ran te a Gu er ra do Vi et -
nã, o que po de ria con du zir a, in clu si ve, o ofe re ci men -
to de al gu ma for ma de re pa ra ção aos des cen den tes
das ví ti mas pela par te co re a na.

Amé ri ca La ti na: O Vi et nã man tém re la ções di -
plo má ti cas com to dos os pa í ses sul-ame ri ca nos, ex -
ce to o Su ri na me, mas em ba i xa das re si den tes so men -
te em Bu e nos Ai res e Bra sí lia. Na Amé ri ca Cen tral e
Ca ri be, tem ain da re la ções di plo má ti cas com Cos ta
Rica, Gu a te ma la, Ni ca rá gua e Pa na má, e Emba i xa -



das re si den tes no Mé xi co e em Cuba. Os con ta tos
com a re gião são ain da pou co den sos, mas em vias
de ex pan são, con tan do, re cen te men te, com vi si tas de 
au to ri da des la ti no-ame ri ca nas, além de vi si tas de
dig ni tá ri os vi et na mi tas à Amé ri ca La ti na. As re la ções
são tra di ci o nal men te den sas com Cuba. O Mé xi co re -
a briu sua Emba i xa da em Ha nói no iní cio de 2000.
Esse país, as sim como o Chi le, de sen vol ve com o Vi -
et nã ini ci a ti vas de co o pe ra ção, prin ci pal men te, no
âm bi to da APEC. O Chi le tem com o Vi et nã um co -
mér cio bi la te ral es ti ma do em US$17 mi lhões, sen do a 
ma i or par te ex por ta ções vi et na mi tas de ar roz, ves -
tuá rio e cal ça dos. Em ou tu bro de 2000, o Mi nis tro do
Exte ri or chi le no vi si tou Ha nói. Re gis trem-se, tam bém, 
vi si tas de au to ri da des pe ru a nas e ve ne zu e la nas nos
úl ti mos anos.

6. Eco no mia
O Vi et nã en con tra-se atu al men te en ga ja do num 

es for ço de re cons tru ir sua eco no mia, de vas ta da por
três dé ca das de guer ra de in de pen dên cia
(1945-1975), e, tam bém, de acor do com o pró prio
Par ti do Co mu nis ta Vi et nãi ta, por equí vo cos da po lí ti -
ca eco nô mi ca ba se a da no pla ne ja men to cen tra li za do. 
Em me a dos da dé ca da de 80, o Vi et nã en con tra va-se
di an te de uma cri se só ci o e co no mi ca de gran des pro -
por ções. O Par ti do Co mu nis ta de ci diu, du ran te o seu
VI Con gres so, re a li za do em de zem bro de 1986, im -
ple men tar uma po lí ti ca de am plas re for mas, de no mi -
na da “doí moi” , ou “re no va ção”, que com pre en dia a
tran si ção para a eco no mia de mer ca do, ca rac te ri za -
da, con tu do, por uma “ori en ta ção so ci a lis ta”.

As re for mas, que in clu íam a re for mu la ção do
sis te ma agrí co la, an te ri or men te co le ti vi za do, a li be ra li -
za ção dos pre ços, o cor te de sub sí di os es ta ta is, a pro -
mo ção do se tor pri va do, a aber tu ra co mer ci al e o en co -
ra ja men to de in ves ti men tos ex ter nos, têm mos tra do re -
sul ta dos po si ti vos. O Vi et nã, his to ri ca men te ame a ça do
pela fome, tor nou-se um dos ma i o res pro du to res mun -
di a is de ar roz. A in fla ção, que al can çou a ci fra de 775%
em 1986, foi dra ma ti ca men te re du zi da, atin gin do 4,1%
em 1999. Em 2000, hou ve de fla ção de 1,6%.

Embo ra a eco no mia vi et na mi ta ain da apre sen te
al tos ín di ces de cres ci men to, o rit mo de cres ci men to
do PIB caiu em re la ção à mé dia de 8,6% atin gi da nos
anos de 1996 e 1997. As ta xas de cres ci men to do PIB 
em 1998 e 1999 fo ram, res pec ti va men te, 5,8% e
4,8%. Em 2000, a taxa vol tou a se ele var, atin gin do o
ní vel de 6,8%. Du ran te a cri se asiá ti ca, hou ve for te
des va lo ri za ção da mo e da vi et na mi ta, o dong. As di fi -
cul da des de adap ta ção às exi gên ci as do mer ca do in -
ter na ci o nal se so mam àque las de ri va das de con tra di -

ções en tre uma eco no mia que quer pa u tar-se pe las re -
gras do mer ca do e um sis te ma po lí ti co que con ti nua a
ser so ci a lis ta.   O Vi et nã apre sen ta ba i xos ín di ces de ur -
ba ni za ção, es tan do mais de três quar tos de seus ha bi -
tan tes si tu a dos na zona ru ral. A agri cul tu ra ain da é a
prin ci pal ati vi da de eco nô mi ca do país. Com pro gres sos
nos vo lu mes de pro du ção de vá ri os gê ne ros, prin ci pal -
men te do ar roz, o se tor apre sen tou, en tre 1994 e 1999,
cres ci men to anu al de 4,5%. No en tan to, ob ser va-se
que, ape sar de ser o se gun do ma i or pro du tor mun di al
de ar roz, ape nas 22% do ter ri tó rio na ci o nal é apro pri a -
do para o cul ti vo de grãos e, des ta re du zi da fa tia, boa
par te já está sen do inu ti li za da por ero sões re sul tan tes
do in ten si vo des ma ta men to am bi en tal.

Atu al men te, Cin ga pu ra é o ma i or in ves ti dor no
Vi et nã (res pon sá vel por 11% de todo in ves ti men to di -
re to es tran ge i ro), se gui da por Ta i wan, Hong Kong, Ja -
pão e Co réia do Sul. Entre os pa í ses oci den ta is, o ma -
i or in ves ti dor é a Fran ça.

7. Re la ções Bra sil-Vi et nã
Bra sil e Vi et nã es ta be le ce ram re la ções di plo má ti -

cas em 1989. O Bra sil abriu em ba i xa da re si den te em
Ha nói, em se tem bro de 1994, e o pri me i ro-ti tu lar, Emba -
i xa dor Íta lo Zap pa, as su miu em ja ne i ro de 1995.

O Vi et nã es ta be le ceu Emba i xa da re si den te no
Bra sil 1º de ou tu bro 2000. O Encar re ga do de Ne gó ci -
os é o ex-Côn sul-Ge ral, em São Pa u lo, Ngu yen Van
Tich. A pri me i ra mis são di plo má ti ca vi et na mi ta na
Amé ri ca do Sul foi aber ta em 1995, na ci da de de Bu e -
nos Ai res. Em 1997, foi aber to, em São Pa u lo, com ju -
ris di ção so bre os Esta dos de São Pa u lo, Rio de Ja ne i -
ro, Mi nas Ge ra is e Go iás, um Con su la do-Ge ral.

O nú me ro de vi si tas de alto ní vel re a li za das por
au to ri da des vi et na mi tas des de 1993, in clu si ve a do Pre -
si den te Le Duc Anh, em 1995, re ve la o in te res se do Vi -
et nã pelo Bra sil. Du ran te es sas vi si tas e em con ta tos de
tra ba lho en tre as Chan ce la ri as, há fa ci li da de de diá lo go
e ve ri fi ca-se, em ge ral, am pla con ver gên cia de pon tos
de vis ta a res pe i to da agen da in ter na ci o nal.

Co o pe ra ção Cul tu ral
Em se tem bro de 2001, o Mi nis té rio da Cul tu ra e

Infor ma ção do Vi et nã in for mou que con cor da com o
tex to do Acor do de Co o pe ra ção Cul tu ral pro pos to
pelo Bra sil. Assim, o re fe ri do Acor do en con tra-se, em
prin cí pio, pres tes a ser fir ma do.

Co o pe ra ção em Ciên cia e Tec no lo gia
Em abril de 2000, o Go ver no vi et na mi ta apre -

sen tou a par te bra si le i ra mo de lo de Acor do de Co o -
pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca. Re pe ti dos con ta tos
en tre uni ver si da des de am bos os pa í ses re for çam as
ma ni fes ta ções de in te res se de ór gãos go ver na men ta is



vi et na mi tas, na área de Ciên cia e Tec no lo gia no sen ti do
de vir-se a es ta be le cer-se co o pe ra ção na que les cam -
pos. Fo ram iden ti fi ca das as áre as de tec no lo gia ru ral e
bi o tec no lo gia agrí co la e mé di ca como pro mis so ras.
Cabe re cor dar que o Vi et nã, país po pu lo so de cer ca de
78 mi lhões de ha bi tan tes com alto grau de ins tru ção –
92% de al fa be ti za dos –, tem de mons tra do gran de in te -
res se em abrir-se para as cor ren tes mun di a is do co nhe -
ci men to, es ten den do-se à bus ca de no vas fon tes de co -
nhe ci men to e aqui si ção de tec no lo gia.

Acor dos
– Tro ca de No tas en tre os Go ver nos da Re pú bli -

ca Fe de ra ti va do Bra sil e da Re pú bli ca So ci a lis ta do
Vi et nã em Ha va na, (es ta be le ci men to de re la ções di -
plo má ti cas, 8 de maio de 1989).

– Me mo ran do de Enten di men to en tre o Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res da
Re pú bli ca So ci a lis ta do Vi et nã Re la ti vo a Con sul tas
de Inte res se Co mum, (ou tu bro de 1995).

Inter câm bio Co mer ci al
O co mér cio bi la te ral re gis trou im por tan te in cre -

men to a par tir de 1991, pas san do de US$16 mil, em
1989, para US$44 mi lhões, em 1997, sen do que, em
1994, al can çou a ci fra de US$52 mi lhões. Na que le ano,
gra ças às ex por ta ções de ar roz, o Vi et nã ob te ve o seu
ma i or su pe rá vit fren te ao Bra sil: US$50 mi lhões. Esse
de se qui lí brio per ma ne ce, em bo ra com ten dên cia de -
cres cen te. Em 2000, o in ter câm bio co mer ci al atin giu

cer ca de US$26 mi lhões, sen do cer ca de US$7
mi lhões às ex por ta ções bra si le i ras e US$19 mi lhões
às im por ta ções, con fi gu ran do-se um dé fi cit bra si le i ro
de cer ca de US$12 mi lhões.

1 – As dis cre pân ci as ob ser va das nos da dos es -
ta tís ti cos das ex por ta ções bra si le i ras e das im por ta -
ções do país e vice-ver sa po dem ser ex pli ca das pelo
uso de fon tes dis tin tas e tam bém por di fe ren tes me to -
do lo gi as de apu ra ção

2 – Da dos pre li mi na res

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 220, DE 2001
(Nº 1.029/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 66 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

co mu ni co a Vos sas Exce lên ci as que aca bo de san ci -
o nar o pro je to de lei que “Abre ao Orça men to Fis cal
da União, cré di to es pe ci al no va lor de
R$4.500.000,00, em fa vor da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, para os fins que es pe ci fi ca”. Para o ar qui vo do
Con gres so Na ci o nal, res ti tuo, nes ta opor tu ni da de,
dois au tó gra fos do tex to ora con ver ti do na Lei nº
10.290, de 25 de se tem bro de 2001.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

LEI Nº 10.290, DE 25 DE SETEMBRO DE 2001

Abre ao Orça men to Fis cal da União,
cré di to es pe ci al no va lor de
R$4.500.000,00, em fa vor da Câ ma ra dos
De pu ta dos, para os fins que es pe ci fi ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da
União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), em fa -
vor da Câ ma ra dos De pu ta dos, cré di to es pe ci al no
va lor de R$4.500.000,00 (qua tro mi lhões e qui nhen -
tos mil re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão da anu la ção
par ci al de do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca -
do no Ane xo II des ta lei

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.



OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

– Nº 373/2001, de 26 do Cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fos do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de 2001
(nº 3.532/2000, na que la Casa), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos do De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe -
nal, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.268, de 28
de agos to de 2001; e

– Nº 374/2001, de 26 do cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fos do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 16, de 2001
(nº 3.242/2000, na que la Casa), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos das Leis nºs
4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, de 12 de de zem bro
de 1972, 6.015, de 31 de de zem bro de 1973, 6.739, de
5 de de zem bro de 1979, 9.393, de 19 de de zem bro de
1996, e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.267, de 28 de agos to de 2001.

PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 315, de 2001
(nº 739/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o 
ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Mon ta -
nhês FM Sté reo Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Cam pos Ge ra is, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 316, de 2001
(nº 743/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o 
ato que au to ri za o Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da
Bela Vis ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Bo que i rão, Esta do da Pa ra í ba;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 317, de 2001
(nº 745/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o 
ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Estu dan til

da Zona Sul de Belo Ho ri zon te a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 318, de 2001
(nº 749/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o 
ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti -
da FM de San ta Ma ria Ltda., para ex plo rar ser vi ço de

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2001
(Nº 4.983/2001, na casa de ori gem)

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 37
da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504, de 30 de

se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 37. ...............................................
§ 1º A Jus ti ça Ele i to ral de ve rá ofi ci ar

ao can di da to para que re ti re, no pra zo de
dez dias, a pi cha ção, a ins cri ção a tin ta ou a 
ve i cu la ção de pro pa gan da em de sa cor do
com o dis pos to nes te ar ti go, sob pena de
mul ta no va lor de cin co mil a quin ze mil Ufir.

...................................................."(NR)
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.983, DE 2001

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 37
da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504, de 30 de

se tem bro de 1997, pas sa a vi ger com a se guin te re -
da ção:

“Art.37.................................................
§ 1º A Jus ti ça Ele i to ral de ve rá ofi ci ar

ao can di da to para que re ti re, no pra zo de
dez dias, a pi cha ção, a ins cri ção a tin ta ou a 
ve i cu la ção de pro pa gan da em de sa cor do
com dis pos to nes te ar ti go, sob pena de mul -
ta no va lor de cin co mil a quin ze mil Ufir.

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

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A lei ele i to ral es ta be le ce nor mas ge ra is para as
ele i ções, pos si bi li tan do à Jus ti ça Ele i to ral, aos can di -



da tos e à toda po pu la ção a se gu ran ça no que per ti ne
às re gras do pro ces so ele i to ral.

A re le vân cia da Lei nº 9.504/97 já foi de mos tra -
da du ran te os anos de sua vi gên cia. Con tu do, é nor -
mal que cer tos dis po si ti vos te nham ne ces si da de de
al te ra ção, haja vis ta a prá ti ca de mons trar a in vi a bi li -
da de de al guns ou, até mes mo, o des vir tu a men to do
que de fato pre ten dia o le gis la dor no fa zi men to da lei.

O úl ti mo caso ci ta do é o que nos leva a fa zer o
pre sen te pro je to de lei.

O art. 37 da Lei nº 9.504/97 nas ceu com in tu i to
de pe na li zar os can di da tos que usas sem ina de qua -
da men te o di re i to de pro pa gan da que lhes e ga ran ti do 
cons ti tu ci o nal men te e, as sim, de pre das sem bens pú -
bli cos ou de uso co mum com pi cha ções, ins cri ções a
tin ta ou qual quer ve i cu la ção ina de qua da de sua ima -
gem. O que vem ocor ren do, en tre tan to, é a im pu ta ção 
in jus ta dos atos ci ta dos a can di da tos que têm sido
alvo de seus ad ver sá ri os po lí ti cos.

Um can di da to, cuja ima gem apa re ce es tam pa -
da em área pú bli ca, logo é tido como cul pa do pelo ato
e im pe li do a pa gar mul tas as qua is não deu ca u sa.

Como en ten der que o mes mo or de na men to ju rí -
di co que as se gu ra que nin guém é pre vi a men te con si -
de ra do cul pa do pos sa im pu tar a mu i ta re fe ri da no tex -
to do art. 37 de ime di a to? Ten do em vis ta a di fi cul da de 
de se pro var, em mu i tos ca sos, quem foi o au tor da in -
fra ção em ques tão, tomo li ber da de de con cla mar os
no bres Pa res a se jun ta rem a mim no sen ti do de, an -
tes de im pos to qual quer tipo de mul ta a can di da to,
cuja ima gem te nha sido ve i cu la da em de sa cor do com 
o art. 37, pos sa este ter o pra zo de dez dias para res -
ta u ra ção do bem.

De qual quer for ma, ain da ca be rá ao can di da to
ino cen te um gran des ônus – o de res ta u rar um bem
que não de pre dou – con tu do, esta so lu ção me pa re ce 
mais co e ren te que a atua! e por isso apre sen to este
pro je to à apre ci a ção da Casa.

Sala das Ses sões, 2 de agos to de 2001. – De pu -
ta do Di val do Su ru agy.

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce Nor mas para as Ele i ções

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

Da Pro pa gan da Ele i to ral Em Ge ral

..........................................................................
Art. 37. Nos bens cujo uso de pen da de ces são

ou per mis são do Po der Pú bli co, ou que a ele per ten -
çam. e nos de uso co mum, é ve da da a pi cha ção. ins -
cri ção a tin ta e a ve i cu la ção de pro pa gan da. res sal va -

da a fi xa ção de pla cas. es tan dar tes, fa i xas e as se me -
lha dos nos pos tes de ilu mi na ção pú bli ca, vi a du tos,
pas sa re las e pon tes. des de que não lhes ca u se dano,
di fi cul te ou im pe ça o seu uso e o bom an da men to do
trá fe go.

§ 1º A pi cha ção, a ins cri ção a tin ta ou a ve i cu la -
ção de pro pa gan da em de sa cor do com o dis pos to
nes te ar ti go su je i tam o res pon sá vel à res ta u ra ção do
bem e a mul ta no va lor de cin co mil a quin ze mil Ufir.

§ 2º Em bens par ti cu la res. in de pen de da ob ten -
ção de li cen ça mu ni ci pal e de au to ri za ção da Jus ti ça
Ele i to ral, a ve i cu la ção de pro pa gan da ele i to ral por
meio da fi xa ção de fa i xas, pla cas. car ta zes, pin tu ras
ou ins cri ções.

§ 3º Nas de pen dên ci as do Po der Le gis la ti vo, a
ve i cu la ção de pro pa gan da ele i to ral fica a cri té rio da
Mesa Di re to ra.

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 315, DE 2001

(Nº 739/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Mon ta nhês FM
Sté reo Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Cam pos Ge ra is, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 44, de 13 de abril de 1999, que re no va por dez 
anos, a par tir de 21 de de zem bro de 1997, a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Mon ta nhês FM Sté reo Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Cam pos Ge ra is, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 678, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção & Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta -
ria nº 44, de 13 de abril de 1999, que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Mon ta nhês FM Sté reo Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço



de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Cam pos Ge ra is, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 26 de maio de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 73/MC

Bra sí lia, 19 de maio de 1999 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 44, de 13 de abril de 1999, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Mon ta -
nhês FM Sté reo Ltda., pela Por ta ria nº 319, de 17 de
de zem bro de 1987, pu bli ca da em 21 sub se qüen te,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Cam pos Ge ra is,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi -
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.001326/97, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 44, DE 13 DE ABRIL DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001326/97, re sol ve.

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º ,
da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 21 de de zem bro de 1997, a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Mon ta nhês FM Sté reo Ltda.,
pela Por ta ria nº 319, de 17 de de zem bro de 1987, pu -
bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 21 sub se qüen -
te, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Cam pos Ge ra is, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER CONJUR/MC Nº 121/99

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.001326/97
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas

Ge ra is
Inte res sa da: Rá dio Mon ta nhês FM Sté reo Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Per mis são para ex plo rar ser vi ço de ra -

di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da cujo pra -
zo teve seu ter mo fi nal em 21 de de zem bro de 1997.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res, a
si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

A Rá dio Mon ta nhês FM Sté reo Ltda., per mis si o -
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da, na ci da de de Cam pos Ge ra is, Esta do
de Mi nas Ge ra is, re quer a re no va ção do pra zo de vi -
gên cia de sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu em
21 de de zem bro de 1997.

2. Me di an te a Por ta ria nº 319, de 17 de de zem -
bro de 1987, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio Mon ta -
nhês FM Sté reo Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Cam pos Ge ra is, Esta do de Mi nas Ge ra is.

3. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
21 de de zem bro de 1987, data de pu bli ca ção da cor -
res pon den te por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al
da União.

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor gas de 10 (dez) anos, para 
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze)
anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re -
no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33, §
3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção
(art. 223, § 5º).

5. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 
de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e per mis são
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra e de 15 (quin ze) anos para o de te le vi são.”

6. De acor do com o art. 4º da Lei nº  5.785, de 23
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu 
ter mo fi nal em 21 de de zem bro de 1997, sen do que o
pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia



do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is, em 18 de se tem -
bro de 1997, tem pes ti va men te, por tan to.

8. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 21 de
de zem bro de 1997.

9. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Por ta ria nº 55, de 22 de fe ve -
re i ro de 1990, com as se guin tes com po si ções:

Co tis tas                              Co tas
Afrâ nio Ca i a fa de Mes qui ta Fi lho    13.500
Sal va dor de Mes qui ta 9.000
Osval do José Gon çal ves de Mes qui ta 7.500
TOTAL 30.000

Ge ren tes: Afrâ nio Ca i a fa Mes qui ta Fi lho
                 Sal va dor de Mes qui ta
10. Vale res sal tar que du ran te o pe río do de vi -

gên cia da ou tor ga a en ti da de não so freu qua is quer
san ções, con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta men -
tos ca das tra is.

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 26).

12. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 35.

13. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di -
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi -
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

14. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec -
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor -
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in -
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
per mis são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a
ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

15. Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos ao
Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
para de ci são.

16. Pos te ri or men te, de acor do com o art. 223, §
3º da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no -
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, 8 de mar ço de 1999. – Ma ria da Gló ria

Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.

Apro vo. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí di ca.
Bra sí lia, 8 de mar ço de 1999. – Adal zi ra Fran ça 

So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos
Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 145/99

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 121/99, que
pro pôs o de fe ri men to do pe di do de re no va ção do pra -
zo de vi gên cia da per mis são ou tor ga da à Rá dio Mon -
ta nhês FM Sté reo Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Cam pos Ge ra is, Esta do de Mi nas Ge ra is. Re me -
tam-se os au tos, acom pa nha dos das mi nu tas dos
atos pró pri os, à con si de ra ção do Exmo. Se nhor Mi nis -
tro das Co mu ni ca ções, para de ci são.

Bra sí lia, 8 de mar ço de 1999. – Ra i mun da No -
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 316, DE 2001

(Nº 743/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

 Apro va o ato que au to ri za o Cen tro
Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis ta
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Bo que i rão, Esta do
da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 215, de 9 de de zem bro de 1999, que au to ri za
o Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis ta a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bo -
que i rão, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 97, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de ex po si ção de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 215. de 9 de de zem bro de 1999, que au to -
ri za o Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis ta 
a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Bo que i rão, Esta do da Pa ra í ba.



Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 229/MC

Bra sí lia, 23 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 215, de 9 de de zem bro de 1999,
pela qual au to ri zei o Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni tá -
rio da Bela Vis ta a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na lo ca li da de de Bo que i rão, Esta do da
Pa ra í ba.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000842/98, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 215, DE 9 DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000842/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni -
tá rio da Bela Vis ta, com sede na Rua do Alto, s/nº, Ba -
ir ro Bela Vis ta, na ci da de de Bo que i rão, Esta do da Pa -
ra í ba, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -

grá fi cas com la ti tu de em 7E28’45"S e lon gi tu de em
36E7’52"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga

PARECER CONJUR/MC Nº 1.099/99

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53730.000842/98

ORIGEM: De le ga cia do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções no Esta do da Pa ra í ba.
INTERESSADA: Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni tá rio
da Bela Vis ta.

EMENTA: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do
de Ha bi li ta ção pu bli ca do no DOU de 5-11-98.
Inscri ção de 2 (duas) en ti da des in te res sa das. Ha bi -
li ta ção da en ti da de su pra-re fe ren ci a da, con si de ran -
do o aten di men to dos ter mos do ci ta do co mu ni ca do 
e das con di ções es ta be le ci das na le gis la ção per ti -
nen te.

CONCLUSÃO: Pela ou tor ga de au to ri za ção ao Cen -
tro Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis ta.

I – Dos Fa tos

O Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis -
ta (“Bo que i rão FM”), as so ci a ção ci vil, sem fins lu cra ti -
vos, se di a da na Rua do Alto, s/nº, Ba ir ro Bela Vis ta, na
ci da de de Bo que i rão, Esta do da Pa ra í ba, me di an te re -
que ri men to pro to co la do sob o nº 53730.000842/98 ,
ma ni fes tou in te res se em exe cu tar o Ser vi ço de Ra di -
o di fu são, na área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual
a 1 (um) km, com cen tro lo ca li za do no en de re ço de
sua sede so ci al, co or de na das ge o grá fi cas de
7E28’45"S de la ti tu de e 36E7’52"W de lon gi tu de, sen do 
esse o lo cal as si na la do para a ins ta la ção do sis te ma
ir ra di an te da es ta ção.

2. A ma ni fes ta ção da en ti da de aten deu ao Avi so
que este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de
Ser vi ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio
Ofi ci al da União, de 5 de no vem bro de 1998, no qual
tor nou pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, con vi dan -
do as en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do
Ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção in di ca -
dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de 45



(qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des sa pro vi -
dên cia.

3. De cor ri do o pra zo con sig na do, acor reu ao
cha ma men to, além da pe ti ci o ná ria, a Asso ci a ção de
Rá dio Co mu ni tá rio da Ci da de de Bo que i rão, que,
tem pes ti va men te, re que reu a sua ha bi li ta ção, me di -
an te do cu men to pro to co la do sob o nº
53730.000618/98. No en tan to, essa Asso ci a ção não
lo grou a ha bi li ta ção per ti nen te con si de ran do não ha -
ver ma ni fes ta do seu in te res se em exe cu tar o ser vi ço
no pra zo con sig na do no Avi so e nem ter apre sen ta do
a do cu men ta ção per ti nen te, des cum prin do des sar te,
o art. 9º, § 2º, da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, o art. 14 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e, ain da, o su bi tem 6.7 da Nor ma nº 02/98,
apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998.

4. A re que ren te, Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni -
tá rio da Bela Vis ta, apre sen tou a do cu men ta ção de
que tra tam os di plo mas le ga is su pra ci ta dos, con for -
me a se guir:

• Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção da en ti da -
de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes, de vi da men te re -
gis tra dos (doc. de fls. 48 a 55 e 88 a 92);

• com pro van tes de que os di ri gen tes da en ti da -
de são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos (doc.
de fls. 07, 08, 09, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 69, 70 e 134);

• de cla ra ção, as si na da por to dos os di ri gen tes,
com pro me ten do-se ao fiel cum pri men to das nor mas
es ta be le ci das para o Ser vi ço (doc. de fls. 06, 56, 59,
62, 68 e 135);

• de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta ções de apo -
io, for mu la das por en ti da des re pre sen ta ti vas da co -
mu ni da de (doc. de fls. 10 a 46);

• de cla ra ção cons tan do a de no mi na ção de fan -
ta sia da en ti da de – ”Bo que i rão FM“ (doc. de fls. 03);

• de cla ra ções, as si na das pelo re pre sen tan te le -
gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área da co mu -
ni da de a ser aten di da pela es ta ção (doc. de fls. 02 e
136);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de qual quer mo -
da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, in clu si ve co mu ni -
tá ria, ou de qual quer ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is
de te le vi são me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so ci a dos e
de ad mi nis tra do res pes so as que, nes tas con di ções,
par ti ci pem de ou tra en ti da de de ten to ra de ou tor ga
para a exe cu ção de qual quer dos ser vi ços men ci o na -
dos (doc. de fls. 05);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção do sis te -
ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to do dis pos to no 
item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc. de 
fls. 04);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to ma rá as
pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as a e b do item 6.11
da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 114 e 115);

• plan ta de ar ru a men to, em es ca la de de no mi -
na dor má xi mo igual a 10.000, as si na lan do o lo cal de
ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te (doc. de fls. 74 e 121);

• for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te pre en -
chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de ins ta -
la ção e ope ra ção pre ten di das para a es ta ção (doc. de 
fls. 113);

• di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da an te na
trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção ver ti cal e es pe -
ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di an te pro pos to
(doc. de fls. 116);

• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em aten -
di men to aos in ci sos V e VI do item 6.11 da Nor ma nº
2/98 (doc. de fls. 117 e 118);

• pa re cer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
ha bi li ta do e Ano ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca – 
ART, re fe ren te à ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 119).

5. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to
6. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por 

de fi ni ção le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia 
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra
res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu -
ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de
de pres ta ção do ser vi ço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).

7. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da Lei, o
ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

• dar opor tu ni da de de di fu são de idéi as, ele -
men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi tos so ci a is da co -
mu ni da de;

• ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e in te gra ção
da co mu ni da de, es ti mu lan do o la zer, a cul tu ra e  o
con ví vio so ci al;

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te gran -
do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces -
sá rio;



• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áre as de atu a ção dos jor na lis tas e ra di a lis tas, de
con for mi da de com a le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

• per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos no exer cí -
cio do di re i to de ex pres são da for ma mais aces sí vel
pos sí vel.

8. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da 
ci ta da lei):

• pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí cio do de sen -
vol vi men to ge ral da co mum ida de; 

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lís ti -
cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos mem bros da co -
mu ni da de;

• res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is das pes -
so as e da fa mí lia;

• não-dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre -
fe rên ci as se xu a is, con vic ções po lí ti co-ide o ló gi co-par -
ti dá ri as e con di ção so ci al nas re la ções co mu ni tá ri as.

9. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que, 
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art. 
21, in ci so XII, alí nea a com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº  8/95:

“Art. 21. Com pe te à União:

..............................................................
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens."
10. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de

1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni -
tá ria, de ter mi na:

“Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te 
ou tor gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção 
para ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são 
Co mu ni tá ria, ob ser va dos os pro ce di men tos
es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas re gu la do -
ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi -
ço.”

11. Com ple men tan do, o Re gu la men to do Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De -
cre to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, Inci so II dis -
põe:

“Art. 9º Com pe te ao Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções:

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

II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a exe cu ção
do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci -
dos na Lei nº 9.612, de 1998, e em nor ma com ple -
men tar."

12. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce:

“Art. 19. A au to ri za ção para exe cu ção do Rad -
Com será for ma li za da me di an te ato do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, que de ve rá con ter, pelo me nos, a de -
no mi na ção da en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri -
za ção, a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.”

13. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel por igual
pe río do se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

14. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio do
Úni co Ofí cio, da Co mar ca de Bo que i rão/PB, em 2 de
ju nho de 1997, no Li vro ”A“ Re gis tro de Pes so as Ju rí -
di cas, sob o nº de or dem 109, às fls. 155 e 156, cu jos
ob je ti vos so ci a is, de cla ra dos no art. 4º do Esta tu to
So ci al, guar dam si mi li tu de com as fi na li da des a que
se des ti na o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
ex pli ci ta das no art. 3º da lei que o ins ti tui.

15. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 79 da mes ma lei, o qua dro di -
re ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni -
da de a ser aten di da pelo ser vi ço:

Pre si den te: Ani bal Fur ta do Ma ci el

Vice-Pre si den te: Mar ga ri da Ma ria Ma ci el
1ª Se cre tá ria: Eli a ne Mi guel Be zer ra
2ª Se cre tá ria: Ma ri cé lia Ro ber to do Car mo
1ª Te sou re i ra: Dil ma Sa les Pin to
2ª Te sou re i ra: Ma ria Se mi ta Fur ta do Ma ci el
16. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da de 

aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re gu la -
men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do ser -
vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções exi gi -
das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

17. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.



18. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to -
ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 1999. – Adal zi ra
Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC nº 1.298/99

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 1.099/99, que
con clui pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na 
ci da de de Bo que i rão, Esta do da Pa ra í ba, for mu la do
pelo Cen tro Assis ten ci al e Co mu ni tá rio da Bela Vis ta.
Re me tam-se os au tos, acom pa nha dos de mi nu tas de
Por ta ria e Expo si ção de Mo ti vos, à con si de ra ção do
Exmº Se nhor Mi nis tro, para de ci são.

Bra sí lia, 10 de no vem bro de 1999. – Ra i mun da
No na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 317, DE 2001

(Nº 745/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Estu dan til da Zona Sul
de Belo Ho ri zon te a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 219, de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Estu dan til da Zona Sul de
Belo Ho ri zon te a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 126, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 219, de 17 de de zem bro de 1999, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Estu dan til da Zona
Sul de Belo Ho ri zon te a exe cu tar, pelo pra zo de três

anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 251/MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 219, de 17 de de zem bro de 1999,
pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Estu -
dan til da Zona Sul de Belo Ho ri zon te, a exe cu tar o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de de
Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998 e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da por ta ria in du za.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000679/98, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 219, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000679/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Estu dan til da Zona Sul de Belo Ho ri zon te, com sede
na Av. Nos sa Se nho ra do Car mo, nº  1.890, sala nº
1.208, na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas
Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na que la lo ca li da de.



Art 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 19º57’15"S e lon gi tu de em
43º56’23"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

ATA DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO

Ata da Assem bléia Ge ral de cons ti tu i ção da
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTUDANTIL DA
ZONA SUL DE BELO HORIZONTE re a li za da no dia 5 
do mês de ja ne i ro do ano de 1998.

Aos cin co dias do mês de ja ne i ro do ano de mil
no ve cen tos e no ven ta e oito, às de zes se te ho ras, à
Av. Nos sa Se nho ra do Car mo, nº 1.890, sala nº 1.208, 
nes ta ci da de, re u ni ram-se em as sem bléia ge ral de
cons ti tu i ção e fun da ção os se nho res mem bros fun da -
do res da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
ESTUDANTIL DA ZONA SUL DE BELO
HORIZONTE.

Assu miu a pre si dên cia do tra ba lho, por acla ma -
ção unâ ni me, o se nhor RODRIGO HENRIQUES
VILLARINHO, bra si le i ro, sol te i ro, uni ver si tá rio, nas ci -
do aos 5-3-68, de nº 714.582.636-49, Car te i ra de
Iden ti da de nº M-2.944.519, ex pe di da pela SSP/MG,
re si den te e do mi ci li a do à Av. Fran cis co Des lan des, nº
335 Apto. 101 – Ba ir ro Anchi e ta, em Belo Ho ri zon te –
Mi nas Ge ra is, con vi dan do a mim, LEONARDO
SOARES ALVES, bra si le i ro, sol te i ro, pu bli ci tá rio, nas -
ci do aos 16-4-74, CIC nº 910.396.066-87, Car te i ra de
Iden ti da de nº M-6.278.218, ex pe di da pela SSP/MG,
re si den te e do mi ci li a do à Rua Ore no co, nº 23 Apto.
201 – Ba ir ro Cru ze i ro, em Belo Ho ri zon te – Mi nas Ge -
ra is, para se cre ta ri ar a ses são, o que ace i tei. – A pe di -
do do Pre si den te, li a Ordem do Dia, para a qual fora
con vo ca da esta as sem bléia ge ral e que tem o se guin -
te teor: a) dis cus são e apro va ção do pro je to dos es ta -
tu tos so ci a is; b) cons ti tu i ção e fun da ção de fi ni ti va da
so ci e da de; c) ele i ção da Di re to ria, do Con se lho Fis cal 
e De li be ra ti vo e do Con se lho Co mu ni tá rio; d) Ou tros
as sun tos re la ci o na dos com a cons ti tu i ção e fun da ção 

da as so ci a ção. – Ini ci an do-se os tra ba lhos, o pre si -
den te me so li ci tou que pro ce des se à le i tu ra do pro je to 
dos Esta tu tos So ci a is, cu jas có pi as já ha vi am sido
dis tri bu í das pre vi a men te aos pre sen tes. – Fin da a le i -
tu ra, o Pre si den te sub me teu-o, ar ti go por ar ti go, à
apre ci a ção e dis cus são e, sem emen das ou mo di fi ca -
ções, man ten do o teor se guin te:

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO

CAPÍTULO I
Da De no mi na ção, Sede, Du ra ção, 

Fins e Prin cí pi os

Art. 1º ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTUDANTIL
DA ZONA SUL DE BELO HORIZONTE, da qui por di an te
re fe ri da ape nas como ASSOCIAÇÃO, é uma en ti da de
ju rí di ca de di re i to, com fi na li da de cul tu ral e edu ca ti va sem fins 
lu cra ti vos ou co mer ci a is, cujo re gis tro se pro ces sa rá no
Car tó rio de Re gis tro de Pes so as Ju rí di cas.

Art. 2º A Asso ci a ção tem sede e foro na ci da de
de Belo Ho ri zon te – Mi nas Ge ra is, à Av. Nos sa Se -
nho ra do Car mo, nº 1.890, sala nº 1.208, po den do cri -
ar es cri tó ri os e re pre sen ta ções em qual quer par te do
ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 3º O pra zo de du ra ção da Asso ci a ção é in -
de ter mi na do.

Art. 4º A Asso ci a ção é re gi da por este es ta tu to e
pela le gis la ção vi gen te, no que lhe for apli cá vel. Art. 5º 
Cons ti tu em fi na li da des pri mor di a is da Asso ci a ção.

Pro mo ver:
a) Inte gra ção es tu dan til en tre as di ver -

sas es co las e Uni ver si da des;
b) Co ber tu ra em ves ti bu la res;
c) Com por ta men to Esco lar;
d) Se mi ná ri os de in te gra ção en tre es -

co las;
e) Pre ven ção con tra dro gas e AIDS,

por meio de tra ba lhos cul tu ra is e cam pa -
nhas edu ca ti vas;

f) Pro mo ver a re pre sen ta ti vi da de Estu -
dan til com fi na li da de de dis cus são de for -
mas de en si no; cus tos bá si cos, etc;

g) Di vul ga ção de seus ob je ti vos, atra -
vés ra di o di fu são, pan fle tos e ou tras for mas
de co mu ni ca ção;

h) Fo men tar ini ci a ti vas cul tu ra is e ar -
tís ti cas, cul ti var vo ca ções, es ta be le cer pro -
gra mas de tra ba lho, cur sos e se mi ná ri os.

i) Man ter um sis te ma de Ra di o di fu são
para di vul gar seus ob je ti vos, sem fi na li da de
co mer ci al, ex clu si va men te para aten der à



co mu ni da de es tu dan til e in te res sa dos, obe -
de ci dos os pre ce i tos da lei es pe cí fi ca, quan -
do uti li za rá o nome fan ta sia de Sa vas si FM;

j) Pro mo ver con vê ni os com es co las e
uni ver si da des, bus can do a in te gra ção dos
es tu dan tes no mo vi men to da en ti da de.

k) Empre en der cam pa nhas vi san do a
cri a ção de um cli ma in te lec tu al que pro pi cie
a re ve la ção de ta len tos.

l) Man ter con vê ni os com es co las pro -
fis si o na li zan tes para pro mo ver es tá gi os de
lo cu to res, apre sen ta do res e jor na lis tas.

# 1 – Para a con se cu ção de seus ob je ti vos, a
Asso ci a ção po de rá as so ci ar-se, es ta be le cer par ce -
ria, in ter câm bio, fir mar con tra tos e con vê ni os com ou -
tras fun da ções pú bli cas ou pri va das, bem como en ti -
da des go ver na men ta is ou par ti cu la res, tan to do Bra sil 
ou do ex te ri or.

# 2 – A Asso ci a ção po de rá con tra tar com ter ce i -
ros a pres ta ção de ser vi ços téc ni cos ou es pe ci a li za -
dos, em con so nân cia com seus ob je ti vos.

CAPÍTULO II 
Dos Asso ci a dos

Art. 6º

a) Só ci os Fun da do res – São aque les que cri a -
ram e pu se ram em ati vi da de a en ti da de, re mi dos de
obri ga ção pe cu niá ri as, com di re i to a voto, não po dem
ser ex clu í dos a não ser por fal ta de de co ro com pro va -
do que pre ju di que os con ce i tos da as so ci a ção;

b) Só ci os Man te ne do res – Ca te go ria Espe ci al
de só ci os que vão efe tu ar sua ma nu ten ção, com di re i -
to a voto. Po dem ser subs ti tu í dos ou ex clu í dos;

c) Só ci os Gran-Be ne mé ri tos – É a mais alta dis -
tin ção en tre os só ci os atri bu í da a pes soa que ti ver
dado con tri bu i ção de gran de re le vân cia à as so ci a ção. 
Apro va dos em Assem bléia-Ge ral, te rão peso 10 nas
vo ta ções, não po dem ser ve ta dos ou ex clu í dos a não
ser por fal ta de de co ro, efe ti va men te com pro va do,
que pre ju di que os con ce i tos da Asso ci a ção;

d) Só ci os Be ne mé ri tos – Indi ca dos pela di re to -
ria e apro va dos pelo Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo
com di re i to a voto. Po dem ser subs ti tu í dos ou ex clu í -
dos; e) Só ci os Jo vens – São aque les que sen do de -
pen den tes eco no mi ca men te e ten do me nos de 18
(de zo i to) anos, par ti ci pam das ati vi da des da Asso ci a -
ção, sem qual quer ônus, não ten do di re i to a voto. Po -
dem ser subs ti tu í dos ou ex clu í dos;

f) Só ci os ho no rá ri os – São aque les que con tri -
bu em com va li o so apo io mo ral e in te lec tu al para com

a Asso ci a ção, pelo seu de sen vol vi men to, não tem di -
re i to a voto. Po dem ser subs ti tu í dos ou ex clu í dos;

g) Só ci os Téc ni cos – São aque les que, de vi do
aos seus co nhe ci men tos téc ni cos e es pe ci a li za dos
em área que a Asso ci a ção de sen vol vem um tipo de
ati vi da de ou te nham ha bi li da des re co nhe ci das para
de sem pe nha rem aque la ati vi da de, ve nham atu ar no
res pec ti vo qua dro, não têm di re i to a voto. Po dem ser
subs ti tu í dos ou ex clu í dos;

h) Só ci os Con tri bu in tes – São os que con tri bu -
em com men sa li da des po den do par ti ci par de re u -
niões es pe cí fi cas da di re to ria e do Con se lho Fis cal e
De li be ra ti vo, dan do su ges tões, pro mo ven do re cur -
sos, etc., sem di re i to a voto. Po dem ser subs ti tu í dos
ou ex clu í dos.

CAPÍTULO III
Do Pa tri mô nio

Art. 7º O pa tri mô nio da Asso ci a ção será cons ti -
tu í do:

a) Pe las do a ções, au xí li os e sub ven ções que
ve nham a ser efe tu a dos ou con ce di dos pela União,
es ta dos ou mu ni cí pi os e qua is quer ou tras pes so as ju -
rí di cas, en ti da des pú bli cas ou par ti cu la res do País ou
do ex te ri or;

b) Pe los bens de di re i to que fo rem do -
a dos por ou tras pes so as fí si cas, ju rí di cas ou 
en ti da des pú bli cas que de se ja rem co la bo rar 
com a Asso ci a ção, para atin gir os seus ob -
je ti vos;

c) Pe los bens mó ve is ou imó ve is que
ve nham a ser ad qui ri dos com do a ção, com -
pra, ces são, le ga dos ou qual quer ou tro
modo;

d) Pe las ren das e ju ros de de pó si tos
ban cá ri os e apli ca ções fi nan ce i ras;

e) Pe las ren das re sul tan tes de sua ati -
vi da de em ra di o di fu são, de edi ções, di re i tos
au to ra is, pela pres ta ção de ser vi ços, pro mo -
ções di ver sas ou for ne ci men to de bens;

f) Pe las con tri bu i ções que vi e rem a ser 
fe i tas pe los as so ci a dos fun da do res,
Gran-Be ne mé ri tos, Be ne mé ri tos, Man te ne -
do res e Con tri bu in tes.

Art. 8º Os bens de pro pri e da de da Asso ci a ção
se rão uti li za dos e apli ca dos ex clu si va men te para con -
se cu ção de seus ob je ti vos, não po den do ser ali e na -
dos ou gra va dos de qua is quer ônus, sem apro va ção
de Assem bléia-Ge ral, na for ma que dis pu ser este es -
ta tu to.



CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos dos Asso ci a dos

Art. 9º Aos só ci os as sis te o di re i to de:
a) Vo tar e ser vo ta do, ex ce to os jo vens, 

ho no rá ri os, téc ni cos e con tri bu in tes;
b) Enca mi nhar à di re to ria su ges tões e

re cur sos di ver sos, den tro do que rege o es -
ta tu to.

CAPÍTULO V
Dos De ve res dos Só ci os

Art. 10. São de ve res dos só ci os:
a) Co o pe rar para a in te gral re a li za ção

dos ob je ti vos da Asso ci a ção;
b) Cum prir as dis po si ções es ta tu tá ri as, 

re gi men ta is e re so lu ções da Di re to ria;
c) Sa tis fa zer, na for ma e tem po de vi -

dos, to dos os com pro mis sos para com a
Asso ci a ção.

CAPÍTULO VI
Dos Órgãos da Asso ci a ção

Art. 11. São ór gãos da Asso ci a ção:
a) O Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo;
b) A Di re to ria;
c) O Con se lho Co mu ni tá rio.

CAPÍTULO VII
Do Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo

Art. 12. O Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo é o ór -
gão so be ra no da Asso ci a ção e será cons ti tu í da pe los
fun da do res, gran-be ne mé ri tos, man te ne do res e be -
ne mé ri tos em ple no gozo de seus di re i tos so ci a is.
Será per mi ti do o voto por pro cu ra ção.

Art. 13. O Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo re u -
nir-se-á or di na ri a men te em Assem bléia-Ge ral uma
vez por ano, no mês de ja ne i ro, em lu gar, dia e hora
de ter mi na dos pela Di re to ria, e ex tra or di na ri a men te
sem pre que con vo ca da pelo pre si den te da Asso ci a -
ção, ou so li ci ta da por um mí ni mo de só ci os, que te -
nham so ma dos dois ter ços dos vo tos, ou ain da por
seu pró prio pre si den te.

Art. 14. O Qu o rum para de li be ra ção da Assem -
bléia-Ge ral, em pri me i ra con vo ca ção, será de me ta -
de mais um de seus com po nen tes.

Pa rá gra fo úni co. Não sen do atin gi do o Qu o -
rum mí ni mo es ta be le ci do nes te ar ti go, a Assem -
bléia-Ge ral se re u ni rá trin ta mi nu tos após a hora
mar ca da com qual quer nú me ro de só ci os pre sen -
tes.

Art. 15. A Assem bléia-Ge ral será con vo ca da
com 10 (dez) dias de an te ce dên cia, me di an te cor -
res pon dên cia com A R. ou com cor res pon dên cia
pro to co la da, pu bli ca ção em jor nal, ou lis ta de con -
vo ca ção.

Art. 16. As re u niões da Assem bléia Ge ral se -
rão pre si di das pelo pre si den te do Con se lho Fis cal e 
De li be ra ti vo e a ele ca be rá es co lher o só cio para se -
cre ta ri ar a re u nião. Caso não haja pos si bi li da de de
com pa re ci men to, do pre si den te, ou seu im pe di -
men to, a Assem bléia Ge ral será pre si di da pelo
vice-pre si den te do Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo e
na au sên cia des se pelo com po nen te mais ve lho de
ida de. O pre si den te da Assem bléia Ge ral terá di re i -
to a voto sen do o “Voto de Mi ner va” em caso de em -
pa te na vo ta ção.

Art. 17. O Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo terá
man da to de 3 anos, po den do ser re e le i to por pe río -
dos igua is e su ces si vos. Seus mem bros po de rão
ser subs ti tu í dos e o nú me ro mo di fi ca do, além do
pra zo do man da to po der ser al te ra do, des de que
apro va do pela Assem bléia Ge ral.

Art. 18. Com pe te pri va ti va men te à Assem bléia 
Ge ral: (Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo)

a) de li be rar por ma i o ria de vo tos dos
pre sen tes so bre a ali e na ção de bens imó -
ve is e equi pa men tos ou a cons ti tu i ção de
ônus so bre os mes mos.

b) de li be rar so bre a re for ma do pre -
sen te es ta tu to.

c) ma ni fes tar-se so bre a ori en ta ção
ge ral da Asso ci a ção.

d) opi nar e de ci dir so bre as sun tos
que lhe se jam apre sen ta dos.

e) de ci dir so bre a ex tin ção da so ci e -
da de.

f) au to ri zar a Di re to ria a fir mar con -
tra tos ou con vê ni os com go ver nos, en ti da -
des pú bli cas ou pri va das, na ci o na is ou es -
tran ge i ras.

g) de li be rar so bre as li mi ta ções de
des pe sas, fi xa ção de sa lá ri os e con ces são 
de gra ti fi ca ções.

h) ele ger a Di re to ria.

i) apro var cons ti tu i ção dos seus
mem bros e apro va ção de con tas da Di re -
to ria, a cada man da to. Ano do exer cí cio.

j) Fis ca li zar os atos da Di re to ria no
cum pri men to do es ta tu to.



k) Enca mi nhar suas de ci sões ao pre -
si den te da Asso ci a ção para o cum pri men -
to e sur tir os efe i tos le ga is.

l) de ci dir so bre re cur sos de só ci os
não so lu ci o na dos pela Di re to ria nos itens do 
ar ti go 9º, le tra b.

m) Apro var ou ex clu ir só ci os, mem bros 
da Di re to ria e do Con se lho Co mu ni tá rio.

n) De ci dir os ca sos omis sos.

CAPÍTULO VIII
Da Di re to ria

Art. 19. A Di re to ria, ór gão exe cu ti vo da ad mi nis -
tra ção da Asso ci a ção, será as sim cons ti tu í da:

a) Pre si den te;
b) Di re tor, Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro;
c) Di re tor de ope ra ções;

Pa rá gra fo úni co. A Di re to ria terá um man da to de
3 anos, po den do se re e le ger por pe río dos igua is e su -
ces si vos. O pra zo do man da to po de rá ser al te ra do
des de que apro va do pela Assem bléia Ge ral do Con -
se lho Fis cal e

Art. 20. Além das atri bu i ções que lhe são con fe -
ri das nes te es ta tu to, com pe te à Di re to ria:

a) ad mi tir e dis pen sar fun ci o ná ri os;
b) exer cer a ad mi nis tra ção da as so ci a -

ção;
c) res pon sa bi li zar-se pelo pa tri mô nio da

Asso ci a ção;
d) ela bo rar pro je tos e pro gra mas com

vis tas a cum prir as me tas fi xa das pela Assem -
bléia Ge ral.

§ 1º Com pe te ao Pre si den te:
a) re pre sen tar a Asso ci a ção em ju í zo ou

fora dele;
b) as si nar con tra tos e con vê ni os, che que 

e de ma is do cu men tos, sem pre em con jun to
com o di re tor da área es pe cí fi ca.

c) con vo car o Con se lho Co mu ni tá rio ou
o Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo para as sem -
bléi as or di ná ri as ou ex tra or di ná ri as, co man dar
e ad mi nis trar os des ti nos da Asso ci a ção e sua
Di re to ria nos seus sen ti dos e ob je ti vos.

§ 2º Ca be rá ao Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan -
ce i ro cu i dar da ad mi nis tra ção do pes so al, dos bens
ad mi nis tra ti vo, e da área eco nô mi ca e fi nan ce i ra da
Asso ci a ção.

§ 3º Ca be rá ao Di re tor de Ope ra ções e Téc ni ca
co or de nar a uti li za ção dos equi pa men tos li mi ta dos à

Asso ci a ção, de sua me lhor ope ra ci o na li za ção e sua
pro gra ma ção e pro mo ção.

CAPITULO IX
do Con se lho Co mu ni tá rio

Art. 21. Fica cri a do o Con se lho Co mu ni tá rio
com pos to por re pre sen tan tes de en ti da des da co mu -
ni da de lo cal, le gal men te ins ti tu í das com o ob je ti vo de
acom pa nhar a pro gra ma ção de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria da Asso ci a ção, com vis tas ao aten di men to do in -
te res se ex clu si vo da co mu ni da de e dos prin cí pi os es -
ta be le ci dos pela lei es pe cí fi ca. Ca be rá ao Con se lho
Co mu ni tá rio:

a) Fis ca li zar e acom pa nhar a pro gra -
ma ção de ra di o di fu são da Asso ci a ção;

b) Apre sen tar sem pre seus re la tó ri os à 
di re ção e ao Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo
para pro vi dên ci as, se ne ces sá rio.

c) Con vo car o Con se lho Fis cal e De li -
be ra ti vo para pro vi den ci ar re cur sos no que
tan ge o de sem pe nho de suas fun ções.

d) Par ti ci par e su ge rir à Di re to ria pro vi -
dên ci as para seu me lhor de sem pe nho e
aten der con vo ca ções do Con se lho Fis cal e
De li be ra ti vo quan do ne ces sá rio.

e) Os in te gran tes do Con se lho Co mu -
ni tá rio são ele i tos só ci os ho no rá ri os des ta
Asso ci a ção, de acor do com o ca pí tu lo II, ar -
ti go 6º, le tra e do pre sen te es ta tu to.

f) O Con se lho Co mu ni tá rio terá man da to 
de 3 anos, po den do ser re e le i to por pe río dos
igua is e su ces si vos. Seus mem bros po de rão
ser subs ti tu í dos e o nú me ro de com po nen tes
mo di fi ca do, além do pra zo de man da to al te ra -
do, des de que apro va do pela Assem bléia Ge -
ral do Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo.

Art. 22. O Con se lho Co mu ni tá rio será com pos -
to pe los se guin tes mem bros efe ti vos:

1) Aní bal Hen ri que de Oli ve i ra Ma ce do – Pre si -
den te do Nex Lo yo la

2) Bru no Agos ti ni Ri be i ro – Co ord. Ge ral do
DCE – PUC/MG

3) Sa lus ti a no Mi cha lick Vas con ce los – 1º Te nen -
te da PM – 127ª Cia.

4) Ro dri go Vas con ce los – Ge ren te Se ção Educ.
Ambi en tal Pq. Man ga be i ras.

5) Gi u li a no La u cas – So ci e da de Bra si le i ra Cul -
tu ra Ingle sa.



6) Ge ral do Melo Cor rea – Casa do Jor na lis ta –
Pre si den te do Sin di ca to dos Jor na lis tas Pro fis si o na is
de Mi nas Ge ra is.

7) Flá via Jun que i ra Va la da res – Uni ver si tá ria –
re pre sen tan te da clas se.

CAPITULO X
Dis po si ções Ge ra is

Art. 22. Os atos cons ti tu ti vos da Asso ci a ção so -
men te po de rão ser al te ra dos após apro va ção do Con -
se lho Fis cal e De li be ra ti vo. Seus mem bros não res -
pon dem so li dá ria ou sub si di a ri a men te pe las obri ga -
ções so ci a is.

Art. 23. Os bens da Asso ci a ção so men te po de -
rão ser uti li za dos na re a li za ção dos ob je ti vos pre vis to
no es ta tu to.

Art. 24. A Asso ci a ção não vi sa rá lu cro em sua
ati vi da de, e isso ocor ren do, de ve rão es ses va lo res
se rem con ver ti dos no au men to do seu pa tri mô nio.

Art. 25. Os em pre ga dos da Asso ci a ção se rão
con tra ta dos no re gi me da le gis la ção tra ba lhis ta; re gi -
da pela Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

Art. 26. No caso de ser ve ri fi ca da a im pos si bi li -
da de ou in con ve niên cia da ma nu ten ção da Asso ci a -
ção será ex tin ta por ini ci a ti va da Assem bléia Ge ral,
nos ter mos des te es ta tu to. Nes te caso, o pa tri mô nio
que exis tir da Asso ci a ção será trans fe ri do para ins ti -
tu i ção con gê ne re, com sede ou atu a ção na Co mar ca
ou, em sua fal ta, ao Po der Pú bli co Mu ni ci pal, que fará
a sua des ti na ção, den tro dos fins pre vis tos nes te es -
ta tu to.

Art. 27. A Asso ci a ção só po de rá ser dis sol vi da
por de li be ra ção da Assem bléia Ge ral do Con se lho
Fis cal e De li be ra ti vo com a pre sen ça de no mí ni mo
2/3 (Dois Ter ços) dos Só ci os.

Art. 28. O pre sen te es ta tu to en tra rá em vi gor na
data de seu re gis tro no Car tó rio de Re gis tro das Pes -
so as Ju rí di cas.

– A se guir, o Pre si den te de cla rou de fi ni ti va men -
te fun da da e cons ti tu í da a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Estu dan til da Zona Sul de Belo Ho ri zon te, pro ce den -
do-se en tão, à ele i ção do Con se lho Fis cal e De li be ra -
ti vo, para o pri me i ro pe río do de ges tão, que che gou
ao re sul ta do: Pre si den te do Con se lho Fis cal e De li be -
ra ti vo:

– Ele i to Só cio Gran-Be ne mé ri to – Luiz Car los
Va la da res, bra si le i ro, ca sa do, jor na lis ta, CIC nº
015.369.825-87 Car te i ra de Iden ti da de nº M-1517
119, ex pe di da pela SSP/MG, re si den te e do mi ci li a do
à Rua Con de de Li nha res, nº 720 Aptº. 801 Ba ir ro Ci -
da de Jar dim, em Belo Ho ri zon te – MG.

– Vice-pre si den te – Ele i to Só cio Be ne mé ri to –
Gus ta vo Zil ler, bra si le i ro, sol te i ro, pu bli ci tá rio, nas ci do 
aos 8-7-74, CIC 003.743.416-05, Car te i ra de Iden ti -
da de nº M-5.566.390, ex pe di da pela SSP/MG, re si -
den te e do mi ci li a do à Rua La Pla ta, 245 – Apto. 302
Ba ir ro Sion, em Belo Ho ri zon te – Mi nas Ge ra is.

Mem bros Efe ti vos:
– Ele i to Só cio Be ne mé ri to – Mar den Andra de de 

Vas con ce los e Alme i da, bra si le i ro, sol te i ro, ad mi nis -
tra dor de em pre sas, nas ci do aos 7-11-68, CIC nº
647.334.166-87, Car te i ra de Iden ti da de nº
M-2.991.312, ex pe di da pela SSP/MG. re si den te e do -
mi ci li a do à Rua Ori en te, 155 Ba ir ro Ser ra, em Belo
Ho ri zon te – Mi nas Ge ra is.

– Ele i to Só cio Be ne mé ri to – Ma ri a na Mar tins
Sil ve i ra Pe i xo to, bra si le i ra, sol te i ra, jor na lis ta, nas ci da 
aos 3-5-73, CIC 000.716.146-80, Car te i ra de Iden ti -
da de nº M-7.460.458, ex pe di da pela SSP/MG, re si -
den te e do mi ci li a da à Rua Was hing ton, nº 605 – Apto.
801 Ba ir ro Sion, em Belo Ho ri zon te – Mi nas Ge ra is.

Foi ele i ta a Di re to ria da Asso ci a ção Co mu ni tá ria 
Estu dan til da Zona Sul de Belo Ho ri zon te, para o pri -
me i ro man da to as sim cons ti tu í da:

– Pre si den te: Ele i to Só cio Fun da dor – Ro dri go
Hen ri ques Vil la ri nho, bra si le i ro, sol te i ro, uni ver si tá rio,
nas ci do aos 5-3-68, CIC nº 14.582.636-49, Car te i ra
de Iden ti da de nº M-2.944.519, ex pe di da pela
SSP/MG, re si den te e do mi ci li a do à Av. Fran cis co
Des lan des, nº 335 – Apto. 101 Ba ir ro Anchi e ta, em
Belo Ho ri zon te – Mi nas Ge ra is;

– Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro: Ele i to Só -
cio Fun da dor – Le o nar do So a res Alves, bra si le i ro,
sol te i ro, pu bli ci tá rio, nas ci do aos 16-4-74, CIC nº
910.396.066-87, Car te i ra de Iden ti da de nº
M-6.278.2l8. ex pe di da pela SSP/MG, re si den te e do -
mi ci li a do à Rua Ore no co 23 Apto. 201 Ba ir ro Cru ze i ro, 
em Belo Ho ri zon te – Mi nas Ge ra is;

– Di re tor de Ope ra ções: Ele i to Só cio Fun da dor – 
Frank lin Jun que i ra Va la da res, bra si le i ro, sol te i ro, pu -
bli ci tá rio, nas ci do aos 14-1-74 CPF nº 859176136-72,
Car te i ra de Iden ti da de nº M-6.672.270, ex pe di da pela 
SSP/MG, re si den te e do mi ci li a do à Rua Con de de Li -
nha res, nº 720 Aptº. 801 Ba ir ro Ci da de Jar dim, em
Belo Ho ri zon te – Mi nas Ge ra is;

Fi cou de li be ra do que a Di re to ria ele i ta terá um
man da to pro vi só rio de 12 me ses, quan do será con vo -
ca da a Assem bléia Ge ral para ele i ção de nova di re to -
ria, den tro do que rege o pre sen te es ta tu to, po den do
a con vo ca ção e a pos se dos fu tu ros di re to res ser an -
te ci pa da.



– O pre si den te, após apu ra dos os ele i tos
deu-lhes ime di a ta pos se, para suas fun ções e atri bu i -
ções que se ini ci am nes ta data.

– Fi can do li vre a pa la vra e como nin guém de se -
jas se usá-la, o Pre si den te sus pen deu a ses são pelo
tem po ne ces sá rio par a la vra tu ra des ta ata, o que eu
fiz, como Se cre tá rio, em 3 vias de igual teor, e for ma.
Após re a ber ta a ses são, a mes ma foi lida e apro va da
e se gue as si na da pelo Pre si den te da Assem bléia, por 
mim, se cre tá rio e por to dos os ele i tos:

Belo Ho ri zon te, 5 de ja ne i ro de 1998. – Ro dri go
Hen ri que Vil la ri nho, Pre si den te da 1ª Assem bléia
Ge ral.

Le o nar do So a res Alves, Se cre tá rio da 1ª
Assem bléia Ge ral.

– Di re to ria Ele i ta
Ro dri go Hen ri ques Vil la ri nho – Só cio Fun da -

dor Pre si den te.
Le o nar do So a res Alves – Só cio Fun da dor Di -

re tor Admi nis tra ti vo Fi nan ce i ro.
Frank lin Jun que i ra Va la da res – Só cio Fun da -

dor Di re tor de Ope ra ções.
– Con se lho Fis cal e De li be ra ti vo Ele i to
Jorn. Luiz Car los Va la da res – Só cio Gran-be -

ne mé ri to Pre si den te.
Gus ta vo Zil ler – Só cio Be ne mé ri to Vice-Pre si -

den te.
Mar den Andra de Vas con ce los – Só cio Be ne -

mé ri to mem bro Efe ti vo.
Adri a na Mar tins Sil ve i ra Pe i xo to – Só cio be -

ne mé ri to mem bro Efe ti vo.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 318,  DE 2001

(Nº 749/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Atlân di da FM de
San ta Ma ria Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de San ta Ma ria,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 241, de 31 de de zem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 28 de ju lho de 1997, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de San ta Ma -
ria Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -

la da na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de 
do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 271, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 241, de 31 de de zem bro de 1999, que re -
no va, por dez anos, a par tir de 28 de ju lho de 1997, a
per mis são ou tor ga da à Rà dio Atlân ti da FM de San ta
Ma ria Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so

EM nº 262/MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a in -

clu sa Por ta ria nº 241, de 31 de de zem bro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são para ex plo rar, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de San ta Ma ria,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ori gi nal men te ou tor ga da 
à Rede Ga ú cha – Zero Hora de Co mu ni ca ções Ltda.,
pela Por ta ria nº 723, de 22 de ju lho de 1977, trans fe ri -
da para a Rede Po pu lar de Co mu ni ca ção Ltda., nos
ter mos da Por ta ria nº 140, de 22 de ju lho de 1982, e
para a Rá dio Atlân ti da FM de San ta Ma ria Ltda., con -
for me Por ta ria nº 184, de 4 de ju lho de 1986, e re no va -
da, por dez anos, a par tir de 28 de ju lho de 1987, me di -
an te Por ta ria nº 167, de 3 de ju lho de 1987.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi -
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.000963/97, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.



PORTARIA Nº 241, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i çõe con for me o dis pos to no art. 6º,
in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do e vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53790.000963/97, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 28 de ju lho de 1997, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Atlân ti da FM de San ta Ma ria Ltda., para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra e fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul, con for me
Por ta ria nº 723, de 22 de ju lho de 1977, re no va da nos
ter mos da Por ta ria nº 167, de 3 de ju lho de 1987.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seu re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi ra efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

Pi men ta da Ve i ga.

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790000963/97
Ori gem:   DMC/SEJUR/RS
Assun to:  Re no va ção de Ou tor ga
Emen ta:   Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra -

di o di fu são so no ra cujo pra zo teve seu
ter mo fi nal em 28-7-97 pe di do apre sen -
ta do in tem pes ti va men te. Re gu la res a si -
tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: À con si de ra ção su pe ri or.
Rá dio Atlân ti da FM de San ta Ma ria Ltda., 
per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em FM na ci da de de San ta
Ma ria, Esta do do RS, re quer re no va ção
do pra zo de vi gên cia de sua per mis são,
cujo ter mo fi nal ocor reu em 28-7-97,

I – Dos Fa tos

1. Me di an te Por ta ria nº 723, de 22 de ju lho de
1977, foi au to ri za da per mis são à Rá dio Atlân ti da FM
de San ta Ma ria Ltda., para ex plo rar, por 10 anos o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em FM, na ci da de de
San ta Ma ria, Esta do do RS.

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
28-7-86, data de pu bli ca ção da Por ta ria de per mis são 
no Diá rio Ofi ci al.

3. A re fe ri da ou tor ga foi ob je to de uma re no va -
ção e uma trans fe rên cia, con for me Por ta ri as nº 167,
de 3-7-87, e nº 184, de 4-7-86.

4. Cum pre res sal tar que, du ran te os pe río dos de 
vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de não apre sen tou an te -
ce den tes, con for me se ve ri fi ca na in for ma ção pro ce -
den te do De par ta men to de Fis ca li za ção das Co mu ni -
ca ções (fl. 20).

II – Do Mé ri to

5. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de  agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra a 15 (quin ze) anos para o ser -
vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe -
río dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es -
ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 22, § 5º).

6. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 
de ou tu bro de 1963, de cla ra:

”Art. 27. Os pra zos de con ces são e per mis são
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra e de 15 (quin ze) anos para o de te le vi são.“

7. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

8.  O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve
seu ter mo fi nal dia 28 de ju lho de 1997.

9.O pe di do de re no va ção de ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia no dia
23-7-97, fora pois, do pra zo le gal (fl. 01).

10. A re que ren te tem seu qua dro so ci e tá rio,
com a se guin te com po si ção:

(fl.23).

NOMES COTAS

FERNADO JOSÉ SANTOS DE MIRAN 160.000,00

JOSÉ PEDRO PACHECO SIROTSKY 3.920.000,00

NELSON PACHECO SIROTSKY 3.920.000,00

TOTAL 8.000.000,00

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me men ci o na do à fl. 19.

12. E re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fl. 21.

13. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di -
fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri -



gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar ti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967.

CONCLUSÃO

Do ex pos to, en ca mi nha mos o pro ces so à con si -
de ra ção su pe ri or de vi do à in tem pes ti vi da de do pe di -
do.

Por to Ale gre, 8 de agos to de 1997 – Andre Pe -
re i ra Rego Ges ta, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co –
OAB/RS NR 387/97

DE ACORDO.

À con si de ra ção do Sr. De le ga do.
Por to Ale gre, 12 de agos to de 1997. – Fer nan do

Sperb Me lec chi, Che fe da Di vi são das Co mu ni ca -
ções – subs ti tu to.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 319, DE 2001

(Nº 753/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria e de Ra di o di fu são para 
o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
Nova Onda de Car mo do Rio Cla ro a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Car mo do Rio Cla ro,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a  Por -

ta ria nº  82, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Para o De -
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral Nova Onda de Car -
mo do Rio Cla ro a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Car mo do Rio Cla ro, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 620, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 82, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Para o De -

sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral Nova Onda de Car -
mo do Rio Cla ro a exe cu tar, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Car mo do Rio Cla ro, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 3 de maio de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 72/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 82, de 21 de  mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
Para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral Nova
Onda de  Car mo do Rio Cla ro a exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Car mo do Rio
Cla ro, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen ti -
do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi gên ci -
as da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu -
la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro -
va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da 
Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º
do ar ti go 223, de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710000974/98, com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 82, DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710000974/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são Para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul -
tu ral Nova Onda de Car mo do Rio Cla ro, com sede na
Rua Del fim Mo re i ra nº 133 2º Andar – Cen tro, na ci da -
de de Car mo do Rio Cla ro, Esta do de Mi nas Ge ra is, a
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na -
que la lo ca li da de.



Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 20º58’23"S e lon gi tu de em
46º06’55“W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

DIRETORIA

Pre si den te: Cla u dia Be re ni ce Le i te Co e lho, bra si -
le i ra, ca sa da, na tu ral de Car mo do
Rio Cla ro, re si den te à Rua Agri pi no
Ve i ga Ma ri nho, nº 92, Mu ni cí pio de
Car mo do Rio Cla ro, Esta do de Mi nas 
Ge ra is, Di re to ra de Esco la, RG M-3
909.804, CPF 505.629.596-53.

Vice
Pre si den te: 

Mar ga ri da Pe re i ra Ber nar des Ro cha, bra -
si le i ra, ca sa da, na tu ral de Cam po do
Meio, Esta do de Mi nas Ge ra is, ser vi çal,
RG M-6.218.943, CPF nº
868.345.686-20, re si den te no Dis tri to de
Ita ci, à Rua Pe. Fran cis co Ara ú jo – nº 95,
Mu ni cí pio de Car mo do Rio Cla ro – MG.

Se cre tá ria: Fá ti ma Ve re nea Fi gue i re do Oli ve i ra, bra -
si le i ra, na tu ral de Car mo do Rio Cla ro,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ca sa da, pro fes -
so ra, RG M– 10.574.308-CPF
741.292.956-91, re si den te à Rua Ca pi -
tão João Eva ris to – 200, Car mo do Rio
Cla ro – MG.

Te sou re i ra: Ve ro ni ce Ro cha, bra si le i ra, la vra do ra.
CTPS 21. 162-0091, re si den te no Dis tri -
to de Ita ci, Mu ni cí pio de Car mo do Rio
Cla ro, Esta do de Mi nas Ge ra is.

 CONSELHO FISCAL:

Pre si den te: San dra de Oli ve i ra Car do so, bra si le i -
ra, ca sa da, na tu ral de Ili cí nea, Esta do de Mi nas Ge ra -
is, do més ti ca, RG M-4 538.023, CPF 624.771.706-78.
re si den te na Rua Pa dre Fran cis co Ara ú jo – 151, Dis tri -
to do Ita ci, mu ni cí pio de Car mo do Rio Cla ro – MG

Mem bros efe ti vos:
Ma ria da Gra ça Se ve ro Ansel mo, bra si le i ra, na -

tu ral de Ita ci, Mu ni cí pio de Car mo do Rio Cla ro, Esta -

do de Mi nas Ge ra is, ca sa da, do més ti ca, CPF nº
855.322.206-91 re si den te à Rua Bom Je sus – s/nº,
Dis tri to de Ita ci, Mu ni cí pio de Car mo do Rio Cla ro –
MG

Ro sân ge la de Oli ve i ra Car do so Da mas ce na,
bra si le i ra, na tu ral de Ili cí nea, Esta do de Mi nas Ge ra is, 
re si den te à rua Pa dre Fran cis co Ara ú jo – s/nº , Dis tri to 
de Ita ci, Mu ni cí pio de Car mo do Rio Cla ro – MG.

MEMBROS SUPLENTES:

Pa u lo Ro cha Da mas ce na, bra si le i ro, ca sa do,
agro pe cu a ris ta, ins cri to no CPF sob nº
606.991.678-68, re si den te à Rua Pa dre Fran cis co
Ara ú jo, nº  95, no Dis tri to de Ita ci, Mu ni cí pio de Car mo
do Rio Cla ro, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Car los Alber to Ba tis ta, na tu ral de Cam po do
Meio, Esta do de Mi nas Ge ra is, bra si le i ro, ca sa do, la -
vra dor, CTPS nº 02040– 031, re si den te à Rua Pa dre
Fran cis co Ara ú jo, nº 86, no Dis tri to de Ita ci, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Ro sân ge la Cla u di no Ti mó teo, bra si le i ra sol te i ra, 
ins cri ta no CPF 034.863.296-77, na tu ral de Car mo do 
Rio Cla ro, Mi nas Ge ra is, la vra do ra, re si den te à Rua
Cô ne go Clo do mi ro – 238, Dis tri to de Ita ci, Mu ni cí pio
de Car mo do Rio Cla ro – MG.

Art. 47. Este Esta tu to será re gis tra do no Car tó rio 
de Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas da Co mar ca
de Car mo do Rio Cla ro – MG.

Car mo do Rio Cla ro, Mi nas Ge ra is, 28 de maio
de 1998. – Cla u dia Be re ni ce Le i te Co e lho, Pre si -
den te.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 320, DE 2001

(Nº 768/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Itam ba cu ri, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 154, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.



MENSAGEM Nº 832/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 140, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de Ra di o di fu são Ne ves –
ACORAN, na ci da de de Ri a chão das Ne ves – BA;

2 – Por ta ria nº 142, de 25 de abril de 2000 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Gu a rany FM, na ci da de de Aba e te tu -
ba – PA;

3 – Por ta ria nº 143, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Me tro po li ta na Cul tu ral e Artís ti ca “Dom
Alo í sio Ro que Opper man”, na ci da de de Ube ra ba –
MG;

4 – Por ta ria nº 144, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Ri ba ma ren se, na ci da de de São José de Ri ba mar –
MA;

5 – Por ta ria nº 145, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria de Ní sia Flo res -
ta, na ci da de de Ní sia Flo res ta – RN;

6 – Por ta ria nº 146, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral São João Bos co
da Re gião das Alte ro sas, na ci da de de Be tim – MG;

7 – Por ta ria nº 147, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Sa ma ú ma, na ci da de de Ca -
co al – RO;

8 – Por ta ria nº 152, de 25 de abril de 2000 –
Fun da ção de Sa ú de e Ação So ci al Pa u ti la Jor dão –
FUSASO, na ci da de de Bo ni to – PE;

9 – Por ta ria nº 154, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Paz e Bem, na ci da de de Itam ba cu ri –
MG;

10 – Por ta ria nº 155, de 25 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni da de São José,
na ci da de de Ju a ze i ri nho – PB;

11 – Por ta ria nº 156, de 26 de abril de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
“Co mu ni da de em Ação”, na ci da de de Mu zam bi nho –
MG;

12 – Por ta ria nº 160, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã, na ci da de
de Pre si den te Fi gue i re do – AM;

13 – Por ta ria nº 161, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Boas No vas, na ci da -
de de Go i a na – PE;

14 – Por ta ria nº 162, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te 7 de Ou tu bro, na ci da de de
Ita i ça ba – CE;

15 – Por ta ria nº 163, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Club FM “A Voz de
Na za ré”, na ci da de de Ma na ca pu ru – AM;

16 – Por ta ria nº 164, de 12 de maio de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Excel FM, na ci da de de Alper ca ta
– MG;

17 – Por ta ria nº 165, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Pró-Ci da da nia – APC, na ci da de de Gu a -
xu pé – MG;

18 – Por ta ria nº 166, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Ami gos do
“Rio San ta Rosa”, na ci da de de Ara i o ses – MA;

19 – Por ta ria nº 167, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “A Voz de Be be dou ro”, na ci -
da de de Ma ce ió – AL;

20 – Por ta ria nº 168, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ma ra go -
gi– AL, na ci da de de Ma ra go gi – AL;

21 – Por ta ria nº 169, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Eco ló gi ca, Edu ca ti va e Cul -
tu ral na ci da de de Alci nó po lis-MS;

22 – Por ta ria nº 170, de 12 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re gi o nal da Mata para o De -
sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co –
ASCOREM, na ci da de de Ro lim de Mou ra – RO.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Ccar do so.

EM nº 142/MC

Bra sí lia, 23 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Paz e Bem,
com sede na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, 
em con for mi da de com o ca put do art. 223 da  Cons ti -
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são,
de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di -



men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan -
tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710000732/98, que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 154, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710000732/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Paz e Bem, com
sede na Rua Se rá fi ca s/nº – Cen tro, na ci da de de Itam -
ba cu ri, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 18º01’52"S e lon gi tu de em
41º41’06"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

ATA DE REUNIÃO

Aos tre ze dias do mês de maio de mil no ve cen tos 
e no ven ta e oito, às 17 ho ras, na rua Frei Sis to, nº 66 –
ba ir ro cen tro, ci da de de Itam ba cu ri – Mi nas Ge ra is, re u -
ni ram-se em as sem bléia os se nho res: Luiz Car los Si -
que i ra, Dal mir José de Ma ga lhães, Pa u lo Je sus Ba tis ta
Sa lo mão, Du i lio Oli ve i ra de Sou za, Ma ria Con ce i ção
Abe lha de Oli ve i ra, Alis de te Gon çal ves dos San tos, Ge -
ral do Antô nio da Cos ta, Fran cis ca Apa re ci da Cla u di no
Lo pes Ara ú jo, Ma ria dos Anjos Ma ga lhães, Re gi na  de
Sou za Fer nan des, Ma ria Se bas ti a na de Cas tro, Ma ria
Lú cia Pe re i ra Zan din, Ana ir Ma ria dos Anjos Go mes de 
Ara ú jo, Ma ria Apa re ci da Este ves Gu e des Ga nem,
Fran cis co de Assis Ze fe ri no de Oli ve i ra, Ani ta Sou za
So bral, Ge ral do Eno que José de Ma ga lhães, Ge ral do
Ne ves Bar bo za, Ra i mun da Cân di da e Jes sé Mo re i ra
Lo pes, to dos com fi na li da de de fun dar uma en ti da de
be ne fi cen te, sen do uma as so ci a ção sem fins lu cra ti -
vos e man ter ser vi ço be ne fi cen te.

A as sem bléia foi pre si di da pelo Sr. Jes sé Mo re i -
ra Lo pes que con du zin do os tra ba lhos da mesa e
após en ten di men tos ge ra is so bre a cri a ção da en ti da -
de, che gou-se em co mum acor do com to dos os pre -
sen tes, às se guin tes con clu sões:

I – Da Cons ti tu i ção
A en ti da de terá seus mem bros cons ti tu í dos da

se guin te for ma:
Pre si den te, Vice-Pre si den te, Pri me i ro Se cre tá -

rio, Se gun do Se cre tá rio, Te sou re i ro, Di re tor de Co mu -
ni ca ção e seis mem bros para com por o Con se lho Fis -
cal sen do três ti tu la res e três su plen tes.

2 – Da De no mi na cão
Será de no mi na da “Asso ci a ção Paz e Bem“.

3 – Do Esta tu to So ci al
Fo ram li dos es ta tu tos, que após es tu da dos por

to dos e ten do fe i tas as con cor dân ci as com os ob je ti -
vos da pre sen te as sem bléia e o Pre si den te da ses -
são, apre sen tan do os es cla re ci men tos que se fi ze rem 
ne ces sá ri os, e não res tan do qua is quer res sal vas, fi -
cou por to dos de ci di do pela apro va ção do es ta tu to so -
ci al, cuja ín te gra e re da ção vai ane xa.

4 – Da Ele i ção da Di re to ria

De ci diu-se tam bém por re a li zar nes ta as sem -
bléia, a ele i ção dos mem bros da di re to ria e do con se -
lho fis cal, que as sim sen do fe i ta por con sen so en tre
os pre sen tes, che gan do-se ao se guin te re sul ta do:

DIRETORIA

PRESIDENTE: JESSÉ MOREIRA LOPES, bra -
si le i ro, por ta dor de CPF: 513858996-20, RG: M –



2.350.807, re si den te e do mi ci li a do à rua Se rá fi ca
s/nº, cen tro, ci da de de Itam ba cu ri – Mi nas Ge ra is.

VICE-PRESIDENTE: DALMIR JOSÉ DE
MAGALHÃES, bra si le i ro, por ta dor de CPF:
055025276-20, RG: M – 1.497.081, re si den te e do mi -
ci li a do à rua Go ver na dor Va la da res nº 890, cen tro, ci -
da de de Itam ba cu ri – Mi nas Ge ra is.

PRIMEIRO SECRETÁRIO: ANAIR MARIA DOS
ANJOS GOMES DE ARAÚJO, bra si le i ra, por ta do ra
de CPF: 215329 906 – 34, RG: M – 1.191.165, re si -
den te e do mi ci li a da à Rua Ba rão do Rio Bran co, nº
275 – cen tro, ci da de de Itam ba cu ri, Mi nas Ge ra is.

SEGUNDO SECRETÁRIO: MARIA
SEBASTIANA DE CASTRO, bra si le i ra, por ta do ra de
CPF: 070 977 946-15, RG: M – 341.433, re si den te e
do mi ci li a da à Rua Go ver na dor

Va la da res nº 833, cen tro, Itam ba cu ri, Mi nas Ge -
ra is.

TESOUREIRO: FRANCISCO DE ASSIS
ZEFERINO DE OLIVEIRA, bra si le i ro, por ta dor de
CPF: 242 618 826-04, RG: M – 548.840, re si den te e
do mi ci li a do à Rua São Vi cen te, nº 61, Vár zea, ci da de
de Itam ba cu ri – Mi nas Ge ra is.

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO: LUIZ CARLOS
SIQUELRA, bra si le i ro,  por ta dor de CPF: 653 435
817–49, RG: 523.531 SPG-ES, re si den te e do mi ci li a -
do à Rua Se rá fi ca s/nº, ba ir ro cen tro, ci da de de Itam -
ba cu ri – Mi nas Ge ra is.

CONSELHO FISCAL

1 – MARIA APARECIDA ESTEVES GUEDES
GANEM, bra si le i ra, por ta do ra de CPF: 349 068
006-53, RG: M – 2.991.734, re si den te e do mi ci li a da à
Rua Ba rão do Rio Bran co nº 48, cen tro, ci da de de
Itam ba cu ri, Mi nas Ge ra is.

2 – DUILIO OLIVEIRA DE SOUZA, bra si le i ro,
por ta dor de CPF: 069 354 946-72, RG: CRMV – 7 nº
0039, re si den te e do mi ci li a do à Rua Frei Arcân ge lo nº
316, ba ir ro cen tro, ci da de de Itam ba cu ri, Mi nas Ge ra is.

3 – LAURO JOSÉ DE OLIVEIRA, bra si le i ro, por -
ta dor de CPF: 306 229 646-15, RG: M – 586.872, re si -
den te e do mi ci li a do à Rua Ma no el Ma ga lhães, nº 367, 
cen tro, ci da de de Itam ba cu ri, Mi nas Ge ra is.

SUPLENTES:
1 – ANITA SOUZA SOBRAL, bra si le i ra, por ta do -

ra de CPF: 633 020 636-87, RG. M – 6.301.760, re si -
den te e do mi ci li a da à Rua Juiz Ala ir Cos ta nº 91, cen -
tro, ci da de de Itam ba cu ri, Mi nas Ge ra is.

2 – PAULO JESUS BATISTA SALOMÃO, bra si -
le i ro, por ta dor de CPF: 386 548 306-20, RG: M –

1.309.968, re si den te e do mi ci li a do à Rua Juiz Ala ir
Cos ta, nº 234, cen tro, ci da de de Itam ba cu ri, Mi nas
Ge ra is.

3 – MARIA LÚCIA PEREIRA ZANDIN, bra si le i ra,
por ta do ra de CPF: 007 377 106-67, RG: M – 294.117,
re si den te e do mi ci li a da à Rua Go ver na dor Va la da res,
nº 1093, cen tro, ci da de de Itam ba cu ri, Mi nas Ge ra is.

5 – Da Ges tão da di re to ria e do con se lho fis cal

Che gou-se à con clu são e de ci din do-se que a
ges tão da di re to ria da en ti da de e do con se lho fis cal
será de três anos, a par tir da sua pos se de di re i to.

6 – Con si de ra ções e re so lu ções adi ci o na is
Após a com po si ção da di re to ria e do con se lho

fis cal da Asso ci a ção, de ci diu-se em co mum acor do
com to dos os pre sen tes, pela ins ta la ção e fun ci o na -
men to de uma Rá dio Co mu ni tá ria con for me leis vi -
gen tes, mo du lan do na fre qüên cia de FM, com a fi na li -
da de de me lhor di fun dir as ati vi da des e aten der as
ne ces si da des da en ti da de.

Assim sen do e ten do es go ta do a pa u ta por to -
dos apre sen ta da, o Pre si den te da as sem bléia de cla -
rou cri a da a Asso ci a ção Paz e Bem, ela bo ra do e
apro va do o es ta tu to so ci al da en ti da de, ele i tos e em -
pos sa dos os di re to res e tam bém os mem bros do con -
se lho fis cal. Nada mais a tra tar, o Pre si den te da ses -
são agra de ceu aos pre sen tes e deu por en cer ra da a
as sem bléia, ten do eu, Ana ir Ma ria dos Anjos Go mes
de Ara ú jo, o pri me i ro se cre tá rio ora ele i to, re di gi do a
pre sen te ata, que após lida e acha da con for me, pas -
sa a ser as si na da por to dos os mem bros ele i tos e pre -
sen tes.

(aa) Jes sé Mo re i ra Lo pes – Pre si den te, Dal mir
José de Ma ga lhães – Vice-Pre si den te, Ana ir Ma ria
dos Anjos Go mes de Ara ú jo – Pri me i ro Se cre tá rio,
Ma ria Se bas ti a na de Cas tro – Se gun do Se cre tá rio,
Fran cis co de Assis Ze fe ri no de Oli ve i ra – Te sou re i ro,
Luiz Car los Si que i ra – Di re tor de Co mu ni ca ção, Ma ria 
Apa re ci da Este ves Gu e des Ga nem – Pri me i ra Con -
se lhe i ra, Du i lio Oli ve i ra de Sou za – Se gun do Con se -
lhe i ro, La u ro José de Oli ve i ra – Ter ce i ro Con se lhe i ro,
Ani ta Sou za So bral – Qu ar to Con se lhe i ro, Pa u lo Je -
sus Ba tis ta Sa lo mão – Qu in to Con se lhe i ro, Ma ria Lú -
cia Pe re i ra Zan din – Sex to Con se lhe i ro, Ma ria Con ce -
i ção Abe lha de Oli ve i ra, Alis de te Gon çal ves dos San -
tos, Ge ral do Antô nio da Cos ta, Fran cis ca Apa re ci da
Cla u di no Lo pes Ara ú jo, Ma ria dos Anjos Ma ga lhães,
Re gi na de Sou za Fer nan des, Ge ral do Eno que José
de Ma ga lhães, Ge ral do Ne ves Bar bo za, Ra i mun da
Cân di da Fer re i ra.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 321, DE 2001

(Nº 776/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, Esta do do Espí -
ri to San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 195, de 31 de maio de 2000, que ou tor ga 
per mis são à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra para 
exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na
ci da de de Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, Esta do do
Espí ri to San to.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 933/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o  § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 195, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da de de Ca -
cho e i ro de lta pe mi rim – ES;

2 – Por ta ria nº 197, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Má xi mo Zan do na di, na ci da de de Ven da
Nova do Imi gran te – ES;

3 – Por ta ria nº 198, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Pás sa ro Gran de, na ci da de de
Uru a çu – GO;

4 – Por ta ria nº 200, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção San ta Lu zia, na ci da de de Ca ran go la –
MG.

Bra sí lia, 3 de ju lho de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 184/MC

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53000.000409/99, de in te res se da
Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, ob je to de per mis -
são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu -
ca ti vos, na ci da de de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim, Esta -
do do Espí ri to San to.

2. De acor do com o art 13, § 1º, do Re gu la men to 
de Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de -
zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu -
sa Por ta ria.



4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga – Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 195, DE 31 DE MAIO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i cões, em con for mi da de com o dis -
pos to no art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº  52.795, de 
31 de ou tu bro de  1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº  2.108, de 24 de de zem bro de
1996, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53000.000409/99, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Fun da ção
Cul tu ral San ta Bár ba ra para exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi co de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na lo ca li da de de Ca cho e -
i ro de Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to San to.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

Ser vi ço Pú bli co Fe de ral
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
Se cre ta ria de Ser vi ços de Ra di o di fu são
De par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to

PARECER Nº 140/99 – DOUL

Re fe rên cia Pro ces so nº 53000.000409/99

Inte res sa da Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra

Assun to Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta – Inde pen de de edi tal a ou tor ga
para ser vi ço de ra di o di fu são com fi -
na li da de ex clu si va men te edu ca ti va.
– Aten di men to das exi gên ci as es ta -
be le ci das no Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651/99

Con clu são Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, com
sede na ci da de de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim, Esta -
do do Espí ri to San to, re quer lhe seja ou tor ga da
per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fi na li da de
ex clu si va men te edu ca ti va, me di an te a uti li za ção
do ca nal 299E B1.

2. Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no
Car tó rio de Re gis tro de Pes so as Ju rí di cas, na Co -
mar ca de Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, no Esta do do
Espí ri to San to, pro to co la do sob o nú me ro 831,
aver ba do sob nú me ro 487, no Li vro A-3, no li vro de 
re gis tro ci vil de pes so as ju rí di cas, pre en chen do os 
re qui si tos do Có di go Ci vil bra si le i ro e se en con -
tran do de acor do com a le gis la ção es pe cí fi ca de
ra di o di fu são.

3. O Con se lho Di re tor está as sim cons ti tu í do:

DIRETORIA

CARGOS NOMES
Di re to ra Pre si den te San dra Mara Andra de Ca ro ne

Di re tor 
Vice-Pre si den te Ida lé cio Ca ro ne Net to

Di re tor Se cre tá rio Jacy Fer nan des

Di re tor Admi nistr.
 e Fi nan ce i ro Gra ci o sa da Pe nha Alves Guid

4. A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da aos au tos, en con tran do-se às fls. 17 e se -
guin tes.

II – Do Mé ri to

5. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra a, in ci so XII, do art. 21).

6. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

7. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº  2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. ..............................................................



§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ços de ra di o di fu são com fins ex clu -
si va men te edu ca ti vos".

8. A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à en ti -
da de e aos seus di re to res está em or dem. A en ti da de
en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter -
mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da
no Diá rio Ofi ci al  da União em 19 de abril de 1999, às
fls. 66.

9. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não im -
pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo De -
cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da pe los mes mos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em 
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men -
to do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi -
nha dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e
Li cen ci a men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro -
ces so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci -
o nal, onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for -
me dis põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub cen su ra.

Ma ria Anto ni e ta de Alva ren ga Gros si, Advo -
ga da-OAB/DF – 5419.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -
par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.

Bra sí lia, 7 de maio de 1999. – Na po leão Ema -
nu el Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 7 de maio de 1999. – Jay me Mar ques
de Car va lho Neto, Di re tor do De par ta men to de Ou -
tor gas e Li cen ci a men to.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul ta ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 18 de maio de 1999. – Pa u lo Me ni cuc -
ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 322, DE 2001

(Nº 810/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são da Rá dio Su baé Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Fe i ra de
San ta na, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria 366, de 24 de ju lho de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 26 de agos to de 1997, a per mis são
da Rá dio Su baé Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Fe i ra de San ta na,
Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.175/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ção de per mis -
sões para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en -
ti da des:

1 – Por ta ria nº 240, de 31 de de zem bro de 1999
– Sis te ma Re gi o nal de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de 
de Sou sa – PB;

2 – Por ta ria nº 356, de 24 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Tran sa mé ri ca de Bra sí lia Ltda., na ci da de de Bra -
sí lia – DF;

3 – Por ta ria nº 366, de 24 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Su baé Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Su baé de
Fre qüên cia Mo du la da Ltda., na ci da de de Fe i ra de
San ta na – BA; e

4 – Por ta ria nº 369, de 24 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Ati vi da de FM Ltda., rua ci da de de Bra sí lia – DF.

Bra sí lia, 25 de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 273/MC

Bra sí lia, 10 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 366, de 24 de ju lho de 2000, pela
qual re no vei a per mis são para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da -
de de Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia, ou tor ga da
ori gi na ri a men te à Rá dio Su baé de Fre qüên cia Mo du -
la da Ltda., pela Por ta ria MC nº 841, de 22 de agos to
de 1977, re no va da nos ter mos da Por ta ria nº 159, de
15 de se tem bro de 1989, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União em 17 de ou tu bro se guin te, e trans fe ri da
para a Rá dio Su baé Ltda., con for me Por ta ria MC nº
482, de 4 de maio de 1993, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci -
al da União em 18 sub se qüen te.



2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do- o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me
le vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de re no va ção
so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção
do Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en -
ca mi nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53640.000368/97, que lhe
deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga,  Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 366, DE 24 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.000368/97, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 

par tir de 26 de agos to de 1997, a per mis são para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia, ou tor ga da on -
gi na ri a men te à Rá dio Su baé de Fre qüên cia Mo du la -
da Ltda., pela Por ta ria MC nº 841, de 22 de agos to de
1977, re no va da pela Por ta ria MC nº  159, de 15 de se -
tem bro de 1989, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União 
em 17 de ou tu bro se guin te, e trans fe ri da para Rá dio
Su baé Ltda., me di an te Por ta ria MC nº 482, de 4 de
maio de 1993, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
em 18 de ou tu bro sub se qüen te.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.



(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 323, DE 2001

(Nº 811/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio 
Ver de/GO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Car mo
do Rio Ver de, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria ria ci da -
de de Car mo cio Rio Ver de, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.249/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de – GO;

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro, na ci da de de
Umi rim – CE;

3 – Por ta ria nº 277, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma – CE;

4 – Por ta ria nº 279, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra, na ci da de de Far tu ra – SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag ner
– BA;

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM, na ci da de de Cus tó dia – PE;

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na – SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va
Cul tu ral Cons tan ti na, na ci da de de Cons tan ti na – RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri, na ci -
da de de Ca ma ça ri – BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis – GO, na ci da de de Ave li nó po lis – GO;

11 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas, na ci da -
de de Ca ra í bas – BA;

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro – PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000 –
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do –
FM, na ci da de de Ira ni – SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta He -
le na de Go iás – GO.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 293/MC

Bra sí lia, 21 de  agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de

ou tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta -
ção para que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção 
Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver de/GO,
com sede na ci da de de Car mo do Rio Ver de,
Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223 da Cons ti tu i ção e a Lei nº  9.612, de 19 
de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são,
de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di -
men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan -
tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo



nº 53670.000529/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le gai, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 275, DE 14 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000529/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá -
ria de Car mo do Rio Ver de/GO, com sede na Av. Nos -
sa Se nho ra do Car mo, nº 646, Ba ir ro Cen tro, na ci da -

de de Car mo do Rio Ver de, Esta do de Go iás, a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 15E21’l3"S e lon gi tu de em
49º42’27"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.















PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 324, DE 2001

(Nº 867/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Empre sa Ca ra ca raí de Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ca ra ca raí, Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 254, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Empre sa Ca ra ca raí de Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca ra ca raí, Esta do de 
Ro ra i ma.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.655, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 254, de 4 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Empre sa Ca ra ca raí de Co -
mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li da de
de Ca ra ca raí, Esta do de Ro ra i ma.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. nº 329/98-GM

Em 4-12-98

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
020/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na lo ca li da de de Ca ra ca raí, Esta do de Ro ra i ma.

A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a -
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te -
ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta -

ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Empre sa Ca -
ra ca raí de Co mu ni ca ção Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a -
ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, tor nan do-se, as sim, a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da por ta ria in clu sa.

Escla re ço que, de acor do com o pa rá gra fo ter -
ce i ro do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga
so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci -
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri -
no.

PORTARIA Nº 254, DE 4 de DEZEMBRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri -
no, no uso de suas atri bu i ções, de acor do com o dis -
pos to no art. 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº  52.795, de 31 de 
ou tu bro de 1963, com a re da ção do De cre to nº  1.720, 
de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53810.000092/97, Con cor rên cia nº 020/97-SFO/MC,
re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Empre sa
Ca ra ca raí de Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na lo ca li da de de Ca ra ca raí, Esta do de
Ro ra i ma.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções 
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de se tor nar
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.









(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 325, DE 2001

(Nº 588/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do de Co o pe -
ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca do Pa ra guai para Com ba ter o
Trá fe go de Ae ro na ves Envol vi das em Ati -
vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra -
do em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de
2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº Fica apro va do o tex to do Acor do de
Co o pe ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli -

ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do
Pa ra guai para Com ba ter o Trá fe go de Ae ro na ves
Envol vi das em Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce -
le bra do em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re -
fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes com ple -
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com -
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

ACORDO DE COOPERAÇÃO MúTUA ENTRE
O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA REPúBLICA DO
PARAGUAI PARA COMBATER O TRÁFEGO DE
AERONAVES ENVOLVIDAS EM ATIVIDADES
ILÍCITAS TRANSNACIONAIS.

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, (do ra van te de -
no mi na dos as “Par tes”)

Con ven ci dos de que o trá fe go de ae ro na ves en -
vol vi das em ati vi da des ilí ci tas trans na ci o na is cons ti tui 
um pro ble ma que afe ta às co mu ni da des de am bos
pa í ses;

Re co nhe cen do que o com ba te ao pro ble ma
deve re a li zar-se por meio de ati vi da des co or de na das
de for ma con jun ta;

Inte res sa dos em fo men tar a co la bo ra ção mú tua
nes se sen ti do,

Acor dam o se guin te:

ARTIGO I

1. As Par tes com pro me tem-se a en vi dar es for -
ços con jun tos para co i bir o trá fe go de ae ro na ves en -
vol vi das em ati vi da des ilí ci tas trans na ci o na is, aden -

tran do ou evo lu in do nos res pec ti vos es pa ços aé re os
na ci o na is. As Par tes in ter cam bi a rão in for ma ções re -
le van tes para o ob je ti vo aci ma, ten do em vis ta au -
men tar a efi cá cia e am pli ar o es co po da co o pe ra ção
bi la te ral. Essa co o pe ra ção, que se re ge rá pelo pre -
sen te Acor do, po de rá com pre en der as se guin tes ati -
vi da des por par te de am bos os Go ver nos sig na tá ri os:

a) in ter câm bio de in for ma ções para a con se cu -
ção dos ob je ti vos do pre sen te Acor do;

b) tre i na men to téc ni co ou ope ra ci o nal es pe ci a li -
za do;

c) for ne ci men to de equi pa men to ou re cur sos
hu ma nos para se rem em pre ga dos em pro gra mas es -
pe cí fi cos na área men ci o na da; e

d) as sis tên cia téc ni ca mú tua.
2. Os re cur sos ma te ri a is, fi nan ce i ros e hu ma nos 

ne ces sá ri os à exe cu ção de pro gra mas es pe cí fi cos
em vir tu de des te Acor do se rão, quan do for per ti nen te
e em cada caso, de fi ni dos pe las Par tes por in ter mé -
dio de Ajus tes Com ple men ta res.

ARTIGO II

De acor do com as res pec ti vas le gis la ções in ter -
nas, as Par tes to ma rão as me di das ca bí ve is para in -
ten si fi car:

a) o con tro le do trá fe go de ae ro na ves aden tran -
do ou evo lu in do nos res pec ti vos es pa ços aé re os; e

b) o in ter câm bio de in for ma ções e ex pe riên ci as
re la ci o na das com a re pres são do trân si to de ae ro na -
ves en vol vi das em ati vi da des ilí ci tas trans na ci o na is.

ARTIGO III

O Go ver no do Bra sil de sig na como co or de na dor 
de sua par ti ci pa ção na exe cu ção do pre sen te Acor do
o Esta do-Ma i or da Ae ro náu ti ca e o Go ver no do Pa ra -
guai de sig na como co or de na dor de sua par ti ci pa ção
o Esta do-Ma i or da For ça Aé rea Pa ra gua ia.

ARTIGO IV

1. No de sen vol vi men to do pre sen te Acor do, as
For ças Aé re as das Par tes es ta be le ce rão pro gra mas
de tra ba lho co brin do pe río dos de 2 (dois) anos, po -
den do so li ci tar a par ti ci pa ção de ou tras ins ti tu i ções
na ci o na is. Esses pro gra mas de tra ba lho con tem pla -
rão ob je ti vos e me tas es pe cí fi cas quan ti fi cá ve is e um
cro no gra ma para a exe cu ção das ati vi da des quan do
for o caso.

2. Os im pos tos de im por ta ção e ou tros tri bu tos
aos qua is pos sam es tar su je i tos os ma te ri a is e equi -
pa men tos for ne ci dos no âm bi to des te Acor do e como
re sul ta do de sua exe cu ção se rão de ex clu si va res -



pon sa bi li da de do Go ver no re ci pi en dá rio, que to ma rá
as me di das apro pri a das para sua li be ra ção.

ARTIGO V

Com vis tas a al can çar os ob je ti vos do pre sen te
Acor do e a pe di do de uma das Par tes, re pre sen tan tes 
das Par tes re u nir-se-ão pe ri o di ca men te para:

a) ava li ar a efi cá cia dos pro gra mas de
ação;

b) exa mi nar qua is quer ques tões re la ti -
vas à exe cu ção e cum pri men to do pre sen te
Acor do; e

c) apre sen tar a seus res pec ti vos Go -
ver nos as re co men da ções con si de ra das
per ti nen tes para a me lhor exe cu ção do pre -
sen te Acor do.

ARTIGO VI

To das as ati vi da des de cor ren tes do pre sen te
Acor do se rão de sen vol vi das em con for mi da de com
as leis e re gu la men tos em vi gor em cada uma das
Par tes.

ARTIGO VII

1. Cada uma das Par tes no ti fi ca rá a ou tra do
cum pri men to das for ma li da des re que ri das pela res -
pec ti va le gis la ção in ter na para que o Acor do en tre em 
vi gor. Este Acor do en tra rá em vi gor na data do re ce bi -
men to da úl ti ma des sas no ti fi ca ções.

2. O pre sen te Acor do per ma ne ce rá em vi gor por
pra zo ili mi ta do, a me nos que uma das Par tes o de nun cie,
por via di plo má ti ca. A de nún cia sur ti rá efe i to 90 (no ven ta)
dias após a data da res pec ti va no ti fi ca ção.

3. A de nún cia do pre sen te Acor do não afe ta rá a va li -
da de de qua is quer pro gra mas es ta be le ci dos an te ri or men -
te à de nún cia, os qua is con ti nu a rão sen do exe cu ta dos até
seu tér mi no.

Fe i to em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de 2000, em
dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e es pa -
nhol, sen do am bos os tex tos igual men te au tên ti cos.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil –
Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai – José Fé -
lix Fer nan des Esti gar ri bia, Mi nis tro de Re la ções Exte ri o -
res.

MENSAGEM Nº 554, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no art. 84, in ci -

so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do

de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do de Co -
o pe ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai 
para Com ba ter o Trá fe go de Ae ro na ves Envol vi das
em Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra do em
Bra sí lia, 10 de fe ve re i ro de 2000.

Bra sí lia, 27 de abril de 2000. –  Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 99/MRE

Bra sí lia, 13 de abril de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da con si de -

ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de Men -
sa gem, pela qual se en ca mi nha, à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal, o tex to do “Acor do de Co o pe ra -
ção Mú tua para Com ba ter o Trá fe go de Ae ro na ves
Envol vi das em Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is”, ce -
le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, em Bra -
sí lia, no dia 10 de fe ve re i ro do cor ren te ano. 

2. O re fe ri do Acor do tem como ob je ti vo se lar
com pro mis so en tre as Par tes para co i bir, por meio de
es for ços con jun tos, o trá fe go de ae ro na ves en vol vi -
das em ati vi da des ilí ci tas trans na ci o na is, aden tran do
ou evo lu in do nos res pec ti vos es pa ços aé re os. Para
al can çar esse pro pó si to, os dois Go ver nos se com -
pro me tem em in ter cam bi ar in for ma ções re le van tes,
pro vi den ci ar tre i na men to téc ni co ou ope ra ci o nal es -
pe ci a li za do, for ne cer equi pa men tos ou re cur sos hu -
ma nos e as sis tên cia téc ni ca mú tua, ten do em vis ta
au men tar a efi cá cia e am pli ar o es co po da co o pe ra -
ção bi la te ral. O Co man do da Ae ro náu ti ca par ti ci pou
ati va men te das ne go ci a ções do Acor do e apro vou o
seu tex to fi nal.

3. Uma vez que é da com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal re sol ver de fi ni ti va men te so bre
Acor dos, nos ter mos do in ci so I do ar ti go 49 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, per mi to-me sub me ter o pro je to de
Men sa gem pre si den ci al, jun ta men te com có pi as au -
tên ti cas ao re fe ri do ins tru men to, para que Vos sa
Exce lên cia, caso es te ja de acor do, en ca mi nhe a ma -
té ria à aná li se do Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, –  Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul e pos te ri or men te à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 326, DE 2001

(Nº 665/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do de Extra -
di ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co -
sul e a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli -
ca do Chi le, con clu í do no Rio de Ja ne i ro,
em 10 de de zem bro de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do de Extra -

di ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul e a Re pú -
bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le, con clu í do no
Rio de Ja ne i ro, em 10 de de zem bro de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re -
fe ri do Acor do, as sim como qua is quer ajus tes com ple -
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com -
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS
ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E A REPÚBLICA
DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE

A Re pú bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori -
en tal do Uru guai, Esta dos Par tes do Mer ca do Co -
mum do Sul (MERCOSUL), a Re pú bli ca de Bo lí via e a 
Re pú bli ca de Chi le, do ra van te de no mi na dos ”Esta dos 
Par tes“ do pre sen te Acor do;

Con si de ran do o Tra ta do de Assun ção, as si na do
em 26 de mar ço de 1991 en tre a Re pú bli ca Argen ti na, 
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa -
ra guai e a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai e o Pro to co -
lo de Ouro Pre to, so bre a es tru tu ra ins ti tu ci o nal do
Mer co sul, as si na do em 17 de de zem bro de 1994 por
es ses mes mos Esta dos Par tes;

Con si de ran do o Acor do de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca nº 36 fir ma do en tre o Mer co sul e a Re pú bli -
ca da Bo lí via, o Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi -
ca nº 35 fir ma do en tre o Mer co sul e a Re pú bli ca do Chi -
le e as de ci sões do Con se lho do Mer ca do Co mum do
Mer co sul nº 14/96 ”Par ti ci pa ção de Ter ce i ros Pa í ses
Asso ci a dos em Re u niões do Mer co sul“ e nº 12/97 ”Par -
ti ci pa ção do Chi le em Re u niões do Mer co sul“;

Re cor dan do que os ins tru men tos fun da ci o na is do
Mer co sul es ta be le cem o com pro mis so pe los Esta dos
Par tes de har mo ni za rem suas le gis la ções;

Re a fir man do o de se jo dos Esta dos Par tes do
Mer co sul de acor dar so lu ções ju rí di cas co muns com
vis tas ao for ta le ci men to do pro ces so de in te gra ção;

Des ta can do a im por tân cia de con tem plar tais so -
lu ções em ins tru men tos ju rí di cos de co o pe ra ção em
áre as de in te res se co mum como a co o pe ra ção ju rí di ca
e a ex tra di ção;

Con ven ci dos da ne ces si da de de sim pli fi car e agi li -
zar a co o pe ra ção in ter na ci o nal para pos si bi li tar a har -
mo ni za ção e a com pa ti bi li za ção das nor mas que re gu -
lam o exer cí cio da fun ção ju ris di ci o nal dos Esta dos Par -
tes;

Ten do em con ta a evo lu ção dos Esta dos de mo -
crá ti cos, ten den te à eli mi na ção gra du al dos de li tos de
na tu re za po lí ti ca como ex ce ção à ex tra di ção;

Re sol vem ce le brar um Acor do de Extra di ção nos
ter mos que se se guem:

CAPÍTULO I
Prin cí pi os Ge ra is

ARTIGO I
Da Obri ga ção de Con ce der a Extra di ção

Os Esta dos Par tes obri gam-se a en tre gar, re ci -
pro ca men te, se gun do as re gras e as con di ções es ta -
be le ci das no pre sen te Acor do, as pes so as que se en -
con trem em seus res pec ti vos ter ri tó ri os e que se jam
pro cu ra das pe las au to ri da des com pe ten tes de ou tro
Esta do Par te, para se rem pro ces sa das pela prá ti ca
pre su mi da de al gum de li to, que res pon dam a pro ces -
so já em cur so ou para a exe cu ção de uma pena pri -
va ti va de li ber da de.

ARTIGO 2
De li tos que dão Ca u sa à Extra di ção

1. Da rão ca u sa à ex tra di ção os atos ti pi fi ca dos
como de li to se gun do as leis Esta do Par te re que ren te
e do Esta do Par te re que ri do, in de pen den te men te da
de no mi na ção dada ao cri me, os qua is se jam pu ní ve is 
em am bos os Esta dos com pena pri va ti va de li ber da -
de de du ra ção má xi ma não in fe ri or a dois anos.

2. Se a ex tra di ção for re que ri da para a exe cu ção 
de uma sen ten ça exi ge-se, ade ma is, que a par te da
pena ain da por cum prir não seja in fe ri or a seis me ses.

3. Se a ex tra di ção re que ri da por um dos Esta dos 
Par tes re fe rir-se a de li tos di ver sos e co ne xos, res pe i -
ta do o prin cí pio da du pla in cri mi na ção para cada um
de les, bas ta rá que ape nas um sa tis fa ça às exi gên ci as 
pre vis tas no pre sen te ar ti go para que a ex tra di ção
pos sa ser con ce di da, in clu si ve com res pe i to aos de -
ma is de li tos.



4. Pro ce de rá igual men te à ex tra di ção com base
nos de li tos pre vis tos em acor dos mul ti la te ra is vi gen -
tes en tre o Esta do Par te re que ren te e o Esta do Par te
re que ri do.

5. Qu al quer de li to que não es te ja ex pres sa men -
te pre vis to nas ex ce ções do ca pí tu lo III do pre sen te
Acor do, en se ja rá a ex tra di ção sem pre que cum pra os
re qui si tos es ta be le ci dos no ar ti go 3.

CAPÍTULO II
Da Pro ce dên cia da Extra di ção

ARTIGO 3
Da Ju ris di ção, Du pla Incri mi na ção e

 Ape na men to

Para que a ex tra di ção seja jul ga da pro ce den te é 
ne ces sá rio:

a) que o Esta do Par te re que ren te te nha ju ris di -
ção para co nhe cer dos atos que fun da men tam o pe di -
do, sal vo quan do o Esta do Par te re que ri do te nha ju -
ris di ção para co nhe cer da ca u sa; e

b) que, no mo men to em que se so li ci ta a ex tra di -
ção, os atos que fun da men tam o pe di do sa tis fa çam
às exi gên ci as do ar ti go 2 do pre sen te Acor do.

CAPÍTULO III
Da Impro ce dên cia da Extra di ção

ARTIGO 4
Mo di fi ca ção da Qu a li fi ca ção do De li to

Se a qua li fi ca ção do fato cons ti tu ti vo do de li to
que mo ti vou a ex tra di ção for pos te ri or men te mo di fi ca -
da no cur so do pro ces so no Esta do Par te re que ren te,
a ação não po de rá pros se guir, a não ser que a nova
qua li fi ca ção per mi ta a ex tra di ção.

ARTIGO 5
Dos De li tos Po lí ti cos

1. Não se con ce de rá a ex tra di ção por de li tos
que o Esta do Par te re que ri do con si de re se rem po lí ti -
cos ou re la ci o na dos a ou tros de li tos de na tu re za po lí -
ti ca. A mera ale ga ção de um fim ou mo ti vo po lí ti co
não im pli ca rá que o de li to deva ne ces sa ri a men te ser
qua li fi ca do como tal.

2. Para os fins do pre sen te Acor do, não se rão
con si de ra dos de li tos po lí ti cos, em ne nhu ma cir cuns -
tân cia:

a) aten tar con tra a vida ou ca u sar a
mor te de um Che fe de Esta do ou de Go ver -
no ou de ou tras au to ri da des na ci o na is ou lo -
ca is ou de seus fa mi li a res;

b) ge no cí dio, cri mes de guer ra ou de li -
tos con tra a hu ma ni da de, em vi o la ção às
nor mas do Di re i to Inter na ci o nal;

c) atos de na tu re za ter ro ris ta que, a tí -
tu lo exem pli fi ca ti vo, im pli quem al gu mas das
se guin tes con du tas:

i) aten ta do con tra a vida, a in te -
gri da de fí si ca ou a li ber da de de pes so -
as que te nham di re i to à pro te ção in ter -
na ci o nal, aí in clu i dos os agen tes di plo -
má ti cos;

ii) to ma da de re féns ou se qües tro 
de pes so as;

iii) aten ta do con tra pes so as ou
bens en vol ven do o uso de bom bas,
gra na das, ro jões, mi nas, ar mas de
fogo, car tas ou pa co tes con ten do ex -
plo si vos ou ou tros dis po si ti vos ca pa -
zes de ca u sar pe ri go co mum ou co mo -
ção pú bli ca;

iv) atos de cap tu ra ilí ci ta de em -
bar ca ções ou ae ro na ves;

v) em ge ral, qual quer ato não
com pre en di do nos itens an te ri o res, co -
me ti do com o pro pó si to de ate mo ri zar
uma po pu la ção, clas ses ou se to res da
mes ma, de aten tar con tra a eco no mia
de um país, seu pa tri mô nio cul tu ral ou
eco ló gi co, ou de re a li zar re pre sá li as de 
ca rá ter po lí ti co, ra ci al ou re li gi o so;

vi) a ten ta ti va de qual quer dos
de li tos pre vis tos nes te ar ti go.

ARTIGO 6
Dos De li tos Mi li ta res

Não se con ce de rá a ex tra di ção por de li tos de
na tu re za ex clu si va men te mi li tar.

ARTIGO 7
Da Co i sa Jul ga da, Indul to, Anis tia e Gra ça

Não se con ce de rá a ex tra di ção de pes soa re cla -
ma da caso já te nha sido jul ga da, in dul ta da, be ne fi ci a -
da por anis tia ou ob ti do gra ça pelo Esta do Par te re -
que ri do com res pe i to ao ato ou aos atos que fun da -
men tam o pe di do de ex tra di ção.

ARTIGO 8
Dos Tri bu na is de Exce ção ou “ad hoc”

Não se con ce de rá a ex tra di ção da pes soa re cla -
ma da caso esta te nha sido con de na da ou deva ser



jul ga da no Esta do Par te re que ren te por um Tri bu nal
de Exce ção ou “ad hoc”.

ARTIGO 9
Da Pres cri ção

Não se con ce de rá a ex tra di ção quan do a ação
ou a pena es ti ve rem pres cri tas con for me a le gis la ção
do Esta do Par te re que ren te ou do Esta do Par te re -
que ri do.

ARTIGO 10
Dos Me no res

1. Não se con ce de rá a ex tra di ção quan do a pes -
soa re cla ma da for me nor de de zo i to anos na épo ca
da prá ti ca do fato ou dos fa tos pe los qua is a pes soa é
re cla ma da.

2. Nes se caso, o Esta do Par te re que ri do to ma rá
as me di das cor re ti vas que, de acor do com o seu or de -
na men to ju rí di co, se ri am apli cá ve is caso os fa tos
hou ves sem sido pra ti ca dos em seu ter ri tó rio por um
me nor inim pu tá vel.

CAPÍTULO IV
De ne ga ção Fa cul ta ti va da Extra di ção

ARTIGO 11
Da Na ci o na li da de

1. A na ci o na li da de da pes soa re cla ma da não
po de rá ser in vo ca da para de ne gar a ex tra di ção, sal vo
dis po si ção cons ti tu ci o nal em con trá rio.

2. Os Esta dos Par tes que não con tem plem dis -
po si ção de na tu re za igual à pre vis ta no pa rá gra fo an -
te ri or po de rão de ne gar-lhe a ex tra di ção de seus na ci -
o na is.

3. Nas hi pó te ses dos pa rá gra fos an te ri o res, o
Esta do Par te que de ne gar a ex tra di ção de ve rá pro -
mo ver o jul ga men to do in di ví duo, man ten do o ou tro
Esta do Par te in for ma do do an da men to do pro ces so,
de ven do ain da re me ter, fi na li za do o ju i zo, có pia da
sen ten ça.

4. Para os efe i tos des te ar ti go, a con di ção de na -
ci o nal será de ter mi na da pela le gis la ção do Esta do
Par te re que ri do, apre ci a da quan do do mo men to da
apre sen ta ção do pe di do de ex tra di ção, e sem pre que
a na ci o na li da de não te nha sido ad qui ri da com o pro -
pó si to fra u du len to de im pe di-la.

ARTIGO 12
Das Ações em Cur so pe los Mes mos De li tos

Po der-se-á de ne gar a ex tra di ção caso a pes soa
re cla ma da es te ja sen do jul ga da no ter ri tó rio do Esta -

do Par te re que ri do em fun ção do fato ou dos fa tos que 
fun da men tam o pe di do.

CAPÍTULO V
Dos Li mi tes à Extra di ção

ARTIGO 13
Da Pena de Mor te ou Pena Per pé tua 

Pri va ti va de Li ber da de

1. O Esta do Par te re que ren te não apli ca rá ao
ex tra di ta do, em ne nhum caso, a pena de mor te ou de
pena per pé tua pri va ti va de li ber da de.

2. Qu an do os fa tos que fun da men tam o pe di do
de ex tra di ção fo rem pas si ve is de pu ni ção, no Esta do
Par te re que ren te, com a pena de mor te ou pena per -
pé tua pri va ti va de li ber da de, a ex tra di ção so men te
será ad mi ti da se a pena a ser apli ca da não for su pe ri -
or à pena má xi ma ad mi ti da na lei pe nal do Esta do
Par te re que ri do.

ARTIGO 14

Do Prin cí pio da Espe ci a li da de

1. A pes soa en tre gue não será de ti da, jul ga da
nem con de na da, no ter ri tó rio do Esta do Par te re que -
ren te, por ou tros de li tos co me ti dos pre vi a men te à
data de so li ci ta ção da ex tra di ção, e não con ti dos nes -
ta, sal vo nos se guin tes ca sos:

a) quan do a pes soa ex tra di ta da, po den do aban -
do nar o ter ri tó rio do Esta do Par te ao qual foi en tre -
gue, nele per ma ne cer vo lun ta ri a men te por mais de
45 dias cor ri dos após sua li ber ta ção de fi ni ti va ou a ele 
re gres sar de po is de tê-lo aban do na do;

b) quan do as au to ri da des com pe ten tes do Esta -
do Par te re que ri do con sen ti rem na ex ten são da ex tra -
di ção para fins de de ten ção, jul ga men to ou con de na -
ção da re fe ri da pes soa em fun ção de qual quer ou tro
de li to.

2. Para tal efe i to, o Esta do Par te re que ren te de -
ve rá en ca mi nhar ao Esta do Par te re que ri do pe di do
for mal de ex ten são da ex tra di ção, ca ben do ao Esta do 
Par te re que ri do de ci dir se a con ce de. O re fe ri do pe di -
do de ve rá ser acom pa nha do dos do cu men tos pre vis -
tos no pa rá gra fo 4 do ar ti go 18 des te Acor do e de de -
cla ra ção ju di ci al so bre os fa tos que mo ti va ram o pe di -
do de ex ten são, pres ta da pelo ex tra di ta do com a de vi -
da as sis tên cia ju rí di ca.

ARTIGO 15
Da Re ex tra di ção a um Ter ce i ro Esta do

A pes soa en tre gue so men te po de rá ser re ex tra -
di ta da a um ter ce i ro Esta do com o con sen ti men to do



Esta do Par te que te nha con ce di do a ex tra di ção, sal vo 
o caso pre vis to na alí nea a  do ar ti go 14 des te Acor do.
O con sen ti men to de ve rá ser so li ci ta do por meio dos
pro ce di men tos es ta be le ci dos na par te fi nal do men ci -
o na do ar ti go.

CAPITULO VI
Do Di re i to de De fe sa e da De tra ção

ARTIGO 16
Do Di re i to de De fe sa

A pes soa re cla ma da go za rá, no Esta do Par te
re que ri do, de to dos os di re i tos e ga ran ti as que con ce -
da a le gis la ção des se Esta do. De ve rá ser as sis ti da
por um de fen sor, e se ne ces sá rio, por in tér pre te.

ARTIGO 17
Da De tra ção

O pe río do de de ten ção cum pri do pela pes soa
ex tra di ta da no Esta do Par te re que ri do, em vir tu de do
pro ces so de ex tra di ção, será com pu ta do na pena a
ser cum pri da no Esta do Par te re que ren te.

CAPÍTULO VII
Do Pro ce di men to

ARTIGO 18
Do Pe di do

1. O pe di do de ex tra di ção será en ca mi nha do por 
via di plo má ti ca. Seu di li gen ci a men to será re gu la do
pela le gis la ção do Esta do Par te re que ri do.

2. Qu an do se tra tar de in di ví duo não con de na -
do, o pe di do de ex tra di ção de ve rá ser acom pa nha do
de ori gi nal ou có pia do man da do de pri são ou de ato
de pro ces so cri mi nal eqüi va len te, con for me a le gis la -
ção do Esta do Par te re que ri do, ema na do de au to ri da -
de com pe ten te.

3. Qu an do se tra tar de in di ví duo con de na do, o
pe di do de ex tra di ção de ve rá ser acom pa nha do de ori -
gi nal ou có pia da sen ten ça con de na tó ria e cer ti dão
de que a mes ma não foi to tal men te cum pri da e do
tem po que fal tou para seu cum pri men to.

4. Nas hi pó te ses re fe ri das nos pa rá gra fos 2 e 3,
de ve rão, ain da, acom pa nhar o pe di do:

i) des cri ção dos fa tos pe los qua is se
re quer a ex tra di ção, in di can do-se o lu gar e a 
data de sua ocor rên cia, sua qua li fi ca ção le -
gal e fa zen do-se re fe rên cia às dis po si ções
le ga is apli cá ve is;

ii) to dos os da dos co nhe ci dos quan to
à iden ti da de, na ci o na li da de, do mi cí lio ou re -
si dên cia da pes soa re cla ma da e, se pos sí -

vel, fo to gra fia, im pres sões di gi ta is e ou tros
me i os que per mi tam sua iden ti fi ca ção; e,

iii) có pia ou trans cri ção au tên ti ca dos
tex tos le ga is que ti pi fi cam e san ci o nam o
de li to, iden ti fi can do a pena apli cá vel, os tex -
tos que es ta be le cem a ju ris di ção do Esta do
Par te re que ren te para de les to mar co nhe ci -
men to, as sim como uma de cla ra ção de que
a ação e a pena não es te jam pres cri tas de
acor do com sua le gis la ção.

5. No caso pre vis to no ar ti go 13, in clu ir-se-á de -
cla ra ção pela qual o Esta do Par te re que ren te as su mi -
rá o com pro mis so de não apli car a pena de mor te ou
a pena per pé tua pri va ti va de li ber da de, obri gan do-se, 
ade ma is, a apli car, como pena má xi ma, a ma i or pena
ad mi ti da pela le gis la ção pe nal do Esta do Par te re -
que ri do.

ARTIGO 19
Da Dis pen sa de Le ga li za ção

O pe di do de ex tra di ção, as sim como os do cu -
men tos que o acom pa nhem por for ça da apli ca ção
dos dis po si ti vos do pre sen te Acor do, es ta rão isen tos
de le ga li za ção ou for ma li da de se me lhan te. Caso
apre sen tem-se có pi as de  do cu men tos, es tas de ve -
rão es tar au ten ti ca das por au to ri da de com pe ten te.

ARTIGO 20
Do idi o ma

O pe di do de ex tra di ção e os do cu men tos que o
acom pa nham se rão acom pa nha dos de tra du ção na
lín gua do Esta do Par te re que ri do.

ARTIGO 21
Da Infor ma ção Com ple men tar

1. Se os da dos ou do cu men tos en vi a dos jun ta -
men te ao pe di do de ex tra di ção fo rem in su fi ci en tes ou
de fe i tu o sos, o Esta do Par te re que ri do co mu ni ca rá
esse fato sem de mo ra, por via di plo má ti ca, ao Esta do
Par te re que ren te, que terá o pra zo de 45 dias cor ri -
dos, con ta dos da data do re ce bi men to da co mu ni ca -
ção, para cor ri gir tais de fe i tos ou omis sões.

2. Se por cir cuns tân ci as es pe ci a is de vi da men te
fun da men ta das, o Esta do Par te re que ren te não pu -
der cum prir com o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or den -
tro do pra zo con sig na do, po de rá so li ci tar ao Esta do
Par te re que ri do a pror ro ga ção do re fe ri do pra zo por
mais 20 dias cor ri dos.

3. O des cum pri men to do dis pos to nos pa rá gra -
fos an te ri o res será con si de ra do como de sis tên cia do
pe di do de ex tra di ção.



ARTIGO 22
De ci são e Entre ga

1. O Esta do Par te re que ri do co mu ni ca rá, sem
de mo ra, ao Esta do Par te re que ren te, por via di plo má -
ti ca, sua de ci são com res pe i to à ex tra di ção.

2. Qu al quer de ci são de ne ga tó ria, to tal ou par ci -
al, com res pe i to ao pe di do de ex tra di ção, de ve rá ser
fun da men ta da.

3. Qu an do a ex tra di ção for con ce di da, o Esta do
Par te re que ren te será in for ma do do lu gar e da data
de en tre ga, bem como da du ra ção da de ten ção cum -
pri da pela pes soa re cla ma da para efe i to de ex tra di -
ção.

4. Se no pra zo de 30 dias cor ri dos, con ta dos a
par tir da data de no ti fi ca ção, o Esta do Par te re que -
ren te não re ti rar a pes soa re cla ma da, está sera pos ta
em li ber da de, po den do o Esta do Par te re que ri do de -
ne gar pos te ri or men te a ex tra di ção pe los mes mos fa -
tos.

5.  Em caso de for ça ma i or ou de en fer mi da de
gra ve, de vi da men te com pro va da, que im pe ça ou seja
obs tá cu lo à en tre ga ou à re cep ção da pes soa re cla -
ma da, tal cir cuns tân cia será in for ma da ao ou tro Esta -
do Par te, an tes do ven ci men to do pra zo pre vis to no
pa rá gra fo an te ri or, po den do-se acor dar uma nova
data para a en tre ga e re cep ção.

6. Qu an do da en tre ga da pes soa re cla ma da, ou
tão logo isso seja pos sí vel, en tre gar-se-á ao Esta do
Par te re que ren te a do cu men ta ção, os bens e os de -
ma is per ten ces que, igual men te, lhe de vam ser co lo -
ca dos à dis po si ção, con for me o pre vis to no pre sen te
Acor do.

7. O Esta do Par te re que ren te po de rá en vi ar ao
Esta do Par te re que ri do, com a anuên cia des te úl ti mo,
agen tes de vi da men te au to ri za dos que au xi li a rão no
re co nhe ci men to do ex tra di ta do e na con du ção des te
ao ter ri tó rio do Esta do Par te re que ren te os qua is, em
sua ati vi da de es ta rão su bor di na dos às au to ri da des
do Esta do Par te re que ri do.

ARTIGO 23
Do Di fe ri men to

1. Qu an do a pes soa cuja ex tra di ção se re quer
es ti ver su je i ta a pro ces so ou cum prin do sen ten ça no
Esta do Par te re que ri do por de li to dis tin to da que le que 
mo ti va a ex tra di ção, ca be rá a este igual men te re sol -
ver so bre o pe di do de ex tra di ção e no ti fi car o Esta do
Par te re que ren te quan to à sua de ci são.

2. Se a de ci são for fa vo rá vel, o Esta do Par te re -
que ri do po de rá di fe rir o pra zo de en tre ga res pe i tan do
a con clu são do pro ces so pe nal, ou até que se te nha

cum pri do a pena. Não obs tan te, se o Esta do Par te re -
que ri do san ci o nar o de li to que fun da men ta o di fe ri -
men to com uma pena cuja du ra ção seja in fe ri or àque -
la es ta be le ci da no pa rá gra fo 1 do ar ti go 2 des te Acor -
do, pro ce der-se-á à en tre ga sem de mo ra.

3. As res pon sa bi li da des ci vis de ri va das do de li to 
ou qual quer pro ces so ci vil a que es te ja su je i ta a pes -
soa re cla ma da não po de rão im pe dir ou re tar dar a en -
tre ga.

4. O adi a men to da en tre ga sus pen de rá o côm -
pu to do pra zo de pres cri ção das ações ju di ci a is que ti -
ve rem lu gar no Esta do Par te re que ren te pe los fa tos
que mo ti vam o pe di do de ex tra di ção.

ARTIGO 24
Da Entre ga dos Bens

1. Caso se con ce da a ex tra di ção, os bens que
se en con trem no Esta do Par te re que ri do e que se jam
pro du to do de li to ou que pos sam ser vir de pro va se -
rão en tre gues ao Esta do Par te re que ren te, se este o
so li ci tar. A en tre ga dos re fe ri dos bens es ta rá su bor di -
na da à lei do Esta do Par te re que ri do e aos di re i tos de
ter ce i ras par tes por ven tu ra afe ta das.

2. Sem pre ju í zo do dis pos to no pa rá gra fo 1 des -
te ar ti go, tais bens se rão en tre gues ao Esta do Par te
re que ren te, se este o so li ci tar, mes mo em caso de
não se po der le var a efe i to a ex tra di ção em con se -
qüên cia de mor te ou fuga da pes soa re cla ma da.

3. Qu an do tais bens fo rem sus ce tí ve is de em -
bar go ou con fis co no ter ri tó rio do Esta do Par te re que -
ri do, este po de rá, por efe i to de um pro ces so pe nal em
cur so, con ser vá-los tem po ra ri a men te ou en tre gá-los
sob con di ção de sua res ti tu i ção fu tu ra.

4. Qu an do a lei do Esta do Par te re que ri do ou o
di re i to de ter ce i ras par tes afe ta das as sim o exi gi rem,
os bens se rão de vol vi dos sem qual quer ônus, ao
Esta do Par te re que ri do.

ARTIGO 25
Dos Pe di dos Con cor ren tes

1. No caso de pe di dos de ex tra di ção con cor ren -
tes, re fe ren tes a uma mes ma pes soa, o Esta do Par te
re que ri do de ter mi na rá a qual dos re fe ri dos Esta dos
se ha ve rá de con ce der a ex tra di ção, e no ti fi ca rá de
sua de ci são aos Esta dos Par tes re que ren tes.

2. Qu an do os pe di dos re fe ri rem-se a um mes mo 
de li to, o Esta do Par te re que ri do de ve rá dar pre fe rên -
cia na se guin te or dem:

a) ao Esta do em cujo ter ri tó rio se hou -
ver co me ti do o de li to;



b) ao Esta do em cujo ter ri tó rio te nha
re si dên cia ha bi tu al a pes soa re cla ma da;

c) ao Esta do que pri me i ro apre sen tou

o pe di do.
3. Qu an do os pe di dos se re fe ri rem a de li tos dis -

tin tos, o Esta do Par te re que ri do, se gun do sua le gis la -
ção, dará pre fe rên cia ao Esta do que te nha ju ris di ção
re la ti va men te ao de li to mais gra ve. Ha ven do igual gra -
vi da de, dar-se-á pre fe rên cia ao Esta do que pri me i ro
apre sen tou o pe di do.

ARTIGO 26
Trân si to da Pes soa Extra di ta da

1. Os Esta dos Par tes co o pe ra rão en tre si vi san -
do fa ci li tar o trân si to por seu ter ri tó rio de pes so as ex -
tra di ta das. Para este fim, o trân si to pelo ter ri tó rio de
um dos Esta dos Par tes exi gi rá – sem pre que não se
opo nham mo ti vos de or dem pú bli ca – a apre sen ta ção 
pré via de uma so li ci ta ção por via di plo má ti ca acom -
pa nha da de có pi as do pe di do ori gi nal de ex tra di ção e
da co mu ni ca ção que a au to ri za.

2. Ca be rá às au to ri da des do Esta do Par te de
trân si to a cus tó dia do re cla ma do. O Esta do Par te re -
que ren te re em bol sa rá o Esta do Par te de trân si to os
gas tos con tra í dos no cum pri men to de tal obri ga ção.

3. Não será ne ces sá rio so li ci tar a ex tra di ção em
trân si to quan do fo rem uti li za dos me i os de trans por te
aé reo sem pre vi são de ater ris sa gem no ter ri tó rio do
Esta do Par te de trân si to.

ARTIGO 27
Da Extra di ção Sim pli fi ca da ou Vo lun tá ria

O Esta do Par te re que ri do po de rá con ce der a
ex tra di ção se a pes soa re cla ma da, com a de vi da as -
sis tên cia ju rí di ca e pe ran te a au to ri da de ju di ci al do
Esta do Par te re que ri do, de cla rar sua ex pres sa
anuên cia em se en tre gar ao Esta do Par te re que ren te, 
de po is de ha ver sido in for ma da de seu di re i to a um
pro ce di men to for mal de ex tra di ção e da pro te ção que
tal di re i to en cer ra.

ARTIGO 28
Das Des pe sas

1. O Esta do Par te re que ri do ar ca rá com o cus te -
io das des pe sas oca si o na das em seu ter ri tó rio em
con se qüên cia da de ten ção da pes soa cuja ex tra di ção 
se pede. Des pe sas con tra í das no tras la do e no trân si -
to da pes soa re cla ma da para fora do ter ri tó rio do
Esta do Par te re que ri do es ta rão a car go do Esta do
Par te re que ren te.

2. O Esta do Par te re que ren te ar ca rá com as
des pe sas de trans por te ao Esta do Par te re que ri do da 
pes soa ex tra di ta da que te nha sido ab sol vi da ou con -
si de ra da ino cen te.

CAPÍTULO VIII
Da Pri são Pre ven ti va para fins de Extra di ção

ARTIGO 29
Da Pri são Pre ven ti va

1. As au to ri da des com pe ten tes do Esta do Par te
re que ren te po de rão so li ci tar a pri são pre ven ti va para
as se gu rar o pro ce di men to de ex tra di ção da pes soa
re cla ma da, a qual será cum pri da com a má xi ma ur -
gên cia pelo Esta do Par te re que ri do de acor do com a
sua le gis la ção.

2. O pe di do de pri são pre ven ti va de ve rá in di car
que tal pes soa res pon de a um pro ces so ou é su je i to
de uma sen ten ça con de na tó ria ou or dem de de ten -
ção ju di ci al, e de ve rá con sig nar a data e os atos que
mo ti vem o pe di do, bem como o tem po e o lo cal de sua 
ocor rên cia, além de da dos de fi li a ção e ou tros que
per mi tam a iden ti fi ca ção da pes soa cuja pri são se re -
quer. Tam bém de ve rá cons tar do pe di do a in ten ção de 
se pro ce der a um pe di do for mal de ex tra di ção.

3. O pe di do de pri são pre ven ti va po de rá ser
apre sen ta do pe las au to ri da des com pe ten tes do Esta -
do Par te re que ren te por via di plo má ti ca ou pela Orga -
ni za ção Inter na ci o nal de Po lí cia Cri mi nal
(INTERPOL), de ven do ser trans mi ti do por cor re io, fax
ou qual quer ou tro meio que per mi ta a co mu ni ca ção
por es cri to.

4. A pes soa pre sa em vir tu de do re fe ri do pe di do
de pri são pre ven ti va será ime di a ta men te pos ta em li -
ber da de se ao cabo de 40 dias cor ri dos, a con tar da
data de no ti fi ca ção de sua pri são ao Esta do Par te re -
que ren te, este não hou ver for ma li za do um pe di do de
ex tra di ção pe ran te o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res do Esta do Par te re que ri do.

5. Se a pes soa re cla ma da vier a ser pos ta em li -
ber da de em vir tu de do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, 
o Esta do Par te re que ren te so men te po de rá so li ci tar
nova pri são da pes soa re cla ma da me di an te pe di do
for mal de ex tra di ção.

CAPÍTULO IX
Da Se gu ran ça, Ordem Pú bli ca e
 Ou tros Inte res ses Essen ci a is

ARTIGO 30
Da Se gu ran ça, Ordem Pú bli ca e 

Ou tros Inte res ses Essen ci a is

Excep ci o nal men te, e com a de vi da fun da men ta -
ção, o Esta do Par te re que ri do po de rá de ne gar o pe di -



do de ex tra di ção quan do o seu cum pri men to for con -
trá rio à se gu ran ça, à or dem pú bli ca ou a ou tros in te -
res ses es sen ci a is do Esta do Par te re que ri do.

CAPÍTULO X
Das Dis po si ções Fi na is

ARTIGO 31

1. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor quan do
te nham sido de po si ta dos os ins tru men tos de ra ti fi ca -
ção por pelo me nos dois Esta dos Par tes do Mer co sul
e pela Re pú bli ca da Bo lí via ou a Re pú bli ca do Chi le.

2. Para os de ma is ra ti fi can tes en tra rá em vi gor
no tri gé si mo dia pos te ri or ao de pó si to de seu res pec -
ti vo ins tru men to de ra ti fi ca ção.

3. A Re pú bli ca do Pa ra guai será de po si tá ria do
Pre sen te Acor do e dos ins tru men tos de ra ti fi ca ção e
en vi a rá có pi as de vi da men te au ten ti ca das aos de ma is 
Esta dos Par tes.

Fir ma do no Rio de Ja ne i ro, aos 10 dias do mês
de de zem bro de 1998, em dois exem pla res ori gi na is,
nos idi o mas por tu guês e es pa nhol, sen do am bos tex -
tos igual men te au tên ti cos. – Pela Re pú bli ca Argen ti na 
– Pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

MENSAGEM Nº 827, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do 
de Extra di ção en tre os Esta dos-Par tes do Mer co sul e
a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le, con clu -
í do no Rio de Ja ne i ro, em 10 de de zem bro de 1998.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 192/MRE

Bra sí lia, 11 de ju nho de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de en ca mi nhar à con si de ra ção

de Vos sa Exce lên cia, em ane xo, a ver são em por tu -
guês do tex to do Acor do de Extra di ção en tre os Esta -
dos-Par tes do Mer ca do Co mum do Sul (MERCOSUL) 
e a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le, fir ma -
do na ci da de do Rio de Ja ne i ro, em 10 de de zem bro
de 1998, pe los Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, da Re pú bli ca Argen ti na, da Re pú bli ca do Pa ra -
guai, da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, da Re pú bli ca
da Bo lí via e da Re pú bli ca do Chi le.

2. A ne go ci a ção do re fe ri do ins tru men to in ter -
na ci o nal de cor reu de pro pos ta da de le ga ção bra si le -
i ra de ne go ci a ção do Acor do de Extra di ção en tre os
Esta dos-Par tes do Mer co sul, du ran te o 38º Encon tro 
da Co mis são Téc ni ca da Re u nião de Mi nis tros da
Jus ti ça do Mer co sul, re a li za da em Bra sí lia, nos dias
9 e 10 de se tem bro de 1998. A ex ten são dos be ne fí -
ci os do Acor do às Re pú bli cas da Bo lí via e do Chi le
le vou em con ta os Acor dos de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca en tre o Mer co sul e os dois pa í ses, as sim 
como as de ci sões do Con se lho do Mer ca do Co mum 
do Mer co sul so bre a Par ti ci pa ção do Chi le e de Ter -
ce i ros Pa í ses Asso ci a dos em Re u niões do Mer co -
sul. O tex to fi nal do Acor do foi apro va do pe los pa í -
ses sig na tá ri os por oca sião da X Re u nião de Mi nis -
tros da Jus ti ça do Mer co sul, ocor ri da tam bém em
Bra sí lia em 20 de no vem bro do ano pas sa do.

3. A pro pos ta do Go ver no bra si le i ro teve ori -
gem no en se jo de fo men tar a co o pe ra ção in ter na ci -
o nal na área ju rí di ca e, em es pe ci al, no to can te aos
pro ces sos de ex tra di ção, te mas que têm tido par ti ci -
pa ção cres cen te na agen da ex ter na do País.

4. O pro ces so ne go ci a dor foi di ri gi do pelo Mi -
nis té rio da Jus ti ça, em co la bo ra ção com o De par ta -
men to de Assun tos Con su la res, Ju rí di cos e de
Assis tên cia a Bra si le i ros no Exte ri or do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res. Os en ten di men tos a res pe -
i to vi sa ram a sim pli fi car e agi li zar a co o pe ra ção in -
ter na ci o nal quan to à ex tra di ção, aten tan do sem pre
para a ne ces si da de de com pa ti bi li zar o Pro je to de
Acor do com a le gis la ção bra si le i ra so bre o as sun to.

5. Como re sul ta do, os dis po si ti vos do tex to
acor da do con tem plam, en tre ou tros te mas, o res pe i -
to às dis po si ções cons ti tu ci o na is re fe ren tes à na ci o -
na li da de da pes soa re cla ma da, o prin cí pio da es pe -
ci a li da de, a não-apli ca ção da pena de mor te ou da
pena per pé tua pri va ti va de li ber da de, o con sen ti -



men to pré vio à re ex tra di ção para ter ce i ros pa í ses
por par te do Esta do que a con ce de, o en ca mi nha -
men to por via di plo má ti ca dos pe di dos, a dis pen sa
da le ga li za ção dos do cu men tos e a al ter na ti va da
apre sen ta ção do pe di do de pri são pre ven ti va por via 
di plo má ti ca ou pela Orga ni za ção Inter na ci o nal de
Po lí cia Cri mi nal (INTERPOL).

6. Per mi to-me as si na lar a Vos sa Exce lên cia
que, ao acor dar so lu ções ju rí di cas co muns quan to ao
trâ mi te ágil e efi caz dos pro ces sos de ex tra di ção no
âm bi to dos Esta dos-Par tes do Mer co sul e a Re pú bli -
ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le, bus cou–se, em
úl ti ma ins tân cia, acom pa nhar a evo lu ção da le gis la -
ção in ter na ci o nal a res pe i to, em be ne fí cio do for ta le -
ci men to do pro ces so de in te gra ção re gi o nal.

7. Uma vez que é da com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal re sol ver de fi ni ti va men te so bre
Acor dos, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, sub me to à Vos sa Exce lên cia, igual men -
te em ane xo, o pro je to de Men sa gem pre si den ci al,
para que Vos sa Exce lên cia, caso es te ja de acor do,
en ca mi nhe o re fe ri do ins tru men to à apre ci a ção do
Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia  – Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO
REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO Nº   , DE 1999

Da Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul, so bre a Men sa gem nº 827,
de 1999, do Po der Exe cu ti vo, que “Sub -
me te à con si de ra ção do Con gres so Na ci -
o nal o tex to do Acor do de Extra di ção en -
tre os Esta dos Par tes do Mer co sul e a
Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do
Chi le, con clu í do no Rio de Ja ne i ro, em 10 
de de zem bro de 1998".
Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so I, 
da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo, por meio da Men -
sa gem nº 827, de 24 de ju nho de 1999, sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do de Extra di ção
en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul e a Re pú bli ca
da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le, con clu í do no Rio de 
Ja ne i ro, em 10 de de zem bro de 1998.

A men sa gem pre si den ci al veio acom pa nha da
da ne ces sá ria ex po si ção de mo ti vos do Mi nis té rio das 

Re la ções Exte ri o res, de onde se des ta cam os prin ci -

pa is pon tos que mo ti va ram o Che fe de Esta do a fir -

mar o pre sen te con vê nio, trans cri tos a se guir:
2. A ne go ci a ção do re fe ri do ins tru men to in ter na -

ci o nal de cor reu de pro pos ta da de le ga ção bra si le i ra
de ne go ci a ção do Acor do de Extra di ção en tre os
Esta dos Par tes do Mer co sul, du ran te o 38º Encon tro
da Co mis são Téc ni ca da Re u nião de Mi nis tros da
Jus ti ça do Mer co sul, re a li za da em Bra sí lia, nos dias 9
e 10 de se tem bro de 1998. (...)

3. A pro pos ta do Go ver no bra si le i ro teve ori gem
no en se jo de fo men tar a co o pe ra ção in ter na ci o nal na
área ju rí di ca e, em es pe ci al, no to can te aos pro ces -
sos de ex tra di ção, te mas que têm tido a par ti ci pa ção
cres cen te na agen da ex ter na do país.

4. O pro ces so ne go ci a dor foi di ri gi do pelo Mi nis -
té rio da Jus ti ça, em co la bo ra ção com o De par ta men -
to de Assun tos Con su la res, Ju rí di cos e de Assis tên -
cia a Bra si le i ros no Exte ri or do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res. Os en ten di men tos a res pe i to vi sa -
ram a sim pli fi car e agi li zar a co o pe ra ção in ter na ci o nal 
quan to à ex tra di ção, aten tan do sem pre para a ne ces -
si da de de com pa ti bi li zar o Pro je to de Acor do com a
le gis la ção bra si le i ra so bre o as sun to.

5. Como re sul ta do, os dis po si ti vos do tex to
acor da do con tem plam, en tre ou tros te mas, o res pe i -
to às dis po si ções cons ti tu ci o na is re fe ren tes à na ci o -
na li da de da pes soa re cla ma da, o prin cí pio da es pe -
ci a li da de, a não apli ca ção da pena de mor te ou da
pena per pé tua pri va ti va de li ber da de, o con sen ti -
men to pré vio à re ex tra di ção para ter ce i ros pa í ses
por par te do Esta do que a con ce de, o en ca mi nha -
men to por via di plo má ti ca dos pe di dos, a dis pen sa
da le ga li za ção dos do cu men tos e a al ter na ti va da
apre sen ta ção do pe di do de pri são pre ven ti va por via 
di plo má ti ca ou pela Orga ni za ção Inter na ci o nal de
Po lí cia Cri mi nal (Inter pol).

Sen do o que cabe a esta Co mis são re gi men -
tal men te, pro nun ci ar na es fe ra da tra mi ta ção des ta
Men sa gem, re gis tra mos ape nas que se tra ta de um
acor do que tra ba lha no sen ti do do apro fun da men to
da har mo ni za ção ins ti tu ci o nal do Mer co sul, além de
ter sido pro du zi do em con for mi da de com nos sas
ins ti tu i ções ju rí di cas, me re cen do, des tar te, toda a
aten ção e cu i da do do Con gres so Na ci o nal.

Sala da Co mis são, Pre si den te, Re la tor.



COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO
MERCOSUL

Re pre sen ta ção Bra si le i ra

MENSAGEM 827, DE 1999
(Po der Exe cu ti vo)

PARECER DA COMISSÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la -
men tar Con jun ta, em re u nião or di ná ria re a li za da hoje, 
apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio do Se na dor Ca -
sil do Mal da ner ofe re ci do à Men sa gem nº 827/99, con -
clu in do pela apro va ção da Men sa gem que sub me te à
con si de ra ção do Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor -
do de Extra di ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co -
sul e da Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do Chi le,
con clu í do no Rio de Ja ne i ro em 10 de de zem bro de
1998.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta -
res Jú lio Re dec ker, Feu Rosa, Cel so Rus so ma no,
Edi son Andri no, João Herr mann, Pa u lo Del ga do, Jor -
ge Bor nha u sen, Ca sil do Mal da ner e Ge ral do Althoff.

Sala da Co mis são, 24 de no vem bro de 1999. –
De pu ta do Jú lio Re dec ker, Pre si den te.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal. )

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 327, DE 2001

(Nº 678/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa na má
so bre Isen ção de Vis tos em Pas sa por tes
Co muns, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de 
abril de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Pa na má so bre Isen ção de Vis tos
em Pas sa por tes Co muns, ce le bra do em Bra sí lia, em
10 de abril de 2000. 

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DO PANAMÁ SOBRE
ISENÇÃO DE VISTOS EM PASSAPORTES
COMUNS

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Re pú bli ca do Pa na má

(do ra van te de no mi na dos “Par tes”),
De se jan do in ten si fi car as re la ções de ami za de

exis ten tes en tre am bos os pa í ses;
Vi san do a sim pli fi car as vi a gens de ci da dãos de

um Esta do ao ter ri tó rio do ou tro, 

Acor dam o se guin te:

ARTIGO 1

Na ci o na is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
na ci o na is da Re pú bli ca do Pa na má, por ta do res de
pas sa por tes co muns vá li dos, po de rão en trar, atra ves -
sar em trân si to e sair do ter ri tó rio do ou tro Esta do,
para fins de tu ris mo, sem a ne ces si da de de vis to.

ARTIGO 2

Os na ci o na is a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri -
or po de rão per ma ne cer no ter ri tó rio do ou tro Esta do,
sem a ne ces si da de de vis to, pelo pe río do de 90 (no -
ven ta) dias, con ta dos a par tir da data de en tra da, re -
no vá vel des de que a per ma nên cia to tal não ex ce da a
180 (cen to e oi ten ta) dias por ano.

ARTIGO 3

Os ci da dãos men ci o na dos no Arti go 1 do pre -
sen te Acor do po de rão en trar, atra ves sar em trân si to e 
sair do ter ri tó rio do ou tro Esta do em to dos os pon tos
aber tos ao trá fe go in ter na ci o nal de pas sa ge i ros.

ARTIGO 4

A dis pen sa de vis to in tro du zi da pelo pre sen te
Acor do não exi me os ci da dãos de am bos os Esta dos
da obri ga ção de cum prir as leis e re gu la men tos so bre 
en tra da, per ma nên cia e sa í da de es tran ge i ros no ter -
ri tó rio do Esta do re cep tor.

ARTIGO 5

As Par tes re ser vam-se o di re i to de ne gar a en -
tra da ou re du zir a per ma nên cia em seu ter ri tó rio de
na ci o na is do ou tro Esta do con si de ra dos in de se já ve is.

ARTIGO 6

O dis pos to nes te Acor do não afe ta rá as leis e
nor mas in ter nas de am bos os Esta dos, con cer nen tes



ao re gi me de en tra da, per ma nên cia e sa í da dos ci da -
dãos es tran ge i ros.

ARTIGO 7

As au to ri da des com pe ten tes de am bos os Esta -
dos in ter cam bi a rão, por via di plo má ti ca, es pé ci mes
dos do cu men tos de vi a gem men ci o na dos no Arti go 1
des te Acor do, com in for ma ção por me no ri za da so bre
suas ca rac te rís ti cas e usos, 30 (trin ta) dias an tes da
en tra da em vi gor des te Acor do.

ARTIGO 8

Caso haja mo di fi ca ção dos pas sa por tes vá li dos, 
os Esta dos in ter cam bi a rão, por via di plo má ti ca, es pé -
ci mes de seus no vos pas sa por tes, com in for ma ção
por me no ri za da so bre suas ca rac te rís ti cas e usos, 45
(qua ren ta e cin co) dias an tes de sua en tra da em cir -
cu la ção.

ARTIGO 9

As au to ri da des com pe ten tes de am bos os Esta -
dos in for mar-se-ão mu tu a men te, por via di plo má ti ca,
com a mais bre ve an te ci pa ção, so bre qua is quer mu -
dan ças nas res pec ti vas leis e re gu la men tos so bre o
re gi me de en tra da, per ma nên cia e sa í da dos ci da -
dãos es tran ge i ros dos ter ri tó ri os de seus res pec ti vos
Esta dos.

ARTIGO 10

Por mo ti vos de se gu ran ça, or dem ou sa ú de pú -
bli cas, cada uma das Par tes po de rá sus pen der, to tal
ou par ci al men te, a apli ca ção do pre sen te Acor do. Tal
sus pen são de ve rá ser no ti fi ca da à ou tra Par te, por via 
di plo má ti ca, com a bre vi da de pos sí vel.

ARTIGO 11

1. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor 30 (trin ta) 
dias após a data em que o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil co mu ni que ao Go ver no da Re pú bli -
ca do Pa na má o cum pri men to dos re qui si tos le ga is in -
ter nos ne ces sá ri os à en tra da em vi gor do Acor do.

2. O pre sen te Acor do po de rá ser emen da do me -
di an te en ten di men to mú tuo en tre as Par tes. As emen -
das en tra rão em vi gor nos ter mos do pa rá gra fo 1.

3. Qu al quer das Par tes po de rá de nun ci ar o pre -
sen te Acor do, por via di plo má ti ca. Os efe i tos do Acor -
do ces sa rão 90 (no ven ta) dias após o re ce bi men to da
nota de de nún cia.

Fe i to em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000, em
dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e
es pa nhol, sen do am bos os tex tos igual men te au tên ti -
cos.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL

Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
DO PANAMÁ

José Mi guel Ale mán, Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res

MENSAGEM Nº 785, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 49,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do 
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no da Re pú bli ca do Pa na má so bre Isen ção de
Vis tos em Pas sa por tes Co muns, ce le bra do em Bra sí -
lia, em 10 de abril de 2000.

Bra sí lia, 8 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 160/MRE.

Bra sí lia, 26 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

ane xo tex to do Acor do so bre Isen ção de Vis tos em
Pas sa por tes Co muns, ce le bra do em Bra sí lia, em 10
de abril de 2000, en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa -
na má.

2. O re fe ri do Acor do re fle te o an se io dos dois
pa í ses em in ten si fi car suas re la ções de ami za de,
ten do com ob je ti vo fa ci li tar a en tra da de na ci o na is
de um dos pa í ses no ter ri tó rio do ou tro, in cre men -
tan do-se o flu xo de in ter câm bio tu rís ti co, bem
como es tre i tan do ain da mais os la ços de ami za de
exis ten tes.

3. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun -
to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to a
Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con -
gres so Na ci o nal, jun ta men te com có pi as au tên ti -
cas do Acor do.  Res pe i to sa men te, –  Luiz Fe li pe
Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o -
res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 328, DE 2001

(Nº 682/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do por tro ca
de No tas, pelo qual os Go ver nos da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e do Ja pão
for ma li zam a fu tu ra con ces são de fi nan -
ci a men to de Y46.286.000.000,00 (qua ren -
ta e seis bi lhões, du zen tos e oi ten ta e
seis mi lhões de ie nes) por par te do “Ja -
pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on”
(JBIC) para im ple men ta ção de cin co pro -
je tos de de sen vol vi men to no Bra sil, ce le -
bra do em Bra sí lia, em 14 de ju lho de
2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do por tro ca 

de No tas, pelo qual os Go ver nos da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e do Ja pão for ma li zam a fu tu ra con -
ces são de fi nan ci a men to de Y46.286.000.000,00
(qua ren ta e seis bi lhões, du zen tos e oi ten ta e seis mi -
lhões de ie nes) por par te do “Ja pan Bank for Inter na ti -
o nal Co o pe ra ti on” (JBIC) para im ple men ta ção de cin -
co pro je tos de de sen vol vi men to no Bra sil, ce le bra do
em Bra sí lia, em 14 de ju lho de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos dos qua is pos -
sam re sul tar al te ra ção ou re vi são do re fe ri do Acor do,
ou que acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo -
sos ao pa tri mô nio na ci o nal, nos ter mos do in ci so I do
art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

DSF/DAOC II/DAI/01/PAIN BRAS JAPA

Bra sí lia, 14 de ju lho de 2000

Se nhor Emba i xa dor,
Te nho a hon ra de acu sar re ce bi men to da Nota

de Vos sa Exce lên cia des ta data, cujo teor é o se guin -
te:

“Exce lên cia,
Te nho a hon ra de con fir mar o se guin te en ten di -

men to re cen te men te al can ça do en tre os re pre sen -
tan tes do Go ver no do Ja pão e do Go ver no da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com re la ção a em prés ti mos
ja po ne ses a se rem con ce di dos com vis tas a pro mo -
ver os es for ços de de sen vol vi men to da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e a for ta le cer as re la ções amis to sas 
en tre os dois pa í ses.

I
1. Um em prés ti mo em ie nes ja po ne ses, até o

mon tan te de Y40.l63.000.000 (qua ren ta bi lhões, cen -
to e ses sen ta e três mi lhões de ie nes) (do ra van te de -
no mi na do “o Emprés ti mo I”) será con ce di do ao Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e ao Mu ni cí -
pio do Rio de Ja ne i ro (do ra van te de no mi na dos “os
Mu tuá ri os bra si le i ros”) pelo Ban co do Ja pão para Co -
o pe ra ção Inter na ci o nal (do ra van te de no mi na do “o
Ban co”), de acor do com as leis e re gu la men tos ja po -
ne ses per ti nen tes, para a im ple men ta ção dos pro je -
tos e pro gra mas enu me ra dos na lis ta em ane xo (do ra -
van te de no mi na da “a Lis ta”), de acor do com a alo ca -
ção es pe ci fi ca da na Lis ta para cada pro je to e pro gra -
ma.

2.(1) O Emprés ti mo I será tor na do dis po ní vel
me di an te acor dos de em prés ti mo a se rem fir ma dos
en tre os Mu tuá ri os bra si le i ros e o Ban co. Os ter mos e
as con di ções do Emprés ti mo I, as sim como os pro ce -
di men tos para a sua uti li za ção, se rão re gi dos pe los
re fe ri dos acor dos de em prés ti mo, que con te rão, in ter
alia, os se guin tes prin cí pi os:

(a)(i) O pra zo de amor ti za ção será de 18 (de zo i -
to) anos, após pra zo de ca rên cia de 7 (sete) anos;

(ii) A taxa de ju ros será de 2,5% (dois e meio por
cen to) ao ano;

(b) Não obs tan te o in ci so (a) aci ma, quan do
uma par te do Emprés ti mo I for dis po ni bi li za da para
co brir pa ga men tos do pro je to e do pro gra ma an ti po lu -
i ção men ci o na dos nos nu me ra is 1 e 2 da Lis ta, e para
con sul to res do pro je to e do pro gra ma men ci o na dos
nos nu me ra is 3 e 4 da Lis ta, a taxa de ju ros da men ci -
o na da par te será en tão de 1,8% (um e oito dé ci mos
por cen to) ao ano, e

(c) O pe río do de de sem bol so será de 5 (cin co)
anos para os pro gra mas men ci o na dos nos nu me ra is
1 e 3 da Lis ta, de 6 (seis) anos para o pro je to men ci o -
na do no nu me ral 2 da Lis ta e de 9 (nove) anos para o
pro je to men ci o na do no nu me ral 4 da Lis ta, a par tir da
data em que en tra rem em vi gor os acor dos de em -
prés ti mo per ti nen tes.

(2) Cada um dos acor dos de em prés ti mo men ci -
o na dos no in ci so (1) aci ma será fir ma do após o Ban -
co se con si de rar sa tis fe i to com re la ção à vi a bi li da de,
in clu si ve quan to às con si de ra ções am bi en ta is, dos
pro je tos e pro gra mas a que se re fe rem es ses acor dos 
de em prés ti mo.

3. A amor ti za ção do prin ci pal do em prés ti mo
con ce di do ao Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro e o pa ga -
men to dos ju ros que so bre ele in ci di rem, as sim como
o pa ga men to men ci o na do no pa rá gra fo 2 (a) da Par te



III, te rão a ga ran tia do Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil.

4.(1) O Emprés ti mo I es ta rá dis po ní vel para co -
brir pa ga men tos a se rem efe tu a dos pe las agên ci as
exe cu to ras bra si le i ras aos for ne ce do res, em pre sas
e/ou con sul to res de pa í ses-fon te ele gí ve is, em con -
for mi da de com os con tra tos que ve nham a ser fir ma -
dos en tre eles para a com pra de pro du tos e/ou ser vi -
ços ne ces sá ri os à im ple men ta ção dos pro je tos e pro -
gra mas enu me ra dos na Lis ta, des de que tais com -
pras se jam efe tu a das nos pa í ses-fon te ele gí ve is e se
re fi ram a pro du tos fa bri ca dos por es ses pa í ses e/ou a 
ser vi ços por eles for ne ci dos.

(2) A de ter mi na ção dos pa í ses-fon te ele gí ve is,
men ci o na dos no in ci so (1) aci ma, será ob je to de acor -
do en tre as au to ri da des in te res sa das dos dois Go ver -
nos.

(3) Par te do Emprés ti mo II po de rá ser usa da
para co brir des pe sas ca bí ve is, em mo e da lo cal, que
se jam ne ces sá ri as à im ple men ta ção dos pro je tos e
pro gra mas enu me ra dos na Lis ta.

5. O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
as se gu ra rá que a aqui si ção dos pro du tos e/ou ser vi -
ços men ci o na dos no in ci so (1) do pa rá gra fo 4 obe de -
ce rá as nor mas de aqui si ção do Ban co, que es ta be le -
cem, in ter alia, os pro ce di men tos de li ci ta ção in ter na -
ci o nal a se rem se gui dos, ex ce to quan do tais pro ce di -
men tos fo rem jul ga dos ina pli cá ve is ou ina de qua dos.

6. Com re la ção ao trans por te e ao se gu ro ma rí ti -
mos de pro du tos ad qui ri dos nos ter mos do Emprés ti -
mo I, os dois Go ver nos evi ta rão, de acor do com as
leis e re gu la men tos per ti nen tes dos seus res pec ti vos
pa í ses, a im po si ção de qua is quer res tri ções que pos -
sam cri ar obs tá cu los à li vre e jus ta con cor rên cia en tre 
as em pre sas de na ve ga ção e de se gu ro ma rí ti mo dos 
dois pa í ses.

7. Os ci da dãos ja po ne ses cu jos ser vi ços pos -
sam vir a ser ne ces sá ri os na Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil no con tex to do for ne ci men to de pro du tos e/ou
ser vi ços men ci o na dos no in ci so (1) do pa rá gra fo 4
aci ma te rão, de acor do com as leis e re gu la men tos
bra si le i ros per ti nen tes so bre es tran ge i ros, to das as
fa ci li da des ne ces sá ri as à sua en tra da e à sua per ma -
nên cia na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, para o de -
sem pe nho de suas ati vi da des.

II
1. Um em prés ti mo em ie nes ja po ne ses, até o

mon tan te de Y6.123.000.000 (seis bi lhões, cen to e
vin te e três mi lhões de ie nes) (do ra van te de no mi na do 
“o Emprés ti mo II”) será con ce di do, de acor do com as
leis e re gu la men tos per ti nen tes do Ja pão, ao Ban co

do Nor des te S.A. (do ra van te de no mi na do “o Mu tuá -
rio”) pelo Ban co para a im ple men ta ção do Pro je to de
Con ser va ção Ambi en tal da Ca a tin ga (do ra van te de -
no mi na do “o Pro je to”).

2. (1) O Emprés ti mo II se tor na rá dis po ní vel me -
di an te acor do de em prés ti mo a ser fir ma do en tre o
Mu tuá rio e o Ban co. Os ter mos e as con di ções do
Emprés ti mo II, as sim como os pro ce di men tos para a
sua uti li za ção, se rão re gi dos pelo men ci o na do acor do 
de em prés ti mo, o qual con te rá, in ter alia, os se guin -
tes prin cí pi os:

(a) O pra zo de amor ti za ção será de 18 (de zo i to)
anos, após um pra zo de ca rên cia de 7 (sete) anos;

(b) A taxa de ju ros será de 1,8% (um e oito dé ci -
mos por cen to) ao ano;

(c) O pe río do de de sem bol so será de 4 (qua tro)
anos, a par tir da data em que en trar em vi gor o seu
res pec ti vo acor do de em prés ti mo.

(2) O acor do de em prés ti mo men ci o na do no in -
ci so (1) aci ma será fir ma do após o Ban co se con si de -
rar sa tis fe i to com re la ção à vi a bi li da de, in clu si ve
quan to às con si de ra ções am bi en ta is, do pro je to a que 
se re fe re o acor do de em prés ti mo.

3. A amor ti za ção do prin ci pal do Emprés ti mo II e 
o pa ga men to dos ju ros que so bre ele in ci di rem, as sim 
como o pa ga men to men ci o na do no pa rá gra fo 2 (b) da 
Par te III, te rão a ga ran tia do Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil.

4. O Emprés ti mo II es ta rá dis po ní vel para co brir
cré di tos a se rem con ce di dos pelo Mu tuá rio a ou tros
mu tuá ri os que to ma rem em prés ti mos no âm bi to do
Pro je to.

5. (1) Uma par te do Emprés ti mo II será uti li za da
para co brir os pa ga men tos a se rem efe tu a dos pelo
Mu tuá rio a con sul to res de pa í ses-fon te ele gí ve is ao
abri go dos con tra tos que pos sam ter sido fir ma dos
en tre eles para a con tra ta ção de ser vi ços ne ces sá ri os 
à im ple men ta ção do Pro je to, sem pre e quan do es sas
con tra ta ções se jam fe i tas em pa í ses-fon te ele gí ve is
ao for ne ci men to de ser vi ços des sa na tu re za.

(2) O âm bi to dos pa í ses-fon te ele gí ve is men ci o -
na dos no in ci so (1) aci ma será acor da do en tre as au -
to ri da des per ti nen tes dos dois Go ver nos.

6. O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
as se gu ra rá que a con tra ta ção dos ser vi ços men ci o -
na dos no in ci so (1) do pa rá gra fo 5 aci ma obe de ce rá
as nor mas de con tra ta ção de ser vi ços do Ban co, que
es ta be le cem, in ter alia, os pro ce di men tos de li ci ta -
ção in ter na ci o nal a se rem se gui dos, ex ce to quan do
tais pro ce di men tos fo rem jul ga dos ina pli cá ve is ou
ina de qua dos.



7. Os ci da dãos ja po ne ses cu jos ser vi ços pos -
sam vir a ser ne ces sá ri os na Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, no con tex to do for ne ci men to dos ser vi ços
men ci o na dos no in ci so (1) do pa rá gra fo 5 aci ma, te -
rão, de acor do com as leis e re gu la men tos bra si le i ros
per ti nen tes so bre es tran ge i ros, as fa ci li da des ne ces -
sá ri as à sua en tra da e à sua per ma nên cia na Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil, para o de sem pe nho de suas
ati vi da des.

III
1. Os res pec ti vos pe río dos de de sem bol so men -

ci o na dos no in ci so (1) (c) do pa rá gra fo 2 da Par te I e
no in ci so (1) (c) do pa rá gra fo 2 da Par te II po de rão ser
am pli a dos com a con cor dân cia das au to ri da des com -
pe ten tes dos dois pa í ses.

2. O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
ado ta rá to das as me di das ne ces sá ri as para ga ran tir
que:

(a) Os Mu tuá ri os bra si le i ros as su mi rão a obri ga -
ção de pa ga men to de to dos os im pos tos e ta xas fis -
ca is im pos tas na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil que
pos sam in ci dir so bre o Emprés ti mo I, de for ma di re ta
ou in di re ta, as sim como os ju ros de cor ren tes;

(b) O Mu tuá rio as su mi rá a obri ga ção de pa ga -
men to de to dos os im pos tos e ta xas fis ca is im pos tas
na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil que pos sam in ci dir
so bre o Emprés ti mo II, de for ma di re ta ou ,in di re ta,
as sim como os ju ros de cor ren tes.

3. O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
ado ta rá to das as me di das ne ces sá ri as para ga ran tir
que:

(a) O Emprés ti mo I e o Emprés ti mo II se jam usa -
dos de for ma apro pri a da e ex clu si va men te para os
pro je tos e pro gra mas enu me ra dos na Lis ta e no Pro -
je to res pec ti va men te;

(b) As ins ta la ções cons tru í das com os re cur sos
do Emprés ti mo I se jam man ti das e usa das apro pri a da 
e efe ti va men te para os pro pó si tos in di ca dos nes te en -
ten di men to.

4. O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, 
quan do lhe for so li ci ta do, for ne ce rá ao Go ver no do Ja -
pão as in for ma ções e os da dos re la ti vos à evo lu ção
da im ple men ta ção dos pro je tos e pro gra mas enu me -
ra dos na Lis ta e no Pro je to res pec ti va men te.

5. Os dois Go ver nos man te rão con sul tas bi la te -
ra is quan do sur gir qual quer ques tão so bre os en ten -
di men tos já ci ta dos ou a eles re fe ren te.

Te nho igual men te a hon ra de pro por que esta
Nota e a Nota de res pos ta de Vos sa Exce lên cia, con -
fir man do o aci ma ex pos to em nome do Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, pas sem a cons ti tu ir

um Acor do en tre os dois Go ver nos, o qual en tra rá em
vi gor na data de re ce bi men to, pelo Go ver no do Ja pão, 
da no ti fi ca ção es cri ta do Go ver no da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil in for man do te rem sido cum pri das as
for ma li da des in ter nas ne ces sá ri as para a en tra da em
vi gor do re fe ri do Acor do.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a
Vos sa Exce lên cia os pro tes tos da mi nha mais alta
con si de ra ção. – Kat su na ri Su zu ki, Emba i xa dor
Extra or di ná rio e Ple ni po ten ciá rio do Ja pão na Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

Lis ta
(Va lor má xi mo em mi lhões de ie nes)
1. Pro gra ma de Sa ne a men to Ambi en tal da Ilha

de São Luís 6.886 (São Luís Sa ni ta ti on Impro ve ment
Pro gram)

2. Pro je to de Mo der ni za ção do Se tor Sa ne a -
men to – PMSS II 11.320 /

(Urban Sa ni ta ti on Impro ve ment Pro ject –
(PMSS II)

3. Pro gra ma de De sen vol vi men to de Re cur sos
Hí dri cos do Semi-Ári do Bra si le i ro – PROÁGUA 3.595

(Nort he ast Wa ter Re sour ces De ve lop ment Pro -
gram – PROÁGUA)

4. Pro gra ma de Re cu pe ra ção Ambi en tal da Ba i -
xa da de

Ja ca re pa guá18.362
(Ja ca re pa guá Ba sin Envi ron men tal Pro ject)
to tal 40.163“
Te nho ain da a hon ra de con fir mar, em nome do

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, que o aci -
ma ex pos to é tam bém o en ten di men to do Go ver no da 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, e de con cor dar com
que a Nota de Vos sa Exce lên cia e esta Nota de res -
pos ta cons ti tu am um Acor do en tre os dois Go ver nos,
o qual en tra rá em vi gor à data do re ce bi men to, pelo
Go ver no do Ja pão, da no ti fi ca ção es cri ta, por par te
do Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, de que 
se cum pri ram as for ma li da des in ter nas ne ces sá ri as à 
sua vi gên cia.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a
Vos sa Exce lên cia os pro tes tos da mi nha mais alta
con si de ra ção. – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil.

MENSAGEM Nº 1.103, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral,  sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -



nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res, o tex to
do Acor do por tro ca de No tas, pelo qual os Go ver nos
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e do Ja pão for ma li -
zam a fu tu ra con ces são de fi nan ci a men to de Y40,163 
bi lhões (qua ren ta bi lhões, cen to e ses sen ta e três mi -
lhões de ie nes) por par te dO “Ja pan Bank for Inter na -
ci o nal Co o pe ra ti on” (JBIC) para im ple men ta ção de
cin co pro je tos de de sen vol vi men to no Bra sil, ce le bra -
do em Bra sí lia, em 14 de ju lho de 2000.

Bra sí lia, 15 de agos to de 2000. –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 256/MRE.

Bra sí lia, 2 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, te nho a hon ra de sub me ter à alta con si de ra ção de
Vos sa Exce lên cia o ane xo tex to do Acor do por tro ca
de No tas, de 14 de ju lho de 2000, pelo qual os Go ver -
nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e do Ja pão for -
ma li zam a fu tu ra con ces são de fi nan ci a men to de
Y40,163 bi lhões (qua ren ta bi lhões, cen to e ses sen ta
e três mi lhões de ie nes) por par te do “Ja pan Bank for
Inter na ti o nal Co o pe ra ti on” (JBIC) para a im ple men ta -
ção de cin co pro je tos de de sen vol vi men to no Bra sil.

2. Tra ta-se dos pro je tos de con ser va ção am bi -
en tal da Ca a tin ga; de sa ne a men to am bi en tal da Ilha
de São Luís; de mo der ni za ção do se tor de sa ne a -
men to; de de sen vol vi men to de re cur sos hí dri cos do
Semi-Ári do bra si le i ro e de re cu pe ra ção am bi en tal da
Ba i xa da de Ja ca re pa guá.

3. O Acor do re ves te-se de im por tân cia sig ni fi ca -
ti va, não só pe los efe i tos po si ti vos no cam po am bi en -
tal, mas tam bém no pla no eco nô mi co-so ci al, tan to
pe las con di ções fa vo rá ve is da con ces são dos cré di -
tos (taxa de ju ros de 2,5%, pra zo de amor ti za ção de
de zo i to anos e pe río do de ca rên cia de sete anos),
quan to pela con tri bu i ção em ter mos de aper fe i ço a -
men to da in fra-es tru tu ra exis ten te e de me lho ria da
qua li da de de vida das po pu la ções dos Esta dos de
Per nam bu co, Ma ra nhão e Rio de Ja ne i ro. Res sal -
te-se, ain da, o as pec to ino va dor do pro je to de con ser -
va ção am bi en tal da Ca a tin ga, que bus ca rá de sen vol -
ver ati vi da des agro pe cuá ri as na re gião Nor des te e
evi tar os cons tan tes êxo dos po pu la ci o na is pro vo ca -
dos pe las di fí ce is con di ções de vida na re gião.

4. De se jo des ta car, ade ma is, a im por tân cia po lí -
ti ca do pre sen te ins tru men to, pela con ti nu i da de que
con fe re à par ti ci pa ção dos fi nan ci a men tos con ces si o -
na is ni pô ni cos em pro je tos de im pac to so ci al, a se rem
im ple men ta dos em pon tos di ver sos do ter ri tó rio na ci o -

nal. Tan to o Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, quan to a Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na -
ci o nal, do Mi nis té rio da Fa zen da, que par ti ci pa ram di -
re ta men te das ne go ci a ções, es tão de acor do com o
teor dos com pro mis sos as su mi dos no Acor do por tro -
ca de no tas.

5. Ten do em vis ta o gran de in te res se em que se
dê iní cio, o mais bre ve pos sí vel, à exe cu ção dos pro -
je tos em apre ço, ele vo a Vos sa Exce lên cia a ane xa
mi nu ta de Men sa gem ao Con gres so Na ci o nal, que
ca pe ia o tex to do Acor do a ser sub me ti do à apre ci a -
ção do Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te,
Luiz Fe li pe de Se i xas Cor rêa

Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções
 Exte ri o res

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 329, DE 2001

(Nº 1.174/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to da nova ver são do
Acor do Qu a dro de Co o pe ra ção Fi nan ce i ra
en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ban co Nór di co de Inves ti men to, ce le bra do
em Hel sin ki, em 17 de se tem bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º Fica apro va do o tex to da nova ver são do
Acor do Qu a dro de Co o pe ra ção Fi nan ce i ra en tre 

a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Nór di co
de Inves ti men to, ce le bra do em Hel sin ki, em 17 de se -
tem bro de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re -
fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes com ple -
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com -
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

ACORDO QUADRO DE COOPERAÇÃO
FINANCEIRA ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL E O BANCO NÓRDICO DE
INVESTIMENTOS 

O pre sen te Acor do é ce le bra do en tre a Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil, re pre sen ta da pelo Emba i xa -
dor José Olympio Ra che de Alme i da, Emba i xa dor do



Bra sil na Re pú bli ca da Fin lân dia, a se guir de sig na da
por “Bra sil”, pri me i ro ou tor gan te, e o Ban co Nór di co
de Inves ti men to, com sede no nú me ro 34 da Fa bi a -
nin ka tu, em Hel sin ki, Fin lân dia, re pre sen ta do por
Lars-Âke Olsson, Vice-Pre si den te, a se guir de sig na -
do por ”Ban co“, se gun do ou tor gan te, (do ra van te de -
no mi na dos por ”Par tes Con tra tan tes“), Con si de ran -
do:

A. Que o Ban co é uma or ga ni za ção de di re i to in -
ter na ci o nal pú bli co cri a da por tra ta do in ter na ci o nal
em 4 de de zem bro de 1975 como ins ti tu i ção fi nan ce i -
ra mul ti la te ral pe los cin co pa í ses nór di cos (Re i no da
Di na mar ca, Re pú bli ca da Fin lân dia, Re pú bli ca da
Islân dia, Re i no da No ru e ga e Re i no da Su é cia),

B. Que o Bra sil e o Ban co de se jam es ta be le cer
as ba ses de uma co o pe ra ção a lon go pra zo na uti li za -
ção dos fi nan ci a men tos dis po ni bi li za dos pelo Ban co
para pro je tos de in te res se do Bra sil e dos pa í ses nór -
di cos; e 

C. Que, para que esse ob je ti vo seja atin gi do, é
ne ces sá rio se rem es ta be le ci das as re gras sob as
qua is o Ban co ope ra rá no Bra sil, 

As Par tes Con tra tan tes de ci dem for ma li zar o
se guin te Acor do:

ARTIGO 1º

Os em prés ti mos con ce di dos nos ter mos do pre -
sen te Acor do des ti nar-se-ão ao fi nan ci a men to par ci al 
de pro je tos de in ves ti men to lo ca li za dos no ter ri tó rio
bra si le i ro, que sa tis fa çam os cri té ri os nor mal men te
apli ca dos pelo Ban co nas suas ope ra ções a car go de
re cur sos pró pri os, de ven do en ten der-se que os pro je -
tos pro mo vi dos por en ti da des do se tor pú bli co se rão
apre sen ta dos ao Ban co pe las au to ri da des com pe ten -
tes do Go ver no Fe de ral do Bra sil.

ARTIGO 2º

O Ban co de ci di rá so bre a ad mis si bi li da de dos
pro je tos e so bre a con ces são dos em prés ti mos à luz
das nor mas, con di ções e pro ce di men tos es ta be le ci -
dos nos seus Esta tu tos.

ARTIGO 3º

Os em prés ti mos con ce di dos pelo Ban co fi ca rão
su je i tos, no que toca aos res pec ti vos ter mos e pra zos, 
a con di ções es ta be le ci das com base nas ca rac te rís ti -
cas eco nô mi cas e fi nan ce i ras dos pro je tos; a taxa de
ju ros e a ga ran tia se rão de ter mi na das pelo Ban co, de
acor do com a sua prá ti ca ha bi tu al, sem pre ju í zo da
sub mis são pré via ao Ban co Cen tral do Bra sil, pe los
po ten ci a is be ne fi ciá ri os dos em prés ti mos, das res -

pec ti vas con di ções fi nan ce i ras e de pra zo, na for ma
da le gis la ção bra si le i ra.

ARTIGO 4º

Os em prés ti mos con ce di dos pelo Ban co com
vis tas à re a li za ção de pro je tos po de rão re ves tir a for -
ma de co-fi nan ci a men tos, em par ti cu lar, com a par ti -
ci pa ção de or ga nis mos e ins ti tu i ções de cré di to e de
de sen vol vi men to do Bra sil, or ga nis mos e ins ti tu i ções
de cré di to dos Esta dos-Mem bros do Ban co, ou de
Esta dos ter ce i ros, ou ain da de ins ti tu i ções fi nan ce i ras 
in ter na ci o na is.

ARTIGO 5º

Têm aces so aos fi nan ci a men tos con tem pla dos
no pre sen te Acor do as pes so as ju rí di cas de di re i to
pú bli co bra si le i ro bem como as so ci e da des de eco no -
mia mis ta, em pre sas pú bli cas e fun da ções pú bli cas
vin cu la das à União, aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os do
Bra sil, e ain da to das as so ci e da des pri va das cons ti tu -
í das nos ter mos das leis do Bra sil, in de pen den te men -
te de te rem ou não par ti ci pa ção de ca pi tal es tran ge i -
ro.

ARTIGO 6º

A exe cu ção, su per vi são e ma nu ten ção dos pro -
je tos fi nan ci a dos no âm bi to do pre sen te Acor do se rão 
da res pon sa bi li da de dos be ne fi ciá ri os fi na is dos em -
prés ti mos. A exe cu ção fi nan ce i ra dos pro je tos fi nan ci -
a dos pelo Ban co, con tra ta dos ou ga ran ti dos pelo Bra -
sil, será ob je to de au di to ri as re a li za das pe las au to ri -
da des com pe ten tes do Go ver no Fe de ral.

ARTIGO 7º

A. A par ti ci pa ção em li ci ta ções pú bli cas ou qua -
is quer pro ce di men tos que vi sem a ad ju di ca ção dos
con tra tos de for ne ci men to de bens e ser vi ços e exe -
cu ção de obras obe de ce rá ao prin cí pio de li vre con -
cor rên cia, em con for mi da de com a prá ti ca ha bi tu al do 
Ban co e com as dis po si ções le gis la ti vas em vi gor no
Bra sil.

B. O Ban co e as en ti da des bra si le i ras que se be -
ne fi ci em dos fi nan ci a men tos do Ban co re ce be rão um
tra ta men to de pro te ção de in ves ti men tos não me nos
fa vo rá vel que o dis po ní vel na le gis la ção bra si le i ra vi -
gen te, ou em qual quer acor do bi la te ral de pro te ção de 
in ves ti men tos ce le bra do pelo Bra sil.

ARTIGO 8º

Os ju ros e de ma is pa ga men tos de vi dos ao Ban -
co em vir tu de dos em prés ti mos con ce di dos no âm bi to 
do pre sen te Acor do e das res pec ti vas ga ran ti as fi ca -



rão isen tos da in ci dên cia de qua is quer im pos tos, ta -
xas ou en car gos de qual quer na tu re za pre vis tos no
or de na men to ju rí di co bra si le i ro, des de que os pa í -
ses-mem bros do Ban co, in clu si ve o de sua sede, tam -
bém con ce dam igual be ne fí cio.

ARTIGO 9º

O Bra sil obri ga-se, du ran te todo o pe río do de vi -
gên cia dos em prés ti mos con ce di dos, a:

a) fa cul tar aos mu tuá ri os be ne fi ciá ri os dos men -
ci o na dos em prés ti mos e aos seus ga ran ti do res as di -
vi sas es tran ge i ras ne ces sá ri as ao pa ga men to do
prin ci pal, dos ju ros, das co mis sões e dos de ma is en -
car gos, na for ma da le gis la ção bra si le i ra e, em todo
caso, dar um tra ta men to não me nos fa vo rá vel do que
o dado aos pa ga men tos fe i tos a ou tras ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras mul ti la te ra is;

b) fa cul tar ao Ban co as di vi sas ne ces sá ri as para 
a con ver são de to das as im por tân ci as que este pos sa 
ter re ce bi do em mo e da na ci o nal, na for ma da le gis la -
ção bra si le i ra e, em todo caso, dar um tra ta men to não
me nos fa vo rá vel do que o dado a ou tras ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras mul ti la te ra is.

ARTIGO 10

Com vis tas ao cum pri men to dos seus ob je ti vos,
o Ban co go za rá no Bra sil da mais am pla ca pa ci da de
ju rí di ca que a le gis la ção na ci o nal atri bui às pes so as
ju rí di cas de di re i to in ter na ci o nal pú bli co, po den do ce -
le brar con tra tos, ad qui rir ou ali e nar bens mó ve is e
imó ve is e par ti ci par e ser par te em pro ces sos ju di ci a is,
nos li mi tes per mi ti dos pela le gis la ção bra si le i ra.

ARTIGO 11

A. Os fun ci o ná ri os e agen tes do Ban co que não
te nham a na ci o na li da de bra si le i ra nem re si dên cia
per ma nen te no país go za rão, no de sem pe nho de fun -
ções re la ci o na das com a exe cu ção do pre sen te Acor -
do e nos lo ca is onde de vam de sem pe nhar es sas fun -
ções, de imu ni da de face a pro ces sos ju di ci a is e ad mi -
nis tra ti vos re fe ren tes a atos por si pra ti ca dos no exer -
cí cio e por ca u sa do exer cí cio de suas fun ções ofi ci a -
is, sal vo se o Ban co re nun ci ar a essa imu ni da de.

B. Os fun ci o ná ri os e agen tes do Ban co que não
te nham a na ci o na li da de bra si le i ra nem re si dên cia
per ma nen te no país dis po rão de vis tos tem po rá ri os
de ca te go ria I, pelo pra zo de dois anos re no vá ve is,
sub me ti dos às re gras le ga is exis ten tes quan to a re -
gis tro.

ARTIGO 12

A. Qu al quer dis pu ta en tre o Bra sil e o Ban co, de -
cor ren te do pre sen te Acor do, que não for re sol vi da de 
co mum acor do en tre as Par tes Con tra tan tes, será de -
fi ni ti va men te re sol vi da por meio de pro ce di men to ar -
bi tral, que se gui rá as re gras da Co mis são das Na ções 
Uni das para o Di re i to Co mer ci al Inter na ci o nal
(UNCITRAL), com ex ce ção do art. 26, re a li zan do-se a 
es co lha dos ár bi tros con for me aba i xo in di ca do:

a) o Bra sil e o Ban co es co lhem, cada
um, um ár bi tro e es tes ár bi tros es co lhem,
em con jun to e de co mum acor do, o ter ce i ro;

b) caso os ár bi tros es co lhi dos pelo
Bra sil e pelo Ban co não che guem a um
acor do so bre o ter ce i ro ár bi tro, este será de -
fi ni do pela Unci tral.

B. A ar bi tra gem dar-se-á em Bra sí lia (DF), Bra -
sil, e os pro ce di men tos se rão em lín gua in gle sa. As
Par tes Con tra tan tes con cor dam em ace i tar e sub -
me ter-se a qual quer de ci são to ma da pela Cor te de
Arbi tra gem.

ARTIGO 13

A. O pre sen te Acor do de i xa rá de vi go rar quan do 
as Par tes Con tra tan tes, por acor do mú tuo, de ci dam
dá-lo por ter mi na do ou quan do uma de las o de nun cie
nos ter mos da alí nea B do pre sen te Arti go. Em qual -
quer caso, po rém, as dis po si ções do pre sen te Acor do 
man ter-se-ão em vi gor re la ti va men te às ope ra ções
de fi nan ci a men to for ma li za das an tes da data em que,
por mú tuo acor do ou por de nún cia uni la te ral, for to -
ma da a de ci são de lhe pôr ter mo, en quan to não fo rem 
to tal men te li qui da das to das as quan ti as de vi das nos
ter mos dos res pec ti vos con tra tos de fi nan ci a men to.

B. Qu al quer das Par tes Con tra tan tes po de rá de -
nun ci ar uni la te ral men te o pre sen te Acor do. Em tal
caso, e sem pre ju í zo do dis pos to no pa rá gra fo pre ce -
den te, a de nún cia sur ti rá efe i to 90 (no ven ta) dias
após a data da sua no ti fi ca ção, por es cri to e por via di -
plo má ti ca, à ou tra Par te Con tra tan te.

ARTIGO 14

A. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor na data
em que o Bra sil co mu ni car, por via di plo má ti ca, ao
Ban co que se en con tram cum pri das to das as for ma li -
da des le ga is in ter nas ne ces sá ri as à ple na vi gên cia
de atos in ter na ci o na is.

B. Ao pre sen te Acor do é jun to o se guin te Ane xo:

ANEXO A
De le ga ção de Po de res



O pre sen te Acor do foi ce le bra do, ru bri ca do e as -
si na do em dois ori gi na is em lín gua por tu gue sa, sen -
do to dos igual men te au tên ti cos. Cada pá gi na de cada 
exem plar ori gi nal do pre sen te do cu men to foi as si na -
do pelo Sr. Lars-Âke Olsson, por par te do Ban co, e
pelo Emba i xa dor José Olympio Ra che de Alme i da,
por par te do Bra sil.

Hel sin ki, 17 se tem bro de 1999. – Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil, José Olympio de Alme i da – Ban -
co Nór di co de Inves ti men to, Lars-Âke Olsson, By
Po wer of a Attor ney.

MENSAGEM Nº 219, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de ra -
ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo -
si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do Qu a dro de
Co o pe ra ção Fi nan ce i ra en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Ban co Nór di co de Inves ti men to, ce le bra -
do em Hel sin ki em 17 de se tem bro de 1999.

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 47 DAI/DPF-DE-I-MRE – PAIN

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Levo ao co nhe ci men to de Vos sa Exce lên cia que 

foi as si na do, no dia 17 de se tem bro de 1999, o Acor do 
Qu a dro de Co o pe ra ção Fi nan ce i ra en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Nór di co de Inves ti -
men to (NIB).

2. O re fe ri do Acor do com o NIB, a exem plo de
acor dos se me lhan tes as si na dos pelo Bra sil com ou -
tros or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is, de fi ne as
con di ções ge ra is para os em prés ti mos da que le Ban -
co ao Bra sil.

3. O NIB é uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra mul ti la te ral
cri a da em 1975 pe los cin co pa í ses nór di cos (Re i no
da Di na mar ca, Re pú bli ca da Fin lân dia, Re pú bli ca da
Islân dia, Re i no da No ru e ga e Re i no da Su é cia). Em
31 de agos to de 1997, o NIB de ti nha apro xi ma da men -
te 7,3 bi lhões de dó la res em sua car te i ra de cré di tos.

4. Este Ban co pro vê fi nan ci a men to para pro je -
tos de in ves ti men to tan to do se tor pú bli co quan to pri -
va do. O NIB fi nan cia suas ope ra ções com cap ta ção
de re cur sos, em sua ma i or par te, dos mer ca dos de
ca pi ta is in ter na ci o na is.

5. Os em prés ti mos para in ves ti men tos bus cam
fi nan ci ar pro je tos em se to res de in fra-es tru tu ra (trans -

por tes, co mu ni ca ções e ener gia) que se jam ma té ria
de in te res se mú tuo en tre o go ver no do país re cep tor,
o to ma dor do (em prés ti mo e os pa í ses-mem bros do
NIB.

(Fls. 2 da EM nº 47 DAI/DPF-DE-I-MRE – PAIN,
de 6-3-01)

6. Estes em prés ti mos po dem ser de lon go pra zo 
com ma tu ri da de de mais de 20 anos, in clu in do um pe -
río do de ca rên cia de 3 a 8 anos, de pen den do da im -
ple men ta ção do pro je to e da es ti ma ti va do flu xo de
ca i xa. Po dem ser con ce di dos para go ver nos ou para
em pre sas pri va das sem ga ran ti as go ver na men ta is.
Ten do em vis ta o pro ces so de pri va ti za ção, as op ções 
de fi nan ci a men to re pre sen ta das pelo NIB po de ri am
cons ti tu ir fon te adi ci o nal de re cur sos para es tas no -
vas en ti da des, le gal men te não mais es ta ta is, e sem a
pro te ção ou ga ran tia do Esta do.

7. Os em prés ti mos do NIB são um re cur so para
com ple men ta ção de fun dos e po dem co brir até 50%
do cus to to tal para a exe cu ção de pro je tos. Con se -
qüen te men te, os em prés ti mos do NIB, usu al men te,
re que rem co-fi nan ci a men tos de ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras in ter na ci o na is e/ou or ga nis mos in ter na ci o na is.

8. Os em prés ti mos po dem ser ne go ci a dos em
qual quer mo e da li vre men te con ver sí vel pelo NIB. As
ta xas de ju ros são de ter mi na das com base na es co -
lha da mo e da do to ma dor de em prés ti mos e o cus to
de em prés ti mo do NIB para cada mo e da.

9. Além de fi nan ci ar pro je tos no âm bi to – dos pa í -
ses da OCDE, o Ban co tam bém atua na Ásia, Ori en te
Mé dio, Eu ro pa Cen tral e do Les te, Áfri ca e Amé ri ca
La ti na.

l0. O Mi nis té rio da Fa zen da par ti ci pou ati va men -
te das ne go ci a ções do Acor do Qu a dro e apro vou seu
tex to fi nal. Nes sas con di ções, sub me to a con si de ra -
ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de Men sa -
gem ao Con gres so Na ci o nal para fins de ra ti fi ca ção
do re fe ri do Acor do Qu a dro.

Res pe i to sa men te, Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo n.ºs 315 a
324, de 2001, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com
pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter -
mos do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de
acor do com o art. 122, II, ”b“, do Re gi men to Inter no,



po de rão re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias
úte is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, de
acor do com o dis pos to no in ci so I e §§ 1º e 2º do art.
2º da Re so lu ção n.º 1, de 1996-CN, o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo n.º 325, de 2001, lido an te ri or men te,
vai pre li mi nar men te à Re pre sen ta ção Bra si le i ra na
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, que
terá o pra zo de 15 dias para emi tir seu re la tó rio.

A ma té ria, após esse pra zo, será en ca mi nha da
à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo n.ºs 326 a 329, de
2001, vão à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos do art. 376, III, do Re -
gi men to Inter no, te rão o pra zo de cin co dias úte is para 
re ce bi men to de emen das, fin do o qual a re fe ri da Co -
mis são terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is por igual
pe río do, para opi nar so bre as pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 242/2001

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, ve nho, por

meio des te, co mu ni car a Vos sa Exce lên cia que a par -
tir des ta data in te gro a Ban ca da do PTB – Par ti do Tra -
ba lhis ta Bra si le i ro, no Se na do Fe de ral.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia meus
pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Car los Pa tro cí nio.

Ofí cio nº 239/2001

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, vi mos por

meio des te co mu ni car a Vos sa Exce lên cia que os Se -
na do res que essa subs cre vem, in di cam o Exmº Sr.
Se na dor Car los Pa tro cí nio para ocu par a li de ran ça da 
Ban ca da do PTB – Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, no
Se na do Fe de ral.

Ao en se jo, re no va mos a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Car los Wil son –
Se na dor Fer nan do Be zer ra – Se na dor Arlin do Por -
to – Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os ex pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção
de emen das ao Pro je to de Lei do Se na do n.º 108, de
2001, de au to ria do Se na dor Wal deck Orne las, que
acres cen ta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei n.º 9.504, 
de 30 de se tem bro de 1997, que ”es ta be le ce nor mas
para as ele i ções“.

Ao pro je to fo ram ofe re ci das três emen das, que
vão ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.

São as se guin tes as emen das re ce bi das:

EMENDAS

(De ple ná rio) Ofe re ci das ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 108, de 2001, que acres cen ta os §§ 7º, 8º
e 9º ao ar ti go 47 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro
de 1997, que es ta be le ce nor mas para as ele i ções.

EMENDA Nº 1-PLEN

Dê-se ao § 7º que se pre ten de acres cen tar ao
art. 47 da Lei nº  9.504, de 30 de se tem bro de 1997 a
re da ção se guin te:

“§ 7º Nas ele i ções em que hou ver
duas va gas para Se na dor, o ór gão re gi o nal
de di re ção do par ti do, ou quem re pre sen tar
co li ga ção, nos ter mos dos in ci sos III e IV do
§ 3º do art. 6º des ta Lei, de fi ni rá os cri té ri os
de dis tri bu i ção do tem po que lhe for des ti na -
do, se re gis trar mais de um can di da to.”

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, con sa gran do re gra já
ins cul pi da no art. 83 da Lei nº  4.737/65 (Có di go Ele i to -
ral), dis pôs, em seu art. 46, que os se na do res são ele -
i tos “se gun do o prin cí pio ma jo ri tá rio”.

O prin cí pio ma jo ri tá rio im põe a pro cla ma ção do
vi to ri o so, in di vi du al men te, con for me or dem de cres -
cen te de vo tos. Se há uma vaga em dis pu ta, e, a tí tu lo
de ilus tra ção, três são os pos tu lan tes, o mais vo ta do
será o su fra ga do, ain da que os ou tros dois con cor ren -
tes se jam do mes mo par ti do e, no so ma tó rio, a le gen -
da des ses úl ti mos haja ob ti do mais vo tos que a le gen -
da da que le que, in di vi du al men te, lo grou ser o ma jo ri -
tá rio. Se duas são as va gas em dis pu ta, o que só
acon te ce nas ele i ções se na to ri a is, em fun ção do dis -
pos to no § 2º do art. 46 da Cons ti tu i ção Fe de ral, os



dois can di da tos in di vi du al men te mais vo ta dos hão de
ser pro cla ma dos ele i tos. Não há, nes te caso, de ter mi -
na ção de qua is can di da tos pos tu lam a pri me i ra vaga
e qua is ple i te i am a se gun da.

Por tan to, não faz sen ti do em nor te ar a dis tri bu i -
ção de tem po no rá dio e na TV em lo tes re la ti vos a
uma su pos ta vaga A e ou tra vaga B. Como os par ti dos 
e co li ga ções ar ti cu lam seus mo vi men tos – no que a
cam pa nha ele i to ral é par te es sen ci al, como es for ço
de per su a são do ele i to ra do – com vis tas a se rem
bem-su ce di dos nas ele i ções é ques tão in tra-mu ros.
Não pode ser ob je to de con si de ra ção he te rô no ma,
em pla no in fra cons ti tu ci o nal, mor men te se tal re gu la -
ção vier de en con tro ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da
ele i ção ma jo ri tá ria e ao dis pos to no art. 17, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por isso, ad vo ga mos o aca ta men to da pre sen te
emen da.

Sala das Ses sões, de se tem bro de 2001. – José 
Edu ar do Du tra.

EMENDA Nº 2–PLEN

Su pri ma-se, no pro je to em epí gra fe, o § 8º que
se pre ten de acres cer ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1997.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da su pres si va é co ro lá rio ló gi -
co de even tu al aca ta men to de emen da mo di fi ca ti va
ao § 7º que se quer adi tar ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 
1997.

Sala das Ses sões, de se tem bro de 2001. – José 
Edu ar do Du tra.

EMENDA Nº 3–PLEN

Su pri ma-se, no pro je to em epí gra fe, o § 9º que
se pre ten de acres cer ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1997.

Jus ti fi ca ção

Como re sul ta do do aco lhi men to de emen da mo -
di fi ca ti va pro pos ta, pela qual se bus ca al te rar o § 7º
que se quer adi tar ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 1997,
im põe-se a apro va ção da pre sen te emen da su pres si -
va, para fins de co e rên cia sis tê mi ca da nor ma.

Sala das Ses sões, de se tem bro de 2001 – José
Edu ar do Du tra.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
26 de se tem bro de 2001 e pu bli cou no dia 27 do mes -
mo mês e ano, a Me di da Pro vi só ria n.º 3, que ”Esta -
be le ce nor mas para re gis tro do re sul ta do lí qui do ne -
ga ti vo de cor ren te do ajus te dos va lo res em re a is de
obri ga ções e cré di tos, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção n.º
1/89-CN, e da Re so lu ção n.º 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

Se na do res
Ti tu la res                            Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros               1.José Alen car
Na bor Jú ni or                     2. Ju vên cio da Fon se ca

PFL

Hugo Na po leão                 1.Edu ar do Si que i ra Cam -
pos
Ro meu Tuma                     2.Fran ce li no Pe re i ra

Blo co (PSDB/PPB)

Ro me ro Jucá
1. Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra         1.Pa u lo Har tung

PSB

Ade mir Andra de               1.Ro ber to Sa tur ni no

*PTB

Arlin do Por to                    1.

De pu ta dos

Ti tu la res                            Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or                    1.Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues              2.Se bas tião Ma de i ra

Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra             1.Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on               2.Co ra u ci So bri nho

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima           1.Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro                 1.Alo i zio Mer ca dan te



PPB

Odel mo Leão                     1.Ger son Pe res
*PTN

José de Abreu                   1.
De acor do com a Re so lu ção n.º 1, de 1989-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 27-9-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  28-9-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até  2-10-2001 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 11-10-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
11-10-2001 – Re mes sa à Câ ma ra dos De pu ta dos
Até  25-11-2001 – pra zo fi nal no Con gres so Na -

ci o nal (**)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. LUIZ PONTES (Blo co/PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Pon tes, que, de
acor do com o art. 14, II, ”a“ do Re gi men to, dis po rá de
cin co mi nu tos para fa lar em nome de seu Par ti do.

O SR. LUIZ PONTES (Blo co/PSDB – CE. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re -
le vân cia de um even to me traz hoje a esta tri bu na
para que fi quem re gis tra das nos Ana is da Casa a sua
im por tân cia e sin gu la ri da de no con tex to da his tó ria e
pro gres so do meu Esta do, o Ce a rá. 

Re fi ro-me ao cin qüen te ná rio do Gru po Edson
Qu e i roz, que se pro je ta da ter ra ce a ren se para to dos
os qua dran tes do País, ge ran do em pre gos a mi lha res
de tra ba lha do res e le van do pro du tos e ser vi ços de
qua li da de a mi lhões de bra si le i ros. Um gru po que,
além de con tri bu ir para com os co fres pú bli cos do
País com um dos mais ex pres si vos ín di ces de ar re ca -
da ção tri bu tá ria, tam bém é res pon sá vel por uma im -
por tan te par ce la de in ves ti men tos nas áre as so ci al,
tec no ló gi ca, agro pe cuá ria, edu ca ci o nal e de co mu ni -
ca ção.

* De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.
(**) § 7º do art. 62 da Con si tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001: “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

A im por tân cia do Gru po Edson Qu e i roz para o
Ce a rá, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pode
ser ava li a da, em prin cí pio, pelo con glo me ra do de
qua se duas de ze nas de em pre sas em fran ca ati vi da -
de. Um re sul ta do po si ti vo que nos re me te à fir me za
de prin cí pi os e vi são fu tu ris ta de seu fun da dor, Edson
Qu e i roz, que cons tru iu pe ran te a so ci e da de bra si le i ra 
mu i to mais do que uma ”ima gem“ po si ti va de sua per -
for man ce em pre sa ri al, mas um ”con ce i to“ que tem
atra ves sa do os anos, ven cen do de sa fi os e su pe ran do 
cri ses, ofe re cen do li ções co ti di a nas de res pe i to à ci -
da da nia, pelo no tá vel tra ba lho so ci al que de sen vol ve.

Nada dis so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, acon te ceu por mero aca so. Fo ram ne ces sá ri as
fir me za para ven cer as ad ver si da de e ou sa dia para
em pre en der com pas sos fir mes em di re ção ao fu tu ro.

Edson Qu e i roz, a quem po de ría mos atri bu ir a
no to ri e da de e a con cep ção da re vo lu ção in dus tri al
ce a ren se, trans for mou o seu gru po em pre sa ri al num
dos íco nes mais des ta ca dos no pro gres so e da eco -
no mia de meu Esta do. Mas não foi da no i te para o dia
que tudo isso se tor nou pos sí vel.

A base his tó ri ca des ta tra je tó ria foi ini ci a da em
1940, quan do ab di cou de sua li ber da de da ado les -
cên cia e da sua con di ção de qua se cri an ça para se
tor nar – ain da que pre ma tu ra men te – ho mem de ne -
gó cio aos 15 anos.

No me a do pelo seu pai como ge ren te do Arma -
zém Ge né sio Qu e i roz & Cia, de pro pri e da de da fa mí -
lia, in cor po rou des de cedo uma ex pe riên cia que mol -
da ria para sem pre os prin cí pi os de sua for ma ção em -
pre sa ri al.

Ain da as sim, en con tra ria tem po para es tu dar,
pri me i ro se ma tri cu lan do no Co lé gio Ce a ren se, dos
ir mãos ma ris tas, de po is se trans fe rin do para o Se mi -
ná rio Arqui di o ce sa no da Pra i nha, con clu in do o gi ná -
sio no Li ceu do Ce a rá.

Em 1948, con clu i ria o cur so de Con ta bi lis ta na
Esco la Pa dre Cham pag nat, uma for ma ção que in flu iu
pre do mi nan te men te na sua ca rac te rís ti ca mu i to pró -
pria de ad mi nis trar.

O ca sa men to com Yo lan da Vi dal Qu e i roz ocor -
reu em 1945. Fi lha de Luís e Ma ria Vi dal, de tra di ci o -
nal fa mí lia ce a ren se, foi ela a sua gran de com pa nhe i -
ra e co-res pon sá vel por seus gran des em pre en di -
men tos, como fa zia ele pró prio ques tão de afir mar.

O es pí ri to vi si o ná rio des se em pre en de dor foi
res pon sá vel pela in tro du ção de seu nome na his tó ria
ce a ren se, como al guém que en xer gou e in ves tiu além 
de seu tem po.



Em me nos de qua tro dé ca das con so li dou um
gru po que, se hoje não tem a sua pre sen ça fí si ca – ti -
ra da trá gi ca e pre ma tu ra men te num aci den te aé reo,
em 1982 –, tem sua mar ca de pi o ne i ris mo e con ce i to
de res pe i ta bi li da de, man ti dos pela de di ca ção dos que 
lhe su ce de ram, co man da dos pelo pul so for te e de ter -
mi nis mo de Dona Yo lan da Qu e i roz, que su pe rou a dor 
da per da na ide a li za ção e exe cu ção de no vas con -
quis tas.

As 16 em pre sas que com põem o Gru po Edson
Qu e i roz são res pon sá ve is por algo em tor no de
14.000 em pre gos di re tos, sem fa lar no nú me ro ex -
pres si vo de ocu pa ções in di re tas e nos mi lhões de re -
a is em im pos tos que, ano após ano, aju dam a im pul si -
o nar as ações do Po der Pú bli co.

Entre im pos tos e con tri bu i ções, se des ta cam
va lo res anu a is na or dem de R$255,5 mi lhões: 3,3 mi -
lhões ao PIS, 4,1 mi lhões de Con tri bu i ção So bre Lu -
cros, 6,3 mi lhões de CPMF/IOF, 6,9 mi lhões de IPI,
15,3 mi lhões ao IRPJ e 219,9 mi lhões de ICMS.

As con tri bu i ções aos pro gra mas so ci a is to ta li za -
ram – so men te em 2000 – a ci fra de R$181,12 mi -
lhões, re pre sen tan do ga ran tia sa la ri al e as sis ten ci al a 
um con ti gen te de tra ba lha do res equi va len tes à po pu -
la ção de mu i tos dos Mu ni cí pi os ce a ren ses.

Com pro me ti dos com o de sen vol vi men to re gi o -
nal e na ci o nal, as em pre sas do Gru po Edson Qu e i roz
atu am nos mais va ri a dos se to res: da dis tri bu i ção de
gás li qüe fe i to à água mi ne ral; da mi ne ra ção à me ta -
lur gia; da agro pe cuá ria à agro in dús tria; da co mu ni ca -
ção so ci al à edu ca ção.

A ri gor, Sr. Pre si den te. Srªs. Srs. Se na do res, é
qua se im pos sí vel en con trar um pon to do Ter ri tó rio
Na ci o nal em que um de seus pro du tos ou um re fle xo
de seus ser vi ços não se fa çam pre sen tes. Sua dis tri -
bu i do ra de gás, por exem plo, res pon de pelo abas te ci -
men to de mais de 40 mi lhões de con su mi do res, en -
quan to as duas mar cas de água mi ne ral – Inda iá e Mi -
nal ba – res pon dem por 20% do mer ca do bra se i ro. 

Um com ple to, di ver si fi ca do e res pe i ta do sis te -
ma de co mu ni ca ção so ci al en glo ba emis so ras de rá -
dio (AM e FM), de te le vi são e jor nal, onde a cre di bi li -
da de é o que me lhor de fi ne o con ce i to des se com ple -
xo de co mu ni ca ção ce a ren se. 

Na me ta lur gia, o Gru po se des ta ca com a
Esmal tec, uma das ma i o res em pre sas bra si le i ras no
se tor. 

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, de i xo para o fi nal o
re gis tro re la ti vo ao Gru po Edson Qu e i roz que mais
me mo ti vou a ocu par hoje esta tri bu na: sua vo ca ção

para in te grar-se à co mu ni da de, em que são múl ti plos
os ca sos e in con tá ve is as si tu a ções. 

Co me ço por res sal tar o mo nu men tal tra ba lho da 
Fun da ção Edson Qu e i roz por meio de sua face mais
vi sí vel: a Uni ver si da de de For ta le za, na ci o nal men te
co nhe ci da como Uni for. 

Com 28 cur sos, es pa lha dos pe las mais di ver sas 
áre as do co nhe ci men to, a Uni for já for mou mais de 30 
mil pro fis si o na is, os qua is se tor na ram ap tos ao exer -
cí cio de im por tan tes pa péis no con tex to de pro e mi -
nên cia na co mu ni da de. 

Além dis so, a Uni for é co nhe ci da por inú me ros e 
im por tan tes ser vi ços de ex ten são, em que, trans pon -
do os li mi tes do cam pus, leva o co nhe ci men to a mi -
lha res de pes so as que di fi cil men te te ri am aces so à
edu ca ção su pe ri or. 

Um tra ba lho de ele va do al can ce so ci al que se
faz por inú me ras vias, como os Nú cle os de Prá ti ca Ju -
rí di ca, de Assis tên cia Mé di ca Inte gra da, de Ser vi ço
em Psi co lo gia Apli ca da e o da Esco la de Apli ca ção
Dona Yo lan da Qu e i roz.

Ofe re cen do as sis tên cia em es pe ci a li da des
como fi si o te ra pia, odon to lo gia, fo no a u di o lo gia, o Nú -
cleo de Assis tên cia Mé di ca Inte gral da Uni for, como
um dos exem plos, já aten deu a mais de 300 mil pes -
so as des de a sua ins ta la ção. 

Na ci da de de Cas ca vel, cer ca de 900 cri an ças
es tão ma tri cu la das na Esco li nha de Ensi no Fun da -
men tal Abra ço Fra ter no, man ti da pelo Gru po e mo de -
lo de edu ca ção para a fa i xa etá ria que aten de.

Ain da no cam po da edu ca ção, devo ci tar os 500
alu nos da Esco la de Apli ca ção Dona Yo lan da Qu e i -
roz, na ca pi tal ce a ren se, e os 360 alu nos ma tri cu la -
dos na Esco la de Ensi no Fun da men tal San ta Rita.

Numa cla ra per cep ção de que a ver da de i ra edu -
ca ção deve trans cen der os li mi tes for ma is do en si no
es co lar, o Gru po man tém ain da uma Esco li nha de Fu -
te bol, des ti na da aos fi lhos de fun ci o ná ri os e à co mu -
ni da de do Ba ir ro Pa pi cu, em For ta le za, onde con ta
atu al men te com 200 cri an ças aten di das.

Um gru po mo der no, cons ci en te de que sua atu -
a ção deve ul tra pas sar a li nha de pro du ção. É isso que 
faz de seu pa pel so ci al, o Gru po Edson Qu e i roz: que,
além dos exem plos ci ta dos, ain da cria e man tém gru -
pos de co ral, pa tro ci na atle tas em es por tes de ex -
pres si vo ca rá ter com pe ti ti vo, apóia a Orques tra Sin fô -
ni ca de For ta le za.

Ati vi da des e prin cí pi os que nor te i am o dia-a-dia
de um gru po em pre sa ri al que tra ba lha para se man ter 
em per ma nen te cres ci men to, mas que tam bém se
de di ca a es ti mu lar e va lo ri zar o cres ci men to hu ma no.



Encer ro este pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, na cer te za de ha ver cum pri do
um de ver, ao ho me na ge ar o Gru po Edson Qu e i roz,
na pas sa gem de seus cin qüen ta anos.

Orgu lho so, em nome de meu Esta do, que pode
ter como par ce i ro, em sua luta pelo de sen vol vi men to,
um gru po em pre sa ri al com pro me ti do com a efi ciên cia 
sem ja ma is se afas tar de sua fun ção so ci al.

Pelo que é, pelo que faz, pelo que en si na e pelo
que exem pli fi ca, o Gru po Edson Qu e i roz me re ce o
res pe i to de to dos.

Uma fra se de Edson Qu e i roz, di a ri a men te re pe -
ti da no jor nal Diá rio do Nor des te, por ele fun da do,
re su me o prin cí pio da sua per sis tên cia, exor tan do
atra vés dos tem pos os mi lha res de co la bo ra do res
que, ins pi ra dos no seu tra ba lho e na cren ça do fu tu ro,
trans for ma ram o Gru po numa re fe rên cia na ci o nal.

É a fra se: ”Se al gum dia vo cês fo rem sur pre en -
di dos pela in jus ti ça ou pela in gra ti dão, não de i xem de
crer na vida, de en gran de cê-la pela de cên cia e de
cons truí-la pelo tra ba lho“.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
do PMDB do Esta do de Go iás.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, dia 27 de
se tem bro e se gun da-fe i ra, dia 1º de ou tu bro, são
duas da tas ins ti tu í das para ho me na ge ar uma clas se
de se res hu ma nos mu i to es pe ci a is: os ido sos. Ofi ci al -
men te, hoje é o Dia do Ancião, e, na se gun da-fe i ra, o
Dia Inter na ci o nal do Ido so, ins ti tu í do pela Orga ni za -
ção das Na ções Uni das, a ONU.

São da tas que não po dem ser vis tas como ce le -
bra ção do pas sa do ou da sa u da de, mas um mo men to 
em que de ve mos co me mo rar a vida. Vida que sig ni fi -
ca tam bém fu tu ro, ca mi nha da, ide a is, con quis tas.

O que nos sos pais e avós sem pre fi ze ram foi, a
cada ins tan te, acre di tar em um fu tu ro me lhor e por ele 
lu tar no li mi te dos seus es for ços. A des pe i to de to das
as di fi cul da des, se nós vi ve mos em um País mu i to
me lhor do que há 50, 100 anos é por que ele foi cons -
tru í do a par tir da gran de za de sua gen te ao lon go das
dé ca das. Se o Bra sil de hoje é me lhor é por que hou ve
quem acre di tas se, quem en ches se as mãos de ca los, 
en fren tan do sol e chu va, para nos le gar um pre sen te
e, qui çá, um ama nhã mais dig no e mais jus to. São
pes so as que me re cem sem pre as nos sas mais sin ce -
ras ho me na gens.

Ve nho hoje a esta tri bu na para ex ter nar a to dos
es ses ho mens e mu lhe res for tes o res pe i to e o re co -
nhe ci men to não ape nas meu, mas de todo o meu
que ri do Esta do de Go iás e, que ro crer, de todo o País, 
o nos so Bra sil. 

Sa be mos cla ra men te que foi da luta de las que
as con quis tas se tor na ram uma agra dá vel ro ti na en tre 
os bra si le i ros. De sua sa be do ria é que nas ce ram os
pla nos que nos per mi ti ram avan çar no de cor rer dos
anos. Da de di ca ção de nos sos pais e avós, de to dos
eles, in dis tin ta men te, foi sur gin do um país me lhor, de
me lho res pers pec ti vas. Não fos se a fé no fu tu ro de
quem nos an te ce deu, a es pe ran ça in que bran tá vel de
nos sos ido sos, a gar ra em con tor nar bar re i ras e ven -
cer de sa fi os, es ta ría mos vi ven do, cer ta men te, uma
vida pior. Os pro ble mas se ri am ain da ma i o res e as di -
fi cul da des mais di fí ce is de su pe rar.

Ti ve mos con quis tas im por tan tes ao lon go dos
anos, mas ain da te mos gran des de sa fi os na di re ção
de cri ar mos mais opor tu ni da des e mais jus ti ça so ci al,
um con jun to de obri ga ções em que te mos de in clu ir
um tra ba lho con cre to para me lho rar a vida das pes so -
as que pas sa ram dos 60 anos.

O Bra sil, hoje, pos sui 13,5 mi lhões de ido sos, o
equi va len te a 8,6% da nos sa po pu la ção. No ano de
2050, terá 56 mi lhões, por tan to, 24% da po pu la ção
pre vis ta. O Bra sil está en ve lhe cen do rá pi do: a cada
ano, 650 mil pes so as ul tra pas sam os 60 anos de vida.

Essa cons ta ta ção leva-nos a duas con clu sões –
uma de las ani ma do ra, por que in di ca que o bra si le i ro
está vi ven do mais: a ex pec ta ti va de vida, em 1950,
era de 43 anos ape nas; hoje, che ga a 68 anos. A ou tra 
con clu são é pre o cu pan te: em bus ca de uma ve lhi ce
me lhor, os nos sos ido sos ain da en fren tam pre con ce i -
to, so li dão e fal ta de pers pec ti va.

Se ten ta e cin co por cen to dos ido sos ga nham
no má xi mo três sa lá ri os mí ni mos por mês. A gran de
ma i o ria ga nha ape nas um sa lá rio mí ni mo por mês, o
que mu i tas ve zes é in su fi ci en te para os al tís si mos
gas tos, prin ci pal men te com a sa ú de, le van do em con -
si de ra ção que os re mé di os no Bra sil são os mais ca -
ros do mun do. Os que têm ren da ma i or é por que,
mes mo de po is de apo sen ta dos, vêem-se obri ga dos a 
con ti nu ar tra ba lhan do para so bre vi ver. 

De acor do com o IBGE, qua tro mi lhões de ido -
sos com mais de 60 anos de ida de tra ba lham no Bra -
sil, nú me ro que do brou nos úl ti mos 12 anos. Des se
con tin gen te, ape nas 12% pos su em car te i ra as si na da. 
Ape nas 12%, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res!
O res to tra ba lha por con ta pró pria ou fa zem bi cos,
como for ma de se sus ten ta rem e às suas fa mí li as.
Isso acon te ce por que eles en fren tam um sis te ma pre -



vi den ciá rio caó ti co, in jus to e ul tra pas sa do, que ne -
ces si ta ur gen te men te ser re vis to.

Uma pes soa que lu tou a vida toda não pode
che gar à ve lhi ce com uma apo sen ta do ria mi se rá vel.
Essa é uma das gran des ver go nhas do nos so País.
Gran de par te des ses ido sos tra ba lha não por que quer, 
mas por que pre ci sa se não mor re de fome, à mín gua
por fal ta de re mé di os. As co i sas es tão in ver ti das no
nos so País: o tra ba lho na ter ce i ra ida de não pode ser
uma exi gên cia, mas uma op ção de cada um. 

Sr. Pre si den te, a es tru tu ra de nos sas ci da des
pre ci sa me lho rar a adap ta ção à vida des sas pes so as. 
O Bra sil tem avan ça do nes se sen ti do, mas não o su fi -
ci en te para tor nar fal sas as pa la vras de Ecléa Bosi,
au to ra de Me mó ri as e So ci e da de, Lem bran ça de
Ve lhos, se gun do a qual o ve lho é opri mi do pe los pe -
que nos de ta lhes de su ma nos das ci da des, como cal -
ça das que bra das e de gra us al tos nos ôni bus. Esses
são al guns obs tá cu los que os em pur ram bru tal men te
das ruas, ge ran do uma si tu a ção de en ga i o la men to
den tro de casa.

Em de zem bro de 1982, a ONU pro cla mou a De -
cla ra ção dos Prin cí pi os para os Ido sos. O tex to re la ci -
o na 18 itens, di vi di dos em cin co prin cí pi os bá si cos
que de vem ori en tar nos sas ações:

I – Inde pen dên cia: os ido sos de vem ter aces so à 
co mi da, abri go e cu i da dos mé di cos e ter opor tu ni da -
de de tra ba lho e es tu do na ve lhi ce.

II – Par ti ci pa ção: os ido sos pre ci sam per ma ne -
cer in te gra dos à so ci e da de.

III – Bem-es tar: os ido sos pre ci sam da pro te -
ção da so ci e da de e de con tar com os ser vi ços le ga -
is, como de as sis tên cia so ci al e sa ú de.

IV – De sen vol vi men to: cri ar con di ções para
que os ido sos te nham aces so a re cur sos edu ca ci o -
na is, cul tu ra is, re li gi o sos e de re cre a ção.

V – Dig ni da de: os ido sos ne ces si tam da ga ran -
tia de vi ver dig na men te e em se gu ran ça, li vres de
ex plo ra ções, dis cri mi na ção e maus tra tos.

Ba se a do nes ses pre ce i tos es ta be le ci dos pela
ONU, Go iás de sen vol veu uma ini ci a ti va exem plar
que vem con tri bu in do para a me lho ria da qua li da de
de vida de mais de dois mil ido sos em todo o Esta -
do: a cons tru ção das cha ma das Vi las Vida. Tra ta-se
de um pro je to que in te gra, num am plo com ple xo,
mo ra dia, es tru tu ra de la zer, as sis tên cia mé di ca e só -
cio-edu ca ti va, tra ba lhos re li gi o sos e di ver sas ati vi da -
des que vi sam à in te gra ção dos ve lhi nhos à so ci e -
da de, já que a ma i o ria de les não pos su em mais fa -
mí lia.

Esse pro je to teve sua im plan ta ção ini ci a da
pelo ex-Go ver na dor Iris Re zen de e pela ex-pri me i -
ra-dama, Dona Iris de Ara ú jo Re zen de. Tive a opor -
tu ni da de de dar-lhe con ti nu i da de, tam bém na con di -
ção de Go ver na dor, ao lado da ex-pri me i ra-dama,
San dra Vi le la. 

O Pro je to Vila Vida, im plan ta do nas prin ci pa is
ci da des de Go iás, in clu si ve na ci da de de San to
Anto nio do Des co ber to, a 30, 40 qui lô me tros de Bra -
sí lia, re ce beu elo gi os de di ver sos or ga nis mos in ter -
na ci o na is e ser viu de mo de lo para ini ci a ti vas se me -
lhan tes em ou tros Esta dos. Cons tru í mos es sas Vi las 
Vi das para ido sos, com pis ci na, fi si o te ra pia, as sis -
tên cia mé di ca à sa ú de, as sis tên cia ali men tar, sa lão
para fes tas e re cre a ção.

Esse é ape nas um exem plo con cre to de que,
quan do exis te von ta de po lí ti ca dos Go ver nos, é pos -
sí vel re a li zar mu i to em fa vor dos ido sos. Antes de
tudo, os go ver nan tes pre ci sam exer ci tar a sen si bi li -
da de e olhar com ca ri nho, aten ção e pri o ri da de os
mais ve lhos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re i te ro o 
meu res pe i to pela his tó ria e pelo tra ba lho dos mais
de 13 mi lhões de ido sos bra si le i ros e o meu com -
pro mis so, como ho mem pú bli co, de lu tar sem pre
como par ce i ro des sas pes so as, cujo tra ba lho nos
pro por ci o na ram vi ver hoje num País mu i to me lhor
que o eles vi ve ram on tem.

Que Deus con ti nue a ilu mi nar-lhes os pas sos e 
a re com pen sá-los pelo es for ço. E que os con ser ve
en tre nós por mu i to anos, para que nos hon rem com 
as suas vi das e nos en si nem ca mi nhos no vos com
sua sa be do ria.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) – 
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Com mu i to pra zer, com mu i ta hon ra, con ce do o
apar te ao bri lhan te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, do 
vi zi nho Esta do do To can tins.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) – 
No bre Se na dor Ma gui to Vi le la, eu já es ta va um pou -
co an gus ti a do em ver que o pro nun ci a men to de V.
Exª se en ca mi nha va para o fim e eu não po de ria ter
a opor tu ni da de, ain da que com as mi nhas mo des tas 
con si de ra ções em pa nan do o bri lho do seu pro nun ci -
a men to, de po der par ti ci par des sa im por tan te ho me -
na gem que V. Exª traz, se gu ra men te em nome da
va lo ro sa gen te go i a na, que V. Exª tão bem re pre sen -
ta nes ta Casa. Pres ta V. Exª esta ho me na gem aos
ido sos hoje, Dia de Cos me e Da mião, em que no



Bra sil co me mo ra-se o Dia Na ci o nal do Ido so. Como
bem as si na lou V. Exª, o ido so re pre sen ta uma par -
ce la ex pres si va da so ci e da de bra si le i ra. Não é mais
o Bra sil o País jo vem de on tem. Cres ce de for ma im -
pres si o nan te o per cen tu al de ido sos, para ale gria e
sa tis fa ção nos sa. Se gu ra men te, é o re sul ta do de in -
ves ti men tos so ci a is em áre as im por tan tes e es tru tu -
ra is des te País – sa ne a men to bá si co, me lho ria da
ha bi ta ção, abas te ci men to de água tra ta da, com ba te
às do en ças e, so bre tu do, avan ços da ciên cia e tec -
no lo gia –, fa to res que con tri bu í ram com a Me di ci na,
a sa ú de, au men tan do a ex pec ta ti va de vida do povo
bra si le i ro. Essa ho me na gem é mu i to im por tan te por -
que par te de V. Exª, ho mem pú bli co de lar ga fo lha
de ser vi ços pres ta dos ao seu Esta do e a este País.
Qu an do go ver nou Go iás, teve a opor tu ni da de de dar 
um tom mu i to for te, mar can te ao seu go ver no no as -
pec to so ci al. Estou se gu ro de que, den tre as ações
de sen vol vi das com vis tas a pro te ger e a va lo ri zar os 
di ver sos seg men tos so ci a is da po pu la ção go i a na,
cer ta men te os ido sos me re ce ram des ta que todo es -
pe ci al, no ta da men te com esse pro gra ma que V. Exª
aca bou de men ci o nar, o Vila Vida. Se gu ra men te foi
um dos pro gra mas, den tre ou tros que V. Exª de sen -
vol veu no seu Esta do, que va lo ri za ram os ido sos do
Bra sil. Cum pri men to V. Exª pelo belo pro nun ci a men -
to, pe las con si de ra ções apro pri a das que traz a esta
Casa. Asso cio-me às ho me na gens pres ta das aos
ido sos bra si le i ros.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço e in cor po ro o pro nun ci a men to de V. Exª ao meu,
com mu i ta hon ra. 

Sr. Pre si den te, que ro mais uma vez pres tar a mi -
nha ho me na gem aos ido sos bra si le i ros, aos ido sos
hu mil des que, às ve zes, pas sam por toda sor te de ne -
ces si da de, aos ido sos apo sen ta dos com sa lá rio mí ni -
mo – re pi to – que en fren ta ram o sol, a chu va, os es pi -
nhos, os ma rim bon dos, as co bras, abrin do ca mi nhos
para que hoje pu dés se mos vi ver num mun do me lhor.
Aos ido sos que tan to têm co la bo ra do com este País,
aos ido sos como D. Ki o la, uma mu lher-sím bo lo no
Bra sil, mãe do nos so que ri dís si mo ex-Pre si den te da
Re pú bli ca, Se na dor José Sar ney; às mães e aos pais
de Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is e de au to ri da -
des ilus tres que tan to co la bo ra ram com este País e
com o mun do. 

Por tan to, as mi nhas mais sin ce ras, pro fun das
e jus tas ho me na gens aos ido sos bra si le i ros. 

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Mu i to obri -
ga do a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Obri ga do a V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas -
tião Ro cha, do PDT do Esta do do Ama pá.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o no -
bre Se na dor Ma gui to Vi le la nos trou xe, nes ta ma -
nhã, um bri lhan te pro nun ci a men to em co me mo ra -
ção ao Dia Na ci o nal do Ido so, que acon te ce hoje, e
ao Dia Inter na ci o nal do Ido so, que será co me mo ra -
do no dia 1º de ou tu bro. S. Exª nos trou xe uma aná li -
se glo bal dos as pec tos ge ra is des se seg men to da
nos sa po pu la ção que au men ta a cada ano e que
tem uma ten dên cia de, a mé dio pra zo, tor nar-se,
quem sabe, até ma jo ri tá rio. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na tam bém para ho me na ge ar os ido sos do 
nos so País, mu i to es pe ci al men te os ido sos do meu
Esta do, o Ama pá, do meu Mu ni cí pio, San ta na. Ve -
nho com a res pon sa bi li da de de, na Sub co mis são do 
Ido so, exer cer o pa pel de Re la tor des sa im por tan te
Sub co mis são da Co mis são de Assun tos So ci a is do
Se na do, pre si di da pelo emi nen te Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, pre sen te nes te ple ná rio. 

A Sub co mis são do Ido so, que teve a ca pa ci da -
de de su pri mir as di fi cul da des de ho rá ri os para se
re u nir, en con tran do um ca mi nho al ter na ti vo, tem-se
re u ni do se ma nal men te à no i te para dar se qüên cia
ao exa me das ma té ri as per ti nen tes a uma me lhor
qua li da de de vida para os ido sos. 

To dos nós ple i te a mos, de fen de mos, fa ze mos
ques tão de ana li sar, de de ba ter, de dis cu tir, de pro -
por al ter na ti vas e me i os para que o ido so pos sa ter
as suas ati vi da des do dia-a-dia de for ma sa u dá vel,
an ga ri an do nes sa ter ce i ra eta pa da nos sa vida, de -
no mi na da ter ce i ra ida de e que co mu men te gos ta -
mos de cha mar de a me lhor ida de, jus ti ça so ci al so -
bre tu do, mas tam bém jus ti ça eco nô mi ca. A in ser ção 
do ido so no mer ca do de tra ba lho tam bém se faz ne -
ces sá ria, sem pre com a pre o cu pa ção de ga ran -
tir-lhe con di ções a uma vida sa u dá vel, na qual in clu -
í mos o di re i to ao la zer, o aces so à cul tu ra, ao tu ris -
mo e ao em pre go e à mo ra dia de boa qua li da de.

A Sub co mis são do Ido so tem pro cu ra do ana li -
sar, apre ci ar e ori en tar o Par la men to bra si le i ro so bre 
os pro je tos pri o ri tá ri os que de vem ser vo ta dos com



a ma i or agi li da de pos sí vel. Ela bo ra mos um elen co
de pro je tos em tra mi ta ção nas duas Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal. 

Des ta tri bu na, faço um ape lo à Pre si dên cia das 
duas Ca sas, às Co mis sões com pe ten tes do Se na do 
e da Câ ma ra Fe de ral, aos Re la to res in cum bi dos de
re la tar pro je tos de in te res se dos ido sos, para que
pos sa mos, de for ma ágil, ace le rar a sua tra mi ta ção
e vo ta ção na ma i or bre vi da de pos sí vel. São pro je tos 
de gran de al can ce so ci al e de am pli tu de bas tan te
va riá vel, como o que de ter mi na o aten di men to ge riá -
tri co nos hos pi ta is; há o que ins ti tu iu a meia en tra da
para ido sos em es pe tá cu los ar tís ti cos, cul tu ra is e
es por ti vos; há o pro je to que dis põe so bre o aces so
gra tu i to dos ido sos às sa las de ci ne ma e dá ou tras
pro vi dên ci as; ou tro pro je to pro pon do o des con to de
50% no pre ço do in gres so em even tos cul tu ra is.
Como se vê, o Par la men to está pre o cu pa do em ga -
ran tir ao ido so uma par ti ci pa ção ati va nos even tos
cul tu ra is de nos so País. 

Dan do con ti nu i da de, há o im por tan te pro je to
que dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal do ido so e al te -
ra a re da ção da Lei n.º 8.842; um pro je to que dis põe 
so bre a gra tu i da de do trans por te de ido sos –
vou-me de di car um pou co mais a este as sun to de -
po is –; o que tor na obri ga tó ria a con ces são de em -
pre gos a ido sos. São pro je tos de di fí cil exe cu ção,
mas que ca mi nham na di re ção men ci o na da por
mim, já que es tão vol ta dos para a in ser ção do ido so
no âm bi to so ci al e eco nô mi co. Há o pro je to que
isen ta os ido sos com mais de 65 anos do pa ga men -
to de pe dá gio; o que de ter mi na des con to de 50%
nas ta ri fas de pas sa gens aé re as para os ma i o res de 
60 anos; o que dis põe so bre aten di men to pre fe ren ci -
al a ido sos, ges tan tes, por ta do res de de fi ciên cia e
cri an ças de pri me i ra ida de para mar ca ção de con -
sul tas e exa mes com ple men ta res; e o que dis põe
so bre a isen ção de ta xas de pas sa por te e de ma is
do cu men tos de vi a gens para os ma i o res de 65
anos. 

Esses são os prin ci pa is pro je tos re fe ren tes ao
tema em tra mi ta ção no Se na do da Re pú bli ca. Gos -
ta ria de pe dir à Se cre ta ria da Mesa que os fi zes se
cons tar, na ín te gra, dos Ana is da Casa, até para que 
to dos os Se na do res pos sam de les to mar co nhe ci -
men to de for ma or ga ni za da, sis te ma ti za da. 

Eu dis se que de di ca ria um pou co do meu tem -
po ao Pro je to de Lei do Se na do n.º 569, de 1999, de 
au to ria do ex-Se na dor Luiz Este vão, que de ter mi na
o des con to de 50% nas ta ri fas de pas sa gens aé re as 

e nos trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá -
ri os in te res ta du a is. 

Este pro je to é de gran de re le vân cia, mas há
uma ques tão que pre ce de a sua vo ta ção. A Cons ti -
tu i ção Fe de ral pre vê a gra tu i da de nos trans por tes
ur ba nos para ma i o res de 65 anos, e a lei que de fi niu 
a po lí ti ca do ido so es ta be le ceu 60 anos como ida de
pa râ me tro. Por tan to, to dos os pro je tos apre sen ta dos 
por Par la men ta res in te res sa dos na ques tão do ido -
so es ta be le ce ram como pa râ me tro 60 anos. Cria-se, 
en tão, uma in ter pre ta ção di ver gen te en tre a Cons ti -
tu i ção e a lei que es ta be le ce a po lí ti ca do ido so, pro -
ble ma que te mos de su pe rar. De fato, os ido sos têm, 
hoje, uma vida mais sa u dá vel, ma i or lon ge vi da de,
mas o que deve ser se gui do, no meu en ten di men to,
o que tem de ser vir de ori en ta ção para o Par la men -
to é a lei que es ta be le ce a po lí ti ca dos ido sos e que
fixa a ida de de 60 anos como pa râ me tro para a pes -
soa ser con si de ra da ido sa. 

Nós, da Sub co mis são do Ido so, en ten de mos
que to das as leis a se rem apro va das em be ne fí cio
dos ido sos de vem man ter o pa râ me tro dos 60 anos,
a não ser que se al te re a Lei da Po lí ti ca dos Ido sos,
pas san do-se a con si de rar 65 anos a ida de li mi te.

O pro je to que es ta be le ce des con tos nas pas -
sa gens aé re as, ro do viá ri as, fer ro viá ri as e aqua viá ri -
as in te res ta du a is fixa a ida de de 60 anos. Con tu do,
o subs ti tu ti vo de au to ria do Se na dor Arlin do Por to, já 
apro va do na Co mis são de Assun tos So ci a is, es ta be -
le ceu 65 anos como ida de li mi te. Este pro je to foi en -
ca mi nha do ao Ple ná rio e re tor nou à Co mis são,
onde foi re la ta do pelo Se na dor Gil vam Bor ges, que
man te ve o li mi te de 65 anos para que a pes soa te -
nha aces so a es sas van ta gens.

Esta mos pro pon do uma re vi são nes te pro je to
no sen ti do de as se gu rar o cum pri men to da Lei da
Po lí ti ca dos Ido sos, que es ta be le ce, como dis se, os
60 anos como li mi te para os ido sos.

Ou tro as pec to bas tan te in te res san te é que o
pro je to ori gi nal pre vê, no caso das em pre sas aé re -
as, o di re i to ime di a to, in clu in do as atu a is em pre sas
aé re as. O que es ta be le ceu o Se na dor Arlin do Por to
em seu subs ti tu ti vo? Que essa pro pos ta só te ria va -
li da de para os no vos con tra tos de con ces são de li -
nhas aé re as, o que sig ni fi ca di zer que as em pre sas
que atu al men te têm con ces sões de li nhas aé re as
es ta ri am isen tas de obe de cer ao dis po si ti vo le gal.
Isso não é ne nhum avan ço, por que há di fi cul da des
para a con ces são de no vas li nhas. Esta mos aqui a
de fen der este pro je to no sen ti do de que seja fi xa da



como ida de li mi te 60 anos e es ta be le ci do o di re i to
de go zar das van ta gens tam bém nas atu a is li nhas
aé re as.

No Dia Na ci o nal do Ido so, o Se na dor Se bas -
tião Ro cha veio à tri bu na de fen der um pro je to que
re duz o pre ço das pas sa gens aé re as para os ido -
sos. Que im por tân cia tem isso para os ido sos de ba -
i xa ren da, por exem plo? Este é um pro je to de gran -
de im por tân cia so ci al den tro do ra ci o cí nio da in ser -
ção do ido so na so ci e da de. Os ido sos são, sem dú -
vi da, os prin ci pa is con su mi do res do tu ris mo; até
mes mo os de ba i xa ren da con so mem mu i to esse
pro du to em fun ção de que ór gãos pú bli cos es ta du a -
is e mu ni ci pa is, cos tu me i ra men te, pa tro ci nam even -
tos e vi a gens para ido sos.

Em to dos os Esta dos bra si le i ros exis tem os
cen tros de con vi vên cia dos ido sos. Hoje, eles cons ti -
tu em uma ver da de i ra ins ti tu i ção or ga ni za da e la bo ri -
o sa, em que os prin ci pa is as pec tos são o la zer, o tu -
ris mo e a so ci a li za ção. Por isso, este pro je to é im -
por tan te, e não o é so men te para o ido so, mas tam -
bém para as em pre sas aé re as.

Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, on tem à no i te, na
re u nião da sub co mis são, dis cu tía mos a ne ces si da de
de que as em pre sas aé re as te nham a sen si bi li da de e
a per cep ção de que a trans for ma ção des te pro je to em 
lei ga ran ti rá uma de man da ma i or de pas sa ge i ros para 
os vôos que, na ma i o ria das ve zes, es tão com lu ga res 
nem sem pre pre en chi dos. É pre ci so cons tru ir um con -
sen so em tor no des te pro je to.

Na Sub co mis são do Ido so, es ta mos dis pos tos a
re a li zar au diên ci as pú bli cas para que as em pre sas ve -
nham nos in for mar e apre sen tar al ter na ti vas. Pode
acon te cer de não ser pos sí vel que 100% dos lu ga res
es te jam dis po ní ve is para os ido sos com a re du ção de
pre ços, mas é pos sí vel, sim, es ta be le cer-se o cri té rio,
que já exis te hoje, do des con to nas pas sa gens aé re as.
As em pre sas fa zem uma cer ta tri a gem de lu ga res e
es ta be le cem cri té ri os, co lo can do à dis po si ção do pú -
bli co 40% dos lu ga res com uma re du ção de 50% nos
pre ços, mais 20% com uma re du ção de 40% e um ou -
tro per cen tu al com re du ção de pre ço de 20%. Nes se
caso, é pos sí vel ca mi nhar mos para um con sen so: se
não con se guir mos apro var o pro je to na for ma como
está, pelo me nos, es ta be le cer mos que um de ter mi na -
do per cen tu al de lu ga res de cada vôo es te ja à dis po si -
ção dos ido sos, com uma re du ção de 50%, que é o
que pro põe o pro je to.

Este é ape nas um dos pro je tos pri o ri tá ri os para
nós, da Co mis são dos Ido sos. É cla ro que há mu i tos
ou tros. 

Ou tro as pec to mu i to im por tan te tra zi do a este
ple ná rio num de ba te en tre os Se na do res Luiz Otá vio 
e Le o mar Qu in ta ni lha é a ques tão do Esta tu to do
Ido so. Nós pre ci sa mos vo tar este pro je to com ra pi -
dez, aliás ele está na Câ ma ra, em re gi me de ur gên -
cia. Apro ve i ta mos a opor tu ni da de para fa zer um
ape lo ao Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do Aé cio
Ne ves, para que pro vi den cie a in clu são ime di a ta
des te pro je to na pa u ta da que la Casa, para que o
mes mo seja vo ta do lá. Aqui no Se na do va mos nos
de bru çar com bas tan te aten ção so bre o mes mo,
para que pos sa mos ex tra ir um con sen so. Se ti ver -
mos que apri mo rar o tex to da Câ ma ra nós o fa re -
mos, se não apro va re mos o tex to da Câ ma ra na ín te -
gra para po der mos ter um man da to le gal que ori en -
te a po lí ti ca glo bal para os ido sos, um Esta tu to do
Ido so, si mi lar ao Esta tu to da Cri an ça e do Ado les -
cen te.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, com re la ção à Co -
mis são do Ido so, que ria men ci o nar que apro va mos
uma pro pos ta que vai en trar em exe cu ção no mês de
ou tu bro; ou seja, que a Sub co mis são vi si te os Esta -
dos. Ini ci a re mos as vi si tas, numa ho me na gem ao
Pre si den te da Sub co mis são, Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha, na se gun da quin ze na de ou tu bro, pelo Esta do 
de To can tins. Nes se even to pre ten de mos de ba ter as
ques tões que en vol vem to dos os as pec tos da po lí ti ca
do ido so nos ní ve is na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal, e o 
fa re mos pelo Bra sil afo ra, numa bus ca de su ges tões,
de pro po si ções, para que pos sa mos apri mo rar a le -
gis la ção e am pli ar os be ne fí ci os dos nos sos ido sos. 

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) 
– Com a anuên cia da Mesa, con ce do o apar te ao
Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la(PMDB – GO) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, cum pri men to V. Exª por este be lís -
si mo pro nun ci a men to. Pre ci sa mos fa zer re al men te
um mu ti rão, no Con gres so, para de fi nir e apro var to -
dos es ses pro je tos que be ne fi ci am os ido sos; es tu dar
uma pos si bi li da de de aju dá-los mais no que diz res -
pe i to a re mé di os, prin ci pal men te aque les que ga -
nham um sa lá rio mí ni mo. Vejo la bo ra tó ri os que ga -
nham fá bu las e fá bu las de re cur sos; tí nha mos que es -
tu dar – e V. Exª como mé di co – uma pos si bi li da de de
fa ci li tar a vida dos ido sos com re la ção aos re mé di os
que são ca rís si mos. Re fi ro-me, aqui, por exem plo,
aos meus pais; meu pai era apo sen ta do com um sa lá -
rio mí ni mo, como tra ba lha dor ru ral que foi, tra ba lhou
na en xa da, a vida in te i ra, e gas ta va qua se mil re a is por



mês, de re mé dio; éra mos nós, da fa mí lia, que cus teá -
va mos. Meu pai mor reu, com 98 anos, há pou cos dias.
Quer di zer, ele po de ria ser pai do Se na dor José Sar -
ney, pode ser qua se avô do ex-Pre si den te José Sar -
ney. Mor reu pra ti ca men te com 100 anos, ga nhan do
um sa lá rio mí ni mo, e pa ga va qua se mil re a is por mês
de re mé dio. A mi nha mãe da mes ma for ma: mor reu
ago ra, há pou cos dias, com 78 anos, re ce ben do um
sa lá rio mí ni mo que her dou do meu pai e gas ta va 600,
700 re a is com re mé dio por mês. Pre ci sa mos en fren tar
essa si tu a ção, já que os la bo ra tó ri os ga nham for tu nas,
quem sabe, para que aque les ido sos que ga nham
ape nas um sa lá rio mí ni mo te nham a sua vida fa ci li ta -
da. De ve mos pro cu rar for mas de ho me na ge ar os ido -
sos des te País, que não são so men te ne ces si ta dos
mas que têm re le van tes ser vi ços pres ta dos à Pá tria.
Eu dis se há pou co da dona Ki o la, mãe do ex-Pre si den -
te José Sar ney e avó da que la que se co lo ca em se -
gun do lu gar na cor ri da pre si den ci al, Go ver na do ra do
Ma ra nhão, quer di zer, é uma mu lher sím bo lo re al men -
te para a Pá tria bra si le i ra. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Obri ga do Se na dor Ma gui to Vi le la. V. Ex.ª en fo ca as -
pec tos im por tan tes do tra ta men to do ido so; a ques tão 
sa la ri al é fun da men tal. Por isso que o Con gres so bra -
si le i ro não pode re la xar quan do ana li sa sa lá rio mí ni -
mo e quan do ana li sa po lí ti ca para os apo sen ta dos.
Os pro je tos que es tão tra mi tan do, como o da co bran -
ça dos ser vi do res pú bli cos ina ti vos, não po dem pros -
pe rar, e o sa lá rio mí ni mo pre ci sa me re cer um va lor
ade qua do, por que para o ido so, mu i tas ve zes, é a úni -
ca fon te de ren da. Então um sa lá rio mí ni mo avil tan te
como é o do bra si le i ro, que cada vez mais não ga ran -
te con di ção su fi ci en te para man ter uma fa mí lia, ou até 
uma pes soa, haja vis ta a es ca la da do dó lar – hoje o
sa lá rio mí ni mo deve eqüi va ler mais ou me nos a
US$67, quan do a nos sa von ta de, no ano pas sa do,
era que che gas se a US$100, por isso vo ta mos em
R$180,00 –, pois com a su bi da do dó lar está cus tan -
do R$2,70; en tão quan to vale o sa lá rio mí ni mo hoje?
Mais ou me nos R$90,00. Então, isso tem que ser cor -
ri gi do pelo Con gres so Na ci o nal. 

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Ouço com pra zer o Se na dor Ge ral do Cân di do para
con clu ir, Sr. Pre si den te.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Se bas tião Ro cha, pa ra be ni zo V. Exª pelo pro -
nun ci a men to que faz na ma nhã de hoje. Com cer te za, 
es ta mos to dos de acor do com esse cu i da do, com
essa pers pec ti va em re la ção aos ido sos des te País.

Só na Pre vi dên cia So ci al deve ha ver cer ca de 14 mi -
lhões de ido sos que per ce bem até um sa lá rio mí ni mo, 
um sa lá rio in sig ni fi can te. Como di zia o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, esse di nhe i ro não dá se quer para com -
prar o re mé dio de mu i tos dos ido sos. É pre ci so que os 
fi lhos com ple men tem para que eles pos sam efe ti va -
men te cu i dar de sua sa ú de. Por tan to, há uma ques tão 
a ser vis ta, que é a dos pro je tos para se tor na rem leis
que be ne fi ci em os ido sos, de for ma que eles te nham
um sa lá rio de cen te para te rem, pelo me nos, a sua au -
to no mia fi nan ce i ra e po de rem com prar os me di ca -
men tos ne ces sá ri os para a ma nu ten ção do res to de
seus dias de vida. Gos ta ria, tam bém, de fa zer coro
com V. Exª na ques tão da apro va ção do Esta tu to do
Ido so. Acho essa luta mu i to im por tan te para que o
mes mo seja apro va do; tam bém o Esta tu to do Índio,
que está nes ta Casa des de 1991. São dez anos, e até 
hoje não foi apro va do o Esta tu to do Índio! Essa é uma
luta, uma ban de i ra nos sa, de toda a so ci e da de, prin ci -
pal men te do Con gres so Na ci o nal. Por úl ti mo, es ta -
mos co lo can do em de ba te o Esta tu to do Ne gro. É im -
por tan te que seja apro va do – ape la mos aos Par la -
men ta res so bre a ques tão. Tra ta-se de um pro je to do
De pu ta do Pa u lo Paim que está em de ba te na Câ ma ra 
dos De pu ta dos. É im por tan tís si mo para a so ci e da de
es ses Esta tu tos, como é o da Cri an ça e do Ado les -
cen te, por que vem dar a es ses seg men tos, mar gi na li -
za dos e dis cri mi na dos, uma con di ção de igual da de
pe ran te a so ci e da de como um todo. Mais uma vez,
pa ra be ni zo V. Exª pelo belo pro nun ci a men to. Mu i to
obri ga do pela opor tu ni da de.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) –
Agra de ço o apar te de V. Exª. To dos os pro je tos apre sen -
ta dos por V. Exª – o Esta tu to do Ne gro e o Esta tu to do
Índio – con tam com o meu in te gral apo io.

Con cluo, Sr. Pre si den te, ho me na ge an do o Pro -
fes sor Me de i ros, que é um en tu si as ta, um ideó lo go da
po lí ti ca do ido so, do Esta tu to do Ido so, que nos as ses -
so ra na Sub co mis são do Ido so, e à Dona Ki o la – apro -
ve i tan do a pre sen ça do ex-Pre si den te e Se na dor José
Sar ney em ple ná rio – já tão men ci o na da pelo Se na dor
Ma gui to Vi le la, como um exem plo de vida sa u dá vel,
em bo ra, por mu i tas ve zes, te nha es ta do en fer ma.

Em nome des sas pes so as, que ro sa u dar to dos
os ido sos do Bra sil.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SEBASTIÃO ROCHA EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO :

















O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 185, DE 2001

Dis põe so bre a uti li za ção do Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS 
para qui ta ção de pres ta ções atra sa das
dos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 

1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 20 .................................................
................. .............................................
V – pa ga men to de par te das pres ta -

ções, ven ci das ou vin cen das, de cor ren tes
de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal con ce di do no
âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção
– SFH, des de que:

.......................... ....................................
§ 2º-A No caso do pa ga men to de pres ta ções

ven ci das pre vis to no in ci so V, a mo vi men ta ção da
con ta vin cu la da só pode ocor rer uma úni ca vez." (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A le gis la ção que rege o FGTS vis lum bra as se -
guin tes hi pó te ses para uti li za ção dos re cur sos por
par te do tra ba lha dor: de sem pre go in vo lun tá rio, apo -
sen ta do ria, mor te, ca rên cia de de pó si tos na con ta
vin cu la da (o que im pli ca au sên cia do tra ba lha dor do
mer ca do de tra ba lho for mal), apli ca ção em quo tas de
Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção, ocor rên cia de ne o -
pla sia ma líg na ou Aids e com pra da mo ra dia pró pria.

Nes se úl ti mo caso, a uti li za ção dos re cur sos
pode ser para pa ga men to to tal ou par ci al do pre ço de
aqui si ção de mo ra dia pró pria, li qui da ção ou amor ti za -
ção ex tra or di ná ria do sal do de ve dor de fi nan ci a men to 
imo bi liá rio e pa ga men to de par te das pres ta ções de -
cor ren tes de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal con ce di do
no âm bi to do SFH.

Em prin cí pio, pa re ce ria que as prin ci pa is si tu a -
ções vin cu la das à aqui si ção da casa pró pria es tão
con tem pla das na le gis la ção. No en tan to, exis te uma
im por tan te la cu na: não está con tem pla da a pos si bi li -

da de de uti li za ção do fun do para qui ta ção de pres ta -
ções atra sa das dos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is.

Tal la cu na sig ni fi ca pri var o tra ba lha dor, le gí ti mo 
de ten tor dos re cur sos acu mu la dos em sua con ta vin -
cu la da jun to ao FGTS, de re gu la ri zar even tu al si tu a -
ção de ina dim plên cia e im pe dir pos sí vel per da de seu
imó vel. Isso pre ju di ca so bre ma ne i ra não ape nas o
tra ba lha dor, mas o pró prio SFH, na me di da em que a
ina dim plên cia re pre sen ta um dos ma i o res en tra ves à
sa ú de fi nan ce i ra do sis te ma.

O pro je to de lei ora apre sen ta do bus ca pre en -
cher essa la cu na. Per mi te a mo vi men ta ção da con ta
vin cu la da do tra ba lha dor no FGTS para pa ga men to
de pres ta ções tan to vin cen das quan to ven ci das.

Não obs tan te, cabe su bli nhar que se pro põe
que a uti li za ção dos re cur sos do fun do para qui ta ção
de pres ta ções atra sa das dê-se ape nas uma vez. Tal
res tri ção visa im pe dir que tal uti li za ção pos sa ser des -
vir tu a da, trans for man do-se, em mu i tos ca sos, em es -
tí mu lo ao au men to da ina dim plên cia. Isso por que, na
au sên cia de qual quer li mi ta ção, pas sa a ser in te res -
san te de i xar de pa gar as pres ta ções men sa is, quem
sabe apli car o res pec ti vo va lor no mer ca do fi nan ce i ro, 
e de po is uti li zar o fun do para sal dar a dí vi da.

Assim, cer to de po der con tar com o apo io dos
no bres co le gas, sub me to a pro po si ção à apre ci a ção
des ta Casa.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001 –
Wal deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Atu a li za do em 17-9-01

Úl ti ma atu a li za ção – MPV 2.197-43, 24-8-01 e
MPV 2.216-37, 31-8-01, Lei nº  10.097, de 19-12-00

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

.......................... ....................................
Art. 20. A con ta vin cu la da do tra ba lha dor no

FGTS po de rá ser mo vi men ta da nas se guin tes si tu a -
ções:

I – des pe di da sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in di -
re ta, de cul pa re cí pro ca e de for ça ma i or; (Inclu í do
pela MPV 2.197-43, de 24-8-01)

II – ex tin ção to tal da em pre sa, fe cha men to de
qua is quer de seus es ta be le ci men tos, fi li a is ou agên -
ci as, su pres são de par te de suas ati vi da des, ou ain da
fa le ci men to do em pre ga dor in di vi du al sem pre que
qual quer des sas ocor rên ci as im pli que res ci são de



con tra to de tra ba lho, com pro va da por de cla ra ção es -
cri ta da em pre sa, su pri da, quan do for o caso, por de -
ci são ju di ci al tran si ta da em jul ga do;

III – apo sen ta do ria con ce di da pela Pre vi dên cia
So ci al;

IV – fa le ci men to do tra ba lha dor, sen do o sal do
pago a seus de pen den tes, para esse fim ha bi li ta dos
pe ran te a Pre vi dên cia So ci al, se gun do o cri té rio ado -
ta do para a con ces são de pen sões por mor te. Na fal ta 
de de pen den tes, fa rão jus ao re ce bi men to do sal do
da con ta vin cu la da os seus su ces so res pre vis tos na
lei ci vil, in di ca dos em al va rá ju di ci al, ex pe di do a re -
que ri men to do in te res sa do, in de pen den te de in ven tá -
rio ou ar ro la men to;

V – pa ga men to de par te das pres ta ções de cor -
ren tes de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal con ce di do no
âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção (SFH),
des de que:

a) o mu tuá rio con te com o mí ni mo de 3 (três)
anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na mes ma
em pre sa ou em em pre sas di fe ren tes;

b) o va lor blo que a do seja uti li za do, no mí ni mo,
du ran te o pra zo de 12 (doze) me ses; 

c) o va lor do aba ti men to atin ja, no má xi mo, 80
(oi ten ta) por cen to do mon tan te da pres ta ção.

VI – li qui da ção ou amor ti za ção ex tra or di ná ria do 
sal do de ve dor de fi nan ci a men to imo bi liá rio, ob ser va -
das as con di ções es ta be le ci das pelo Con se lho Cu ra -
dor, den tre elas a de que o fi nan ci a men to seja con ce -
di do no âm bi to do SFH e haja in ters tí cio mí ni mo de 2
(dois) anos para cada mo vi men ta ção;

VII – pa ga men to to tal ou par ci al do pre ço da
aqui si ção de mo ra dia pró pria, ob ser va das as se guin -
tes con di ções:

a) o mu tuá rio de ve rá con tar com o mí ni mo de 3
(três) anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na
mes ma em pre sa ou em pre sas di fe ren tes;

b) seja a ope ra ção fi nan ciá vel nas con di ções vi -
gen tes para o SFH;

VIII – quan do o tra ba lha dor per ma ne cer 3 (três)
anos inin ter rup tos, a par tir de 1º de ju nho de 1990,
fora do re gi me do FGTS, po den do o sa que, nes te
caso, ser efe tu a do a par tir do mês de ani ver sá rio do ti -
tu lar da con ta; (Re da ção dada pela Lei nº  8.678, de
13-7-93)

IX – ex tin ção nor mal do con tra to a ter mo, in clu -
si ve o dos tra ba lha do res tem po rá ri os re gi dos pela Lei
nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974;

X – sus pen são to tal do tra ba lho avul so por pe -
río do igual ou su pe ri or a 90 (no ven ta) dias, com pro va -

da por de cla ra ção do sin di ca to re pre sen ta ti vo da ca -
te go ria pro fis si o nal.

XI – quan do o tra ba lha dor ou qual quer de seus
de pen den tes for aco me ti do de ne o pla sia ma lig na.
(Influ í do pela Lei nº 8.922, de 25-7-94.)

XII – apli ca ção em quo tas de Fun dos Mú tu os de
Pri va ti za ção, re gi dos pela Lei nº 6.385, de 7-12-76,
per mi ti da a uti li za ção má xi ma de 50% (cin qüen ta por
cen to) do sal do exis ten te e dis po ní vel em sua con ta
vin cu la da do fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço,
na data em que exer cer a op ção. (Inclu í do pela Lei nº
9.491, de 9-9-97)

§ 1º A re gu la men ta ção das si tu a ções pre vis tas
nos in ci sos I e II as se gu rar que a re ti ra da a que faz jus 
o tra ba lha dor cor res pon da aos de pó si tos efe tu a dos
na con ta vin cu la da du ran te o pe río do de vi gên cia do
úl ti mo con tra to de tra ba lho, acres ci da de ju ros e atu a -
li za ção mo ne tá ria, de du zi dos os sa ques.

§ 2º O Con se lho Cu ra dor dis ci pli na rá o dis pos to
no in ci so V, vi san do be ne fi ci ar os tra ba lha do res de
ba i xa ren da e pre ser var o equi lí brio fi nan ce i ro do
FGTS.

§ 3º O di re i to de ad qui rir mo ra dia com re cur sos
do FGTS, pelo tra ba lha dor, só po de rá ser exer ci do
para um úni co imó vel.

§ 4º O imó vel ob je to de uti li za ção do FGTS so -
men te po de rá ser ob je to de ou tra tran sa ção com re -
cur sos do fun do, na for ma que vier a ser re gu la men ta -
da pelo Con se lho Cu ra dor.

§ 5º O pa ga men to da re ti ra da após o pe río do
pre vis to em re gu la men to, im pli ca rá atu a li za ção mo -
ne tá ria dos va lo res de vi dos.

§ 6º Os re cur sos apli ca dos em quo tas de Fun -
dos Mú tu os de Pri va ti za ção, re fe ri dos no in ci so XII,
se rão des ti na dos, nas con di ções apro va das pelo
CND, a aqui si ções de va lo res mo bi liá ri os, no âm bi to
do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, de que tra -
ta a Lei nº 9.491, de 1997, e de pro gra mas es ta du a is
de de ses ta ti za ção, des de que, em am bos os ca sos,
tais des ti na ções se jam apro va das pelo CND. (Inclu í do 
pela Lei nº 9.491, de 9-9-97) e (Re da ção dada pela
Lei nº 9.635, de 29-4-98)

§ 7º Res sal va das as ali e na ções de cor ren tes
das hi pó te ses de que tra ta o § 8º, os va lo res mo bi liá ri -
os a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or só po de rão ser
in te gral men te ven di dos, pe los res pec ti vos Fun dos,
seis me ses após sua aqui si ção, po den do ser ali e na da 
em pra zo in fe ri or par ce la eqüi va len te a 10% (dez por
cen to) do va lor ad qui ri do, au to ri za da a li vre apli ca ção
do pro du to des sa ali e na ção, nos ter mos da Lei nº
6.385, de 7 de de zem bro de 1976. (Influ í do pela Lei nº



9.491, de 9-9-97) e (Re da ção dada pela Lei nº 9.635,
de 29-4-98)

§ 8º As apli ca ções em Fun dos Mú tu os de Pri va -
ti za ção são no mi na ti vas im pe nho rá ve is e, sal vo as hi -
pó te ses pre vis tas nos in ci sos I a IV e VI a XI des te ar -
ti go e o dis pos to na Lei nº  7.670, de 8-9-88, in dis po ní -
ve is por seus ti tu la res. (Inclu í do pela Lei nº  9.491, de
9-9-97)

§ 9º De cor ri do o pra zo mí ni mo de doze me ses,
con ta dos da efe ti va trans fe rên cia das quo tas para os
Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção, os ti tu la res po de rão
op tar pelo re tor no para sua con ta vin cu la da no Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. (Influ í do pela Lei nº
9.491, de 9-9-97)

§ 10. A cada pe río do de seis me ses, os ti tu la res
das apli ca ções em Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção
po de rão trans fe ri-las para ou tro fun do de mes ma na -
tu re za. (Inclu í do pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 11. O mon tan te das apli ca ções de que tra ta o § 
6º des te ar ti go fi ca rá li mi ta do ao va lor dos cré di tos
con tra o Te sou ro Na ci o nal de que seja ti tu lar o Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. (Inclu í do pela Lei
nº 9.491, de 9-9-97)

§ 12. Des de que pre ser va da a par ti ci pa ção in di -
vi du al dos quo tis tas, será per mi ti da a cons ti tu i ção de
clu bes de in ves ti men to, vi san do a apli ca ção em quo -
tas de Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção. (Inclu í do pela
Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 13. A ga ran tia a que alu de o § 4º do art. 13 des -
ta Lei não com pre en de as apli ca ções a que se re fe re
o in ci so XII des te ar ti go. (Inclu í do pela Lei nº  9.491, de 
9-9-97)

§ 14. O Impos to de Ren da in ci di rá ex clu si va -
men te so bre os ga nhos dos Fun dos Mú tu os de Pri va -
ti za ção que ex ce de rem a re mu ne ra ção das con tas
vin cu la das do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi -
ço, no mes mo pe río do. (Inclu í do pela Lei nº  9.491, de
9-9-97)

§ 15. Os re cur sos au to ma ti ca men te trans fe ri dos 
da con ta do ti tu lar no Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço em ra zão da aqui si ção de ações não afe ta rão 
a base de cál cu lo da mul ta res ci só ria de que tra tam os 
§§ 1º e 2º do art. 18 des ta Lei. (Inclu í do pela Lei nº
9.491, de 9-9-97)

§ 16. Os clu bes de in ves ti men to a que se re fe re
o § 12 po de rão res ga tar, du ran te os seis pri me i ros
me ses da sua cons ti tu i ção, par ce la equi va len te a 5%
(cin co por cen to) das co tas ad qui ri das, para aten di -
men to de seus de sem bol sos, au to ri za da a li vre apli -
ca ção do pro du to des sa ven da, nos ter mos da Lei nº

6.385, de 7 de de zem bro de 1976. (Inclu í do pela Lei
nº 9.635, de 29-4-98)

§ 17. Fica ve da da a mo vi men ta ção da con ta vin -
cu la da do FGTS nas mo da li da des pre vis tas nos in ci -
sos V, VI e VII des te ar ti go, nas ope ra ções fir ma das, a 
par tir de 25 de ju nho de 1998, no caso em que o ad -
qui ren te já seja pro pri e tá rio ou pro mi ten te com pra dor
de imó vel lo ca li za do no Mu ni cí pio onde re si da, bem
como no caso em que o ad qui ren te já de te nha, em
qual quer par te do País, pelo me nos um fi nan ci a men -
to nas con di ções do SFH. (Inclu í do pela MPV
2.197-43, de 24-8-01)

§ 18. É in dis pen sá vel o com pa re ci men to pes so -
al do ti tu lar da con ta vin cu la da para o pa ga men to da
re ti ra da nas hi pó te ses pre vis tas nos in ci sos I, II, III,
VIII, IX e X des te ar ti go, sal vo em caso de gra ve mo -
lés tia com pro va da por pe rí cia mé di ca, quan do será
paga a pro cu ra dor es pe ci al men te cons ti tu í do para
esse fim." (Inclu í do pela MPV 2.197-43, de 24-8-01)

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à co -
mis são com pe ten te.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 186, DE 2001

Insti tui a Po lí ti ca Na ci o nal do Li vro,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Da Po lí ti ca Na ci o nal do Li vro – Di re tri zes Ge ra is

Art. 1º Esta lei ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal do Li -
vro, me di an te as se guin tes di re tri zes:

I – as se gu rar ao ci da dão o ple no exer cí cio do di -
re i to de aces so e uso do li vro;

II – o li vro é o meio prin ci pal e in subs ti tu í vel da
di fu são da cul tu ra e trans mis são do co nhe ci men to, do 
fo men to à pes qui sa so ci al e ci en tí fi ca, da con ser va -
ção do pa tri mô nio na ci o nal, da trans for ma ção e aper -
fe i ço a men to so ci al e da me lho ria da qua li da de de
vida;

III – fo men tar e apo i ar a pro du ção, a edi ção, a di -
fu são, a dis tri bu i ção e a co mer ci a li za ção do li vro;



IV – es ti mu lar a pro du ção in te lec tu al dos es cri -
to res e au to res bra si le i ros, tan to de obras ci en tí fi cas
como cul tu ra is;

V – pro mo ver e in cen ti var o há bi to da le i tu ra;

VI – pro pi ci ar os me i os para fa zer do Bra sil um
gran de cen tro edi to ri al;

VII – com pe tir no mer ca do in ter na ci o nal de li -
vros, am pli an do a ex por ta ção de li vros na ci o na is;

VIII – apo i ar a li vre cir cu la ção do li vro no País;
IX – ca pa ci tar a po pu la ção para o uso do li vro

como fa tor fun da men tal para seu pro gres so eco nô mi -
co, po lí ti co, so ci al e para pro mo ver a jus ta dis tri bu i ção 
do sa ber e da ren da;

X – ins ta lar e am pli ar no País li vra ri as, bi bli o te -
cas e pon tos de ven da do li vro;

XI – pro pi ci ar aos au to res, edi to res, dis tri bu i do -
res e li vre i ros as con di ções ne ces sá ri as ao cum pri -
men to do dis pos to nes ta Lei.

CAPÍTULO II
Do Li vro

Art. 2º Con si de ra-se li vro, para efe i tos des ta Lei,
a pu bli ca ção de tex tos es cri tos em fi chas ou fo lhas,
não pe rió di ca, gram pe a da, co la da ou cos tu ra da, em
vo lu me car to na do, en ca der na do ou em bro chu ra, em
ca pas avul sas, em qual quer for ma to e aca ba men to.

Pa rá gra fo úni co. São equi pa ra dos a li vro:

I – fas cí cu los, pu bli ca ções de qual quer na tu re za 
que re pre sen tem par te de li vro;

II – ma te ri a is avul sos re la ci o na dos com li vro, im -
pres sos em pa pel ou em ma te ri al si mi lar;

III – ro te i ros de le i tu ra para con tro le e es tu do de
li te ra tu ra ou de obras di dá ti cas;

IV – ál buns para co lo rir, pin tar, re cor tar ou ar -
mar;

V – Atlas ge o grá fi cos, his tó ri cos, ana tô mi cos,
ma pas e car to gra mas;

VI – tex tos de ri va dos de li vro ou ori gi na is, pro du -
zi dos por edi to res, me di an te con tra to de edi ção ce le -
bra do com o au tor, com a uti li za ção de qual quer su -
por te.

Art. 3º É li vro bra si le i ro o pu bli ca do por edi to ra
se di a da no Bra sil, em qual quer idi o ma, bem como o
im pres so ou fi xa do em qual quer su por te no ex te ri or
por edi tor se di a do no Bra sil.

Art. 4º É li vre a en tra da no país de li vros em lín -
gua es tran ge i ra ou por tu gue sa, isen tos de im pos to de 
im por ta ção ou de qual quer taxa, in de pen den te de li -
cen ça al fan de gá ria pré via.

CAPÍTULO III
Da edi to ra ção, dis tri bu i ção e 

co mer ci a li za ção do li vro

Art. 5º Para efe i tos des ta lei, é con si de ra do:
I – au tor a pes soa fí si ca cri a do ra de li vros;
II – edi tor a pes soa fí si ca ou ju rí di ca que ad qui re 

o di re i to de re pro du ção de li vros, dan do a eles tra ta -
men to ade qua do à le i tu ra;

III – dis tri bu i dor a pes soa ju rí di ca que ope ra no
ramo de com pra e ven da de li vros por ata ca do;

IV – li vre i ro a pes soa ju rí di ca ou re pre sen tan te
co mer ci al au tô no mo que se de di ca à ven da de li vros.

Art. 6º Na edi to ra ção do li vro, é obri ga tó ria a
ado ção do Nú me ro Inter na ci o nal Pa dro ni za do, bem
como a fi cha de ca ta lo ga ção para pu bli ca ção.

Pa rá gra fo úni co. O nú me ro re fe ri do no ca put
des te ar ti go cons ta ra da quar ta capa do li vro im pres -
so.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá for mas
de fi nan ci a men to para as edi to ras e para o sis te ma de 
dis tri bu i ção do li vro, por meio de cri a ção de li nhas de
cré di to es pe cí fi cas.

Pa rá gra fo úni co. Cabe, ain da, ao Po der Exe cu ti -
vo im ple men tar pro gra mas anu a is para ma nu ten ção
e atu a li za ção do acer vo das bi bli o te cas pú bli cas, uni -
ver si tá ri as e es co la res.

Art. 8º É per mi ti da a for ma ção de um fun do de
pro vi são para de pre ci a ção de es to ques e de adi an ta -
men to de di re i tos au to ra is.

§ 1º Para a ges tão do fun do le var-se-á em con ta
o sal do exis ten te no úl ti mo dia de cada exer cí cio fi -
nan ce i ro le gal, na pro por ção do tem po de aqui si ção,
ob ser va dos os se guin tes per cen tu a is:

I – mais de um ano e me nos de dois anos: trin ta
por cen to do cus to di re to de pro du ção;

II – mais de dois anos e me nos de três anos: cin -
qüen ta por cen to do cus to di re to de pro du ção;

III – mais de três anos: cem por cen to do cus to
di re to de pro du ção.

§ 2º Ao fim de cada exer cí cio fi nan ce i ro le gal
será fe i to o ajus ta men to da pro vi são dos res pec ti vos
es to ques.

Art. 9º O fun do e seus acrés ci mos se rão le va dos 
a dé bi to da con ta pró pria de re sul ta do, sen do seu va -
lor de du tí vel, para apu ra ção do lu cro real; as re ver -
sões por ex ces so irão a cré di to para tri bu ta ção.

Art. 10. É fa cul ta da às edi to ras a con tra ta ção de
tra ba lho au tô no mo de re vi so res, re da to res, ca pis tas,
tra du to res, di a gra ma do res, e ou tros si mi la res, sem
con fi gu ra ção de vín cu lo em pre ga tí cio.



Art. 11. Os con tra tos fir ma dos en tre au to res e
edi to res de li vros para ces são de di re i tos au to ra is
para pu bli ca ção de ve rão ser ca das tra dos na Fun da -
ção Bi bli o te ca Na ci o nal, no Escri tó rio de Di re i tos Au -
to ra is.

CAPÍTULO IV
Da Di fu são do Li vro

Art. 12. Cabe ao Po der Exe cu ti vo cri ar e exe cu -
tar pro je tos de aces so ao li vro e in cen ti vo à le i tu ra,
am pli ar os já exis ten tes e a im ple men tar, iso la da men -
te ou em par ce ri as pú bli cas ou pri va das, as se guin tes
ações em âm bi to na ci o nal:

I – tor nar obri ga tó ria a aqui si ção de li vros, por
meio do De par ta men to Na ci o nal do Li vro da Fun da -
ção Bi bli o te ca Na ci o nal, com a des cen tra li za ção da
es co lha para Esta dos e Mu ni cí pi os;

II – cri ar par ce ri as, pú bli cas ou pri va das, para o
de sen vol vi men to de pro gra mas de in cen ti vo à le i tu ra,
com a par ti ci pa ção de en ti da des pú bli cas e pri va das;

III – es ti mu lar a cri a ção e exe cu ção de pro je tos
vol ta dos para o es tí mu lo e a con so li da ção do há bi to
de le i tu ra, me di an te:

a) re vi são e am pli a ção do pro ces so de al fa be ti -
za ção e le i tu ra de tex tos de li te ra tu ra nas es co las;

b) in tro du ção da hora de le i tu ra diá ria nas es co -
las;

IV – ins ti tu ir pro gra mas, em ba ses re gu la res,
para a ex por ta ção e ven da de li vros bra si le i ros em fe i -
ras e even tos in ter na ci o na is.

V – es ta be le cer ta ri fa pos tal pre fe ren ci al, re du zi -
da, para o li vro bra si le i ro;

VI – cri ar cur sos de ca pa ci ta ção do tra ba lho edi -
to ri al, grá fi co e li vre i ro em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 13. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a pro -
mo ver o de sen vol vi men to de pro gra mas de am pli a -
ção do nú me ro de li vra ri as e pon tos de ven da no País, 
po den do ser ou vi das as Admi nis tra ções Esta du a is e
Mu ni ci pa is com pe ten tes.

Art. 14. Inclua-se a se guin te alí nea f no § 3º do
art. 18 da Lei nº  8.313, de 23 de de zem bro de 1991:

“Art. 18................. ..............................................
§ 3º.....................................................................

f) ins ta la ção de no vas li vra ri as." (NR)

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 15. A União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu -
ni cí pi os con sig na rão, em seus res pec ti vos or ça men -
tos, ver bas às bi bli o te cas para sua ma nu ten ção e
aqui si ção de li vros.

Art. 16. A in ser ção de ru bri ca or ça men tá ria pelo
Po der Exe cu ti vo para fi nan ci a men to da mo der ni za -
ção e ex pan são do sis te ma bi bli o te cá rio e de pro gra -
mas de in cen ti vo à le i tu ra será fe i ta por meio do Fun -
do Na ci o nal de Cul tu ra.

Art. 17. Com a fi na li da de de con tro lar os bens
pa tri mo ni a is das bi bli o te cas pú bli cas, o li vro não é
con si de ra do ma te ri al per ma nen te.

Art. 18. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei em cen to e oi ten ta dias de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

“Nos so País é jo vem; ain da está em for ma ção, à
pro cu ra de sua iden ti da de. A cul tu ra de sem pe nha um
pa pel pri mor di al nes se pro ces so. Ela é ao mes mo
tem po um ob je ti vo e um ins tru men to do pro je to na ci o -
nal bra si le i ro. Cabe-nos, por tan to, a ta re fa cada vez
mais pre men te de ade quar as me tas do nos so de sen -
vol vi men to eco nô mi co aos ru mos e ao pa pel de ci si vo
que a edu ca ção e a cul tu ra de vem as su mir nes te
País. Ne nhum País é for te, co e so, ge ne ro so, se seus
va lo res es pi ri tu a is são re pri mi dos.”

“Ne ces si ta nos sa li te ra tu ra do in cen ti vo de toda
a so ci e da de. São im pres cin dí ve is me di das con cre tas, 
ma te ri a is, que in clu am a cri a ção de fa ci li da des, sub sí -
di os e in cen ti vos fis ca is para a aber tu ra de li vra ri as e
bi bli o te cas e para a am pli a ção do mer ca do li vre i ro em 
nos so País, no vos pon tos de dis tri bu i ção e de di vul -
ga ção da li te ra tu ra. É fun da men tal o for ta le ci men to
da in dús tria edi to ri al, de que tan to de pen de o de sen -
vol vi men to ma te ri al e es pi ri tu al, me di an te a aber tu ra
de cré di to pri o ri tá rio e ba ra to para as edi to ras, al gu -
mas das qua is for mam já par te do pa tri mô nio na ci o -
nal.”

Estes con ce i tos fo ram por mim emi ti dos no dia
17 de abril de 1985, na aber tu ra do Con gres so Na ci o -
nal de Escri to res, no Te a tro Sér gio Car do so, em São
Pa u lo, um mês após as su mir a Pre si dên cia da Re pú -
bli ca. E ve ri fi co que, ain da que algo já te nha sido fe i to,
as opi niões con ti nu am atu a is e nos sas ne ces si da des
igual men te evi den tes.

Impe ra ti va é a obri ga ção de o Po der Pú bli co
pro mo ver o mais am plo aces so do ci da dão aos bens
cul tu ra is, em con so nân cia com o que reza a Car ta
Mag na, em seu ar ti go 215: “O Esta do ga ran ti rá a to -
dos o ple no exer cí cio dos di re i tos cul tu ra is e aces so
às fon tes da cul tu ra na ci o nal.”

Nada mais le gí ti mo, por tan to, que o Con gres so
Na ci o nal se adi an te e tome a ini ci a ti va de pro por uma
le gis la ção que es ta tui as li nhas mes tras da Po lí ti ca
Na ci o nal do Li vro.



Em ple na era da so ci e da de da in for ma ção, o li -
vro e a le i tu ra con ti nu am a ser os prin ci pa is ins tru -
men tos para a di fu são da cul tu ra e do sa ber.

Não há como vis lum brar a su pe ra ção dos gra -
ves pro ble mas de de si gual da de so ci al que afli gem a
po pu la ção bra si le i ra sem cor re tas e efi ca zes nor mas
de re vi são do pro ces so de le i tu ra, da im plan ta ção e
da con so li da ção do há bi to da le i tu ra, e do ne ces sá rio
es tí mu lo à edi ção, à dis tri bu i ção e ao con su mo do li -
vro.

Não há na ção de sen vol vi da sem a ple na de mo -
cra ti za ção do aces so ao li vro, prin ci pal meio da di fu -
são da cul tu ra, da trans mis são do co nhe ci men to e do
fo men to da pes qui sa so ci al e ci en tí fi ca. Por meio da
le i tu ra é que se for ma o ci da dão, apto a ler e en ten der
a in for ma ção fi xa da pela es cri ta; a con vi ver com fa mi -
li a ri da de com o li vro, a im pren sa es cri ta e o com pu ta -
dor; a con su mir li te ra tu ra, ciên cia e in for ma ção, em
be ne fi cio da am pli a ção do seu uni ver so de co nhe ci -
men to, me lho ria de sua qua li da de de vida e res ga te
so ci al e eco nô mi co do País.

Sem essa ca pa ci ta ção, o ci da dão não tem aces -
so a de ter mi na dos be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos
res tri tos à par ce la le tra da da po pu la ção. Ape nas ins -
tru men ta li zan do o con jun to da so ci e da de é que al -
can ça re mos um pa ta mar con dig no de pro gres so e de
de sen vol vi men to. A aqui si ção do co nhe ci men to mais
ou me nos uni for me, res pe i ta da a ca pa ci da de in di vi -
du al, tal vez seja a úni ca ma ne i ra de tor nar a so ci e da -
de me nos in jus ta, me nos in se gu ra, mais igual. E não
se co nhe ce ins tru men to me lhor do que o li vro, em
sen ti do lato, para esta re a li za ção.

Nes se sen ti do, o pre sen te pro je to de lei tem
como be ne fi ciá rio pri me i ro o ci da dão, o le i tor, co lo -
can do à sua dis po si ção a ca pa ci ta ção para a vida por
meio do li vro, ou seja, do pró prio co nhe ci men to. Sem
per der de vis ta a du pla na tu re za ine ren te a li vro – a
um tem po um bem cul tu ral e um bem eco nô mi co –,
este ins tru men to le gal cons ti tui não ape nas uma de -
cla ra ção de prin cí pi os, mas é ato im pres cin dí vel e de -
ter mi nan te para o pos te ri or es ta be le ci men to de nor -
mas que re gu la men tem as pro pos tas nele con ti das,
que per mi ti rão a com ple ta im ple men ta ção de pro gra -
mas e ações pe re ni za do res de suas in ten ções.

Con tri bu i ções le gi ti ma men te ema na das da Fun -
da ção Bi bli o te ca Na ci o nal, da Câ ma ra Bra si le i ra do
Li vro, da Se cre ta ria do Li vro e da Le i tu ra do Mi nis té rio 
da Cul tu ra, bem como a re fe rên cia cons ti tu í da por di -
plo mas le ga is con gê ne res de pa í ses eu ro pe us e
ame ri ca nos, en tre os qua is Mé xi co, Ve ne zu e la, Espa -
nha, Argen ti na, Esta dos Uni dos, são as fon tes para a

pre sen te pro po si ção que vem su prir uma gri tan te la -
cu na na le gis la ção na ci o nal.

Re cla ma da pe los di fe ren tes se to res en vol vi dos
com a ques tão, o pro je to que ora apre sen ta mos, se
lei, abri rá es pa ço para a cons ti tu i ção de fer ra men tas
in dis pen sá ve is para que o Bra sil pos sa su pe rar a ma i -
o ria dos seus mais crí ti cos pro ble mas, cri an do ge ra -
ções que exer ci tem o seu di re i to de aces so e ple na
fru i ção das fon tes da cul tu ra na ci o nal, con so an te o
que reza a Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001 –
Se na dor José Sar ney.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.874, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.313,
de 23 de de zem bro de 1991, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 1.871-27, de 1999, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te Lei:

Art. 1º Os arts. 3º, 4º, 9º, 18, 19, 20, 25, 27, 28 e
30 da Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro de 1991, pas -
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 3º................................................................
...........................................................................
V – .....................................................................
...........................................................................
c) ações não pre vis tas nos in ci sos an te ri o res e

con si de ra das re le van tes pelo Mi nis tro de Esta do da
Cul tu ra, con sul ta da a Co mis são Na ci o nal de Apo io à
Cul tu ra." (NR)

“Art. 4º................................................................
...........................................................................
§ 1º O FNC será ad mi nis tra do pelo Mi nis té rio da 

Cul tu ra e ge ri do por seu ti tu lar, para cum pri men to do
Pro gra ma de Tra ba lho Anu al, se gun do os prin cí pi os
es ta be le ci dos nos arts. 1º e 3º.

§ 2º Os re cur sos do FNC so men te se rão apli ca -
dos em pro je tos cul tu ra is após apro va dos, com pa re -
cer do ór gão téc ni co com pe ten te, pelo Mi nis tro de
Esta do da Cul tu ra.
....................................................................................

§ 6º Os re cur sos do FNC não po de rão ser uti li -
za dos para des pe sas de ma nu ten ção ad mi nis tra ti va
do Mi nis té rio da Cul tu ra, ex ce to para a aqui si ção ou



lo ca ção de equi pa men tos e bens ne ces sá ri os ao
cum pri men to das fi na li da des do Fun do.

.................................................................."(NR)

“Art. 9º São con si de ra dos pro je tos cul tu ra is e ar -
tís ti cos, para fins de apli ca ção de re cur sos do Fi cart,
além de ou tros que ve nham a ser de cla ra dos pelo Mi -
nis té rio da Cul tu ra:

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

V – ou tras ati vi da des co mer ci a is ou in dus tri a is,
de in te res se cul tu ral, as sim con si de ra das pelo Mi nis -
té rio da Cul tu ra." (NR)

“Art. 18. Com o ob je ti vo de in cen ti var as ati vi da -
des cul tu ra is, a União fa cul ta rá às pes so as fí si cas ou
ju rí di cas a op ção pela apli ca ção de par ce las do
Impos to so bre a Ren da, a tí tu lo de do a ções ou pa tro -
cí ni os, tan to no apo io di re to a pro je tos cul tu ra is apre -
sen ta dos por pes so as fí si cas ou por pes so as ju rí di -
cas de na tu re za cul tu ral, como atra vés de con tri bu i -
ções ao FNC, nos ter mos do art. 5º, in ci so II, des ta lei, 
des de que os pro je tos aten dam aos cri té ri os es ta be -
le ci dos no art. 1º des ta lei.

§ 1º Os con tri bu in tes po de rão de du zir do Impos -
to de Ren da de vi do as quan ti as efe ti va men te des pen -
di das nos pro je tos elen ca dos no § 3º, pre vi a men te
apro va dos pelo Mi nis té rio da Cul tu ra, nos li mi tes e
nas con di ções es ta be le ci dos na le gis la ção do Impos -
to de Ren da vi gen te, na for ma de:

a) do a ções; e

b) pa tro cí ni os.

§ 2º As pes so as ju rí di cas tri bu ta das com base
no lu cro real não po de rão de du zir o va lor da do a ção
ou do pa tro cí nio re fe ri do no pa rá gra fo an te ri or como
des pe sa ope ra ci o nal.

§ 3º As do a ções e os pa tro cí ni os na pro du ção
cul tu ral, a que se re fe re o § 1º, aten de rão ex clu si va -
men te aos se guin tes seg men tos:

a) ar tes cê ni cas;

b) li vros de va lor ar tís ti co, li te rá rio ou hu ma nís ti -
co;

c) mú si ca eru di ta ou ins tru men tal;

d) cir cu la ção de ex po si ções de ar tes plás ti cas;

e) do a ções de acer vos para bi bli o te cas pú bli cas
e para mu se us." (NR)

“Art. 19. Os pro je tos cul tu ra is pre vis tos nes ta lei
se rão apre sen ta dos ao Mi nis té rio da Cul tu ra, ou a
quem este de le gar atri bu i ção, acom pa nha dos do or -
ça men to ana lí ti co, para apro va ção de seu en qua dra -
men to nos ob je ti vos do Pro nac.

§ 1º O pro po nen te será no ti fi ca do dos mo ti vos
da de ci são que não te nha apro va do o pro je to, no pra -
zo má xi mo de cin co dias.

§ 2º Da no ti fi ca ção a que se re fe re o pa rá gra fo
an te ri or, ca be rá pe di do de re con si de ra ção ao Mi nis -
tro de Esta do da Cul tu ra, a ser de ci di do no pra zo de
ses sen ta dias.

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

§ 7º O Mi nis té rio da Cul tu ra pu bli ca rá anu al men -
te, até 28 de fe ve re i ro, o mon tan te dos re cur sos au to -
ri za dos pelo Mi nis té rio da Fa zen da para a re nún cia
fis cal no exer cí cio an te ri or, de vi da men te dis cri mi na -
dos por be ne fi ciá rio.

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

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

O SR. JOSÉ SARNEY  (PMDB – AP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – De acor do com o art. 14, in ci so VII, do Re gi -
men to Inter no, con ce do a pa la vra ao au tor do pro je to,
o ilus tre e emi nen te Se na dor José Sar ney, por cin co
mi nu tos.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, che guei a este ple ná rio para jus ti fi car a
apre sen ta ção des te pro je to que ins ti tui a Po lí ti ca Na -
ci o nal do Li vro, mas te nho a fe li ci da de de es tar aqui
nes te dia, em que se faz uma ho me na gem aos ido -
sos.

Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de agra de cer aos
Se na do res Ma gui to Vi le la e Se bas tião Ro cha a re fe -
rên cia ge ne ro sa que fi ze ram à mi nha sa gra da mãe
nes ta ma nhã, este co ra ção ge ne ro so que me deu
vida e bon da de. Acho que essa ho me na gem deve ser
es ten di da a to das as nos sas mães. Cer ta men te, al gu -
mas de sa pa re ce ram, ou tras es tão pre sen tes, mas
acom pa nham as nos sas vi das. 

Ao mes mo tem po, gos ta ria de acen tu ar o quan -
to este País é ex tra or di ná rio e dá opor tu ni da des a
cada um de nós cada vez ma i o res e me lho res. Em
pou cos pa í ses do mun do, isso acon te ce. Qu an do
ouço o Se na dor Ma gui to Vi le la ho me na ge ar sua mãe
e con tar que é fi lho de fa mí lia de la vra do res que ga -
nha vam sa lá rio mí ni mo, tam bém me re cor do de que a 
mi nha mãe é uma re ti ran te da seca de 1921, do Nor -
des te, que saiu de Cor ren tes para os va les úmi dos do
Ma ra nhão, tam bém fi lha de la vra do res.



Hoje, te mos o Se na dor Ma gui to Vi le la, que, com 
o seu bri lho, foi Go ver na dor de Go iás, e a ge ne ro si da -
de do Cri a dor, que me fez tam bém Go ver na dor do
meu Esta do e Pre si den te da Re pú bli ca. Um País com
ta ma nha mo bi li da de deve re pre sen tar para to dos nós
um sím bo lo. Pou cos pa í ses no mun do têm a ca pa ci -
da de de dar às pes so as opor tu ni da de de as cen de -
rem das ca ma das mais hu mil des até as ma i o res res -
pon sa bi li da des na ci o na is.

Apre sen to, hoje, um pro je to so bre o li vro. Devo
fa zer uma co ne xão en tre esta data, em que se re ve -
ren ci am os ido sos, e o li vro. Gón go ra es cre veu o se -
guin te ver so: ”O tem po tem ca rí ci as para as co i sas ve -
lhas“. Um país que cul ti va a ido la tria aos ido sos deve
tam bém ter um lado es pe ci al de res pe i ta bi li da de, por -
que os ido sos re pre sen tam o pas sa do. Um país que
não vê o seu pas sa do não tem con di ções de ava li ar o
seu pre sen te, nem tem pers pec ti vas quan to ao seu
fu tu ro.

O li vro é uma das des co ber tas mais an ti gas do
ho mem, tal vez a ma i or de to das. O meu pro je to visa
jus ta men te cri ar uma po lí ti ca na ci o nal do li vro.

Com os anos fi ca mos che i os de re cor da ções.
Re cor do-me de que, em me a dos de 1972 – ano ter rí -
vel em que o Bra sil pas sa va por tan tas di fi cul da des –,
fiz um pri me i ro dis cur so so bre meio am bi en te que,
na que le tem po, se cha ma va po lu i ção e eco lo gia. A
ex pres são ”meio am bi en te“ não ti nha ain da a for ça
des ses dias. Ao sair da tri bu na, o Se na dor Da ni el Kri -
e ger abor dou-me: ”Sar ney, a essa al tu ra, com es ses
acon te ci men tos to dos, o se nhor está fa lan do em um
Se na do que está meio sem aten ção para es ses pro -
ble mas de eco lo gia e po lu i ção“, pois o pro ble ma do
meio am bi en te, na que le tem po, não es ta va com a vi -
si bi li da de de hoje.

Hoje, com o Bra sil atra ves san do tan tos pro ble -
mas e com o mun do mer gu lha do nes sa cri se que nos
es tar re ce, é in te res san te que es te ja mos aqui pre o cu -
pa dos com o pro ble ma do li vro. Jo seph Cham ber la in,
em suas me mó ri as, apon tou o que con si de ra va ser
uma das des van ta gens de seu su ces sor. Para ele,
Chur chill, re cém em pos sa do no car go de Pri me i -
ro-Mi nis tro da Ingla ter ra, na que le ve rão de maio de
1940, quan do se vi vi am dias ter rí ve is em que se jo ga -
va a sor te da li ber da de do mun do li vre, era um ho -
mem es tra nho e não iria mu i to lon ge, pois em meio
da que la con fu são toda, con ti nu a va pen san do em
seus li vros.

Na re a li da de, pen so que o li vro é sem pre uma
ex tra or di ná ria pre o cu pa ção para to dos nós. A meu
ver, é a ma i or des co ber ta da Hu ma ni da de. Qu an do se 
fala que o li vro vai aca bar, que as no vas tec no lo gi as

irão des truí-lo e que o ho mem irá en con trar no vas for -
mas para subs ti tuí-lo, dis cor do, por que o li vro é a ma i -
or das tec no lo gi as do ho mem.

Pri me i ra men te, por que ele não pre ci sa de ener -
gia, não tem que ser li ga do em ne nhum lu gar; de po is,
ele não pre ci sa ser co nec ta do, ele abre em qual quer
pá gi na e fe cha sem qual quer co ne xão; ele cai e não
que bra; e não há quem pos sa le var uma ou tra tec no -
lo gia – uma te le vi são ou um mo ni tor que pro je te o li -
vro – para ler na cama. Mas po de mos le var o li vro
para qual quer lu gar. E há li vros so bre to dos os as sun -
tos. 

E tive a sor te, Sr. Pre si den te, de Deus me dar e
eu en con trar ain da cri an ça esse gran de ami go, que
tem me acom pa nha do a vida in te i ra, do qual não me
se pa rei um mo men to, um dia, um ins tan te, que é o li -
vro.

Então, es tou aqui hoje, no meio des sas per ple xi -
da des pe las qua is o Se na do e o mun do es tão atra -
ves san do, exi gin do as nos sas me di ta ções, para apre -
sen tar um pro je to que ins ti tui a po lí ti ca na ci o nal do li -
vro.

E pre ten do mes mo que aqui nos re u na mos, al -
guns Se na do res, para cri ar mos uma ban ca da do li -
vro, que está tão es que ci do hoje no Bra sil. Ne nhum
país é for te, Sr. Pre si den te, co e so, ge ne ro so, sem que 
ele te nha pre o cu pa ção com seus va lo res es pi ri tu a is. 

A mi nha ca u sa par la men tar sem pre foi a cul tu ra. 
Ao lon go de toda a mi nha vida par la men tar, fa zen do
um ba lan ço do que exer ci nes ta Casa como Par la -
men tar, vejo que apre sen tei mu i tos e mu i tos pro je tos
so bre cul tu ra, in cen ti vos cul tu ra is, sem pre pre o cu pa -
do com es ses as sun tos, por que con si de ro que ne -
nhum país do mun do pode ser uma po tên cia po lí ti ca,
uma po tên cia eco nô mi ca se não for uma po tên cia cul -
tu ral. Po de mos ter pre o cu pa ções so bre bens ma te ri a -
is mas, evi den te men te, de ve mos co lo car na mesa do
pla ne ja dor a pre o cu pa ção pela pro du ção de bens es -
pi ri tu a is.

E é nes se sen ti do que o pro je to que apre sen to
hoje nes ta Casa ins ti tui um in cen ti vo para toda a so ci e -
da de, me di das con cre tas, ma te ri a is, que in clu am a
cri a ção de fa ci li da des, sub sí di os, in cen ti vos fis ca is
para a aber tu ra de li vra ri as, bi bli o te cas e para a am -
pli a ção do mer ca do li vre i ro em nos so País, no vos
pon tos de dis tri bu i ção e de di vul ga ção da li te ra tu ra. É
fun da men tal o for ta le ci men to da in dús tria edi to ri al, de 
que tan to de pen de o de sen vol vi men to ma te ri al e es -
pi ri tu al, me di an te a aber tu ra de cré di to pri o ri tá rio para 
as edi to ras, al gu mas das qua is for mam par te do pa tri -
mô nio na ci o nal.



Fi na li zan do, Sr. Pre si den te – sou um dos que
mais de se ja pre ser var o Re gi men to, sou um fa ná ti co
pela sua pre ser va ção, mas o es tou vi o lan do por que
es ta va ven do a Casa va zia; ago ra vejo que te mos ou -
tros as sun tos e a nos sa Casa já está che ia –, que ro
agra de cer a con tri bu i ção que deu a este pro je to a
Fun da ção Bi bli o te ca Na ci o nal, a Câ ma ra Bra si le i ra
do Li vro, a Se cre ta ria do Li vro e da Le i tu ra do Mi nis té -
rio da Cul tu ra e tam bém as fon tes que ti ve mos a opor -
tu ni da de de con sul tar e con tri bu í ram para a apre sen -
ta ção des se pro je to, como as le gis la ções exis ten tes
no Mé xi co, Ve ne zu e la, Espa nha, Argen ti na e Esta dos 
Uni dos.

Eram es sas as pa la vras que ti nha a pro fe rir, Sr.
Pre si den te, agra de cen do a V. Exª e a to dos os meus
co le gas a bon da de de ou vi rem es sas pou cas pa la -
vras so bre um per so na gem que não de via es tar pre -
sen te nas pre o cu pa ções do dia de hoje nes ta Casa: o
Li vro.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Sar ney, 
o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre -
si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den -
te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Pro je to 
de Lei do Se na do n.º 186, de 2001, de au to ria do emi -
nen te Se na dor José Sar ney, será des pa cha do à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e, nos
ter mos do art. 49, in ci so I, do Re gi men to Inter no, à
Co mis são de Edu ca ção.

So bre a mesa pro je to de lei do Se na do que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 187, DE 2001

De no mi na “Bar ra gem Pa dre Cí ce ro”
a Bar ra gem do Cas ta nhão, no Esta do do
Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da “Bar ra gem Pa dre Cí ce -

ro” a Bar ra gem do Cas ta nhão, si tu a da no Mu ni cí pio
de Ja gua ri ba ra, Esta do do Ce a rá.

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

Jus ti fi ca ção

Em todo o Bra sil, es pe ci al men te na re gião Nor -
des te, os pe río dos de es ti a gem pro lon ga da, fa zem

ex plo dir o fer vor de um povo, que de po si ta na fé a es -
pe ran ça de um tem po me lhor. O ce a ren se acos tu -
mou-se a ro gar a Pa dre Cí ce ro.

Pa dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta nas ceu na ci da de
do Cra to, Esta do do Ce a rá, no dia 24 de mar ço de
1844. Aos doze anos faz voto de cas ti da de, in flu en ci -
a do pela le i tu ra da vida de São Fran cis co de Sa les,
or de nan do-se pa dre no ano de 1870.

Fi xan do re si dên cia na ci da de de Ju a ze i ro do
Nor te, ce le bra sua pri me i ra mis sa em 1871, tor nan -
do-se sím bo lo da re li gi o si da de po pu lar ce a ren se.
Uma es pé cie de pas tor de al mas com os pés bem fir -
mes no chão. Alguém que, sem pre mo vi do pela fé em
Deus, sou be mo vi men tar-se en tre os ho mens, aus -
cul tar-lhes os sen ti men tos e agir em be ne fí cio da co -
le ti vi da de.

De na tu re za afá vel e fala man sa, foi aos pou -
cos atra in do um nú me ro ma i or de fiéis para sua pa -
ró quia. His tó ri as de mi la gres co me ça ram a sur gir em 
tor no de seu nome e, a par tir de en tão, mi lha res de
pes so as co me ça ram a che gar em bus ca de as sis -
tên cia es pi ri tu al.

Não são pou cas, por tan to, as ra zões que mo ti -
vam a ho me na gem que se pre ten de pres tar. Ade ma -
is, le var o nome de Pa dre Cí ce ro à Bar ra gem do
Cas ta nhão, obra que é re sul ta do dos es for ços con -
jun tos do Go ver no Fe de ral e do Go ver no do Esta do
do Ce a rá, sig ni fi ca não ape nas re ve ren ci ar sua me -
mó ria, mas par ti cu lar men te re gis trar pe ran te a His -
tó ria o des ta ca do pa pel des se bra si le i ro na luta por
me lho res con di ções de vida de seu povo.

Por tudo isso, Pa dre Cí ce ro foi mu i to mais do
que sim ples sa cer do te ou ho mem pú bli co, atin gin do
em vida uma di men são que su pe ra ró tu los e trans -
cen de mo de los. Daí, a pe re ni da de de seu nome.

Estou cer to, as sim, de que a pre sen te pro po si -
ção me re ce rá o apo io dos mem bros do Con gres so
Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor LÚcio Alcân ta ra.

(À Co mis são de Edu ca ção, em de ci -
são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
lido será pu bli ca do e re me ti do à co mis são com pe ten -
te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:



REQUERIMENTO Nº 544, DE 2001
(Nº 38/2001 – CFC)

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 216,
do Re gi men to Inter no des ta Casa, se jam
so li ci ta das in for ma ções ao Se nhor Mi nis -
tro das Mi nas e Ener gia e ao Pre si den te
do Sin di ca to das Empre sas Dis tri bu i do -
ras de Com bus tí ve is e De ri va dos, ob je ti -
van do for ne cer a essa Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le da dos so bre a pro -
du ção e dis tri bu i ção quan ti ta ti va dos
com bus tí ve is ga so li na, ál co ol e óleo di e -
sel.

Jus ti fi ca ção

So mos tes te mu nhas de vá ri as de nún ci as, que
di a ri a men te nos che gam so bre des vi os de com bus tí -
ve is, adul te ra ção de pro du tos, fal ta de con tro le na
emis são de no tas fis ca is e so ne ga ção de im pos tos.

Por ou tro lado, há ain da a ques tão do rou bo de
car gas, que além de ame a çar a vida do tra ba lha dor,
tor nou-se pro ble ma de ta ma nha gra vi da de que fun -
da men tou a cri a ção de uma co mis são des ti na da a
ana li sar e pro por suas ca u sas e efe i tos.

Di an te dis so, con si de ro opor tu no o pe di do de in -
for ma ções que po de rá nos pro ver com da dos que nos 
le vem à so lu ção de im por tan te ques tão.

Sala das Ses sões, 22 de agos to de 2001. –  
Ney Su as su na, Pre si den te –   Wel ling ton Ro ber to,
Au tor – Anto nio Car los Ju ni or – Ge ral do Althoff –
Mo re i ra Men des – Fre i tas Neto – Luiz Ota vio –
Alber to Sil va – Val mir Ama ral.

(À Mesa, para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido vai à Mesa para de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur so
n.º 22, de 2001, in ter pos to no pra zo re gi men tal, no
sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio o Pro je to
de Lei do Se na do n.º 57, de 200, de au to ria do Se na -
dor Álva ro Dias, que al te ra a re da ção dos arts. 259,
261 e 496 da Lei n.º 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil. 

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, ”c“, do Re gi men to Inter -
no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 22, DE 2001

Nos ter mos do ar ti go 91, §§ 3º a 5º, do Re gi -
men to Inter no, in ter po mos re cur so no sen ti do de que
o Pro je to de Lei do Se na do nº 57, de 2000, que ”al te ra
a re da ção dos arts. 259, 261 e 496 da Lei nº 5.869, de
11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil“,
seja sub me ti do à de li be ra ção do Ple ná rio.

Sala das Ses sões,    de se tem bro de 2001. – Se -
na dor Pedro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 N.º 194, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter -
mos do Re cur so n.º 23, de 1999) 

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos 
do Re que ri men to n.º 528, de 2001 – art.
345, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do n.º 194, de 1999, de au to ria do Se na dor Ro -
ber to Re quião, que al te ra a Lei n.º 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997, que ”es ta be le ce nor mas para as ele -
i ções“ para am pli ar a se gu ran ça e a fis ca li za ção do
voto ele trô ni co, ten do,

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, sob n.ºs 829, de 1999, e 1.033, de 2001;
1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to), Re la tor: Se na -
dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com a Emen da n.º 1-CCJ 
que apre sen ta, com voto con trá rio do Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra e ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor
Ra mez Te bet; 2º pro nun ci a men to (em re e xa me, nos
ter mos do Re que ri men to n.º 434, de 2000), Re la tor:



Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da n.º 2-CCJ (Subs ti tu ti vo) que ofe re ce.

Dis cus são, em glo bo, do pro je to e das emen das, 
em tur no úni co. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É so bre o 
as sun to?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– De se jo um es cla re ci men to so bre o as sun to, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao no bre Se na dor Se bas tião
Ro cha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
em se tra tan do de subs ti tu ti vo, ha ve rá tur no su ple -
men tar?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se for
apro va do, sim.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, eu te nho uma emen da para apre -
sen tar, por isso a mi nha in da ga ção. 

Nes te caso, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té -
ria, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para dis cu tir, ao no bre Se na dor Se bas tião
Ro cha, por dez mi nu tos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, este é um pro je to de gran de 
im por tân cia para o Bra sil. 

Qu an do se fala em de mo cra cia, a pri me i ra co i sa 
que se exi ge é li su ra, trans pa rên cia, con fi an ça, se gu -
ran ça no pro ces so ele i to ral. E é isso o que nós que re -
mos para o Bra sil mo der no, que avan çou no pro ces so 
ele i to ral com re la ção à im plan ta ção do sis te ma ele trô -
ni co de vo ta ção, pois, nas ele i ções mu ni ci pa is, pra ti -
ca men te 100% dos ele i to res vo ta ram pelo sis te ma
ele trô ni co. Por tan to, este pro je to pro põe ga ran ti as
para que o ele i tor se sin ta se gu ro e que, de for ma
trans pa ren te, con fi an te o Bra sil pos sa ter o re sul ta do
real das ele i ções. 

Tra ta-se de um pro je to apo i a do pelo Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, que foi re la ta do pelo Se na dor Ro -
meu Tuma e ori un do de lu tas per ma nen tes do Se na -
dor Ro ber to Re quião, apo i a do in ces san te men te pelo
Pre si den te Na ci o nal do PDT, Le o nel Bri zo la. No en -
tan to, o subs ti tu ti vo apro va do na Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – em bo ra a Co mis são te -
nha tido uma pre o cu pa ção em, pri me i ro, apro var de
for ma rá pi da um pro je to des sa na tu re za e, em se gun -
do, de avan çar o má xi mo pos sí vel no apri mo ra men to
do pro ces so ele i to ral –, no meu en ten di men to e no
dos mem bros do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, traz al -

guns pro ble mas que, se não fo rem sa na dos, po dem
com pro me ter a cla re za, a trans pa rên cia, não digo
nem a li su ra, mas po dem co lo car em ris co, in clu si ve,
todo o pro ces so de apu ra ção da vo ta ção das ele i -
ções. 

Então, Sr. Pre si den te, como não sei se te rei
opor tu ni da de de fazê-lo mais adi an te, cre io que este
seja o mo men to, a opor tu ni da de de de ba ter ou de de -
fen der emen da por emen da. Pa re ce-me que está em
pro ces so de dis cus são o pro je to e as emen das, ra zão 
pela qual vou apre sen tar al gu mas emen das em tur no
su ple men tar, com o ob je ti vo de aper fe i ço ar o pro je to.
Por tan to, peço a es pe ci al aten ção do Re la tor, Se na -
dor Ro meu Tuma, e de to dos os Se na do res pre sen -
tes, para que pos sa mos ana li sar emen da por emen -
da, e se for, lo gi ca men te, do in te res se da ma i o ria,
apro vá-las.

O pri me i ro as pec to im por tan te é que o pro je to
ori gi nal tra zia a opor tu ni da de de o ele i tor vo tar em se -
pa ra do. No caso do ele i tor, a pri me i ra vez, re gis trar o
seu voto e ob ser var que o re sul ta do do mes mo, na
tela da urna ele trô ni ca, for di fe ren te da que le que ele
ob je ti va va e vo tar pela se gun da vez e no va men te se
mos trar di fe ren te o re sul ta do, aí se cria, de acor do
com o pro je to apro va do, uma la cu na, um vá cuo, por -
que esse ele i tor ape nas co mu ni ca à pre si dên cia da
mesa, que man da ve ri fi car a urna, mas o ele i tor pra ti -
ca men te de i xa de vo tar.

Uma das emen das que está sen do apre sen ta da 
é no sen ti do de que o ele i tor pos sa dar seu voto em
se pa ra do, o que al te ra o §5º do art. 59, que leio: 

Se, ao con fe rir o seu voto im pres so, o ele i tor não 
con cor dar com os da dos nele re gis tra dos, po de rá
can ce lá-lo e re pe tir a vo ta ção pelo sis te ma ele trô ni co.
Caso re i te re a dis cor dân cia en tre os da dos da tela da
urna ele trô ni ca e o voto im pres so, seu voto será co lhi -
do em se pa ra do e apu ra do na for ma que for re gu la -
men ta do pelo Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral, ob ser va do,
no que ca bí vel, o dis pos to no art. 82 des ta lei.

Então, esta é a pro pos ta: que seja per mi ti do que 
o ele i tor vote em urna se pa ra da no caso de ha ver
duas fa lhas, duas di ver gên ci as quan to ao seu voto re -
gis tra do na urna ele trô ni ca. 

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per mi te-me um
apar te, Se na dor?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Pois não, Se na dor Bel lo Par ga.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Eu tam bém
apre sen tei à Mesa uma emen da nes se mes mo sen ti -
do e com esse mes mo teor, de ma ne i ra que pode con -
tar tam bém com o meu apo io no to can te a essa
emen da. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– O Se na dor Bel lo Par ga apre sen tou emen da se me -
lhan te, o que de mons tra que há um de se jo do Ple ná -
rio em de ba ter esse as sun to e, se pos sí vel, apro vá-lo.



O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Gos ta ria de es -
cla re cer que essa pre o cu pa ção foi le van ta da pelo Sr.
Mi nis tro Nel son Jo bim, on tem na Co mis são.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Exa ta men te. Eu di zia aqui que tam bém é de se jo do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, na pes soa do seu Pre si -
den te, Mi nis tro Nel son Jo bim, o apri mo ra men to do
Pro je to. 

Sr. Pre si den te, den tre as emen das, des ta ca rei
uma. O Pro je to pre vê que, se uma das má qui nas, em
uma de ter mi na da zona ele i to ral, apre sen tar de fe i to –
como, por exem plo, o caso de o ele i tor vo tar a pri me i -
ra vez e apa re cer um voto di ver gen te; vo tar a se gun da 
vez e o voto, no va men te, não ser cor res pon den te ao
seu de se jo –, dez ur nas se rão aber tas para aná li se e
in ves ti ga ção. Para cada urna com de fe i to, dez ur nas
se rão aber tas. Isso pode fa zer com que o pro ces so de 
vo ta ção seja in ter mi ná vel, caso se dis se mi ne pelo
Bra sil afo ra. Po de rá ha ver ma no bras de ter ro ris mo
psi co ló gi co por todo o Bra sil no sen ti do de que de ter -
mi na do Par ti do, que, du ran te a apu ra ção es ti ver per -
den do, de se je tu mul tu ar o pro ces so ele i to ral e co me -
ce a pe dir a pes so as que vo tem de for ma equi vo ca da
e de nun ci em à Mesa que o com pu ta dor não está pro -
ces san do seu voto de acor do com a sua von ta de.
Assim, para cada urna com de fe i to, se rão aber tas
dez. Ima gi nem isso pelo Bra sil afo ra. 

Não sei se o no bre Se na dor Bel lo Par ga apre -
sen tou tam bém essa emen da. Eu apre sen tei um
elen co de emen das, den tre as qua is essa no sen ti do
de que a de ci são fi que para o juiz. Em vez de, para
cada urna com de fe i to, se rem ave ri gua das 10 ur nas,
que a de ci são fi que para o juiz, que ado ta rá o pro ce di -
men to que jul gar ade qua do e ne ces sá rio para cor ri gir
o pro ble ma ocor ri do em de ter mi na da se ção ele i to ral. 

Essas são as prin ci pa is emen das que ofe re ço
ao pro je to, num to tal de oito, que te re mos cer ta men te
opor tu ni da de de vo tar. 

É im por tan te des ta car que esse pro je to é fun da -
men tal para que pos sa mos ter ele i ções mais con fiá -
ve is no Bra sil e, por isso, pre ci sa mos votá-lo em re gi -
me de ur gên cia. As emen das apre sen ta das não pre -
ju di ca rão a tra mi ta ção do pro je to, haja vis ta que o re -
la tor po de rá ofe re cer pa re cer de ple ná rio, e po de mos
vo tar o pro je to ain da hoje para que seja en ca mi nha do
à Câ ma ra. 

Res sal to ain da que, se o Se na do não fi zer es -
sas cor re ções aqui, o pro je to po de rá so frer cor re ções
na Câ ma ra e terá que re tor nar ao Se na do, o que po -
de rá pre ju di car, en tão, o pra zo le gal de 5 de ou tu bro
para que qual quer lei en tre em vi gor para as pró xi mas 
ele i ções. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, ten ta rei or de nar os tra ba lhos na vo -
ta ção des te pro je to. Su gi ro que vo te mos pri me i ro o

Subs ti tu ti vo e, em tur no su ple men tar, dis cu ti re mos as 
emen das. Aí abre vi a ría mos e es ta ría mos se guin do a
for ma mais cor re ta de dis cu tir e de vo tar esse pro je to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de
or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª para uma ques tão de or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor)
– Sr. Pre si den te, este é um as sun to ex tre ma men te
im por tan te, in clu si ve para o fu tu ro da de mo cra cia bra -
si le i ra, por que o pro ces so ele i to ral deve ser trans pa -
ren te, cris ta li no, que de mons tre a li su ra do ple i to, para 
não acon te cer o que acon te ceu na úl ti ma ele i ção pre -
si den ci al nos Esta dos Uni dos.

Esse pro je to, a par de sua im por tân cia, está re -
ce ben do uma sé rie de emen das, que, pelo re gi me de
ur gên cia, te rão que ser for ço sa men te apre ci a das no
pró prio ple ná rio e vo ta das hoje. A mi nha su ges tão,
so bre a qual já con ver sei com vá ri os lí de res, se ria no
sen ti do de re ti rar mos a ur gên cia por uma se ma na,
para ana li sar mos na quar ta-fe i ra pela ma nhã, na
CCJ, to das as emen das. Aí res ta be le ce ría mos a ur -
gên cia para ser vo ta do na quar ta-fe i ra à tar de, no ple -
ná rio, de po is da dis cus são. Acre di to ser esse o ca mi -
nho mais pru den te para que se jam efe ti va men te ana -
li sa das as emen das e, as sim, pos sa mos con tri bu ir
para me lho rar o pro ces so ele i to ral pela urna ele trô ni -
ca.

Apre sen to esse re que ri men to e gos ta ria de ou -
vir o po si ci o na men to dos Lí de res.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP ) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra como re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma, que, como Re la -
tor, tem pre fe rên cia.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, esse pro -
ces so é de in te res se tam bém do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, por que a ca pa ci da de de ins ta la ção do novo
sis te ma traz al gu mas di fi cul da des. O Mi nis tro Nel son
Jo bim tem sido bas tan te cor tês, o Se na dor Ro ber to
Re quião tem aca ta do a ma i o ria das su ges tões e, on -
tem, o Mi nis tro de i xou co nos co al gu mas mo di fi ca -
ções que não po dem ser apre sen ta das por subs ti tu ti -
vo, mas de vem ser apre sen ta das emen da por emen -
da, ta re fa a que o Se na dor Hugo Na po leão se en car -
re gou.

Con cor do com o re que ri men to do Se na dor Ro -
me ro Jucá, por que a ori en ta ção da mi nha li de ran ça é
sus tar, se con cor dar o Lí der do PMDB, a ur gên cia e
de i xar mos para quar ta-fe i ra, quan do re es ta be le ce re -
mos a ur gên cia, de po is de acer ta mos es ses de ta lhes
so li ci ta dos pelo Mi nis tro Nel son Jo bim. Peço a con -
cor dân cia dos ou tros Lí de res.



O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, é evi den te que esta ma té ria é de in -
te res se de to dos os Par ti dos da Casa no sen ti do de
dar ma i or trans pa rên cia pos sí vel à ele i ção. Por tan to,
de ve mos le var em con si de ra ção as su ges tões aqui
apre sen ta das ofi ci al men te pelo Se na dor Hugo Na po -
leão, em con so nân cia com o TSE, ór gão que vai co -
man dar as ele i ções. 

Entre tan to, res sal vo que a pró xi ma quar ta-fe i ra
será dia 3 de ou tu bro, data mu i to pró xi ma do li mi te,
pois, após vo ta ção no ple ná rio do Se na do, a ma té ria
terá que ser vo ta da na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

É evi den te que um acor do de li de ran ça fa ci li ta ria 
a apro va ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, mas não po -
de mos cor rer o ris co, Sr. Pre si den te, de de i xar para o
úl ti mo dia uma ma té ria de ta ma nha re le vân cia. A ma -
té ria só se ria vo ta da na Câ ma ra dos De pu ta dos na
quin ta-fe i ra, quan do po de rá ha ver pro ble mas in clu si -
ve de quo rum, pois mu i tos Par la men ta res aca bam
per ma ne cen do em seus Esta dos. Lem bro, ain da, que
será o pra zo li mi te para tro ca de Par ti dos.

Faço essa pon de ra ção, por que en ten do que,
mes mo ha ven do mu i to cri té rio na su ges tão do Se na -
dor Ro me ro Jucá, esta Casa de ve ria se po si ci o nar so -
bre a ma té ria, no má xi mo, até a pró xi ma ter ça-fe i ra.
Esse se ria re al men te o me lhor ca mi nho para esta
Casa e, pes so al men te, de fen do – an te ci pan do a mi -
nha po si ção – o en ca mi nha men to fa vo rá vel às emen -
das pro pos tas pelo Se na dor Hugo Na po leão.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em bo ra
con cor de com o ape lo do Se na dor Ro me ro Jucá e a
pon de ra ção apre sen ta da pelo Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros, en ten do que, pela im por tân cia des se pro -
je to, V. Exª, como Pre si den te da Casa, deve as su mir
como pri o ri da de ab so lu ta o en ca mi nha men to des sa
ma té ria, para que não haja pre ju í zo em sua apro va -
ção até a ins tân cia fi nal, que é a Câ ma ra dos De pu ta -
dos. 

La men to, mais uma vez, que o Se na do Fe de ral
só ago ra apre sen te tan tas pre o cu pa ções em re la ção
a um pro je to que foi apre sen ta do em 1999. Por que
esse pro je to não foi de ba ti do an tes? Por que as pre o -
cu pa ções não fo ram apre sen ta das an tes? Pa re ce
que des cu i da mos sem pre e, na hora fi nal, sur gem

pre o cu pa ções que, es pe ro, não pre ju di quem o pro je -
to do Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço pa -
ciên cia aos de ma is Se na do res que que rem usar da
pa la vra, para con ce dê-la ao Se na dor Ro ber to Re -
quião, au tor do pro je to.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –– Se na dor Ra mez
Te bet, já há um acor do no ple ná rio so bre li ge i ras mo -
di fi ca ções no pa re cer do Se na dor Ro meu Tuma que
são de con sen so en tre mim, que sou o au tor do pro je -
to, o Mi nis tro Jo bim e o Se na dor Hugo Na po leão. Te -
re mos, por tan to, na ver da de, três emen das e es ta ría -
mos evi tan do uma emen da su pres si va. Há um acor -
do, há qua se uma una ni mi da de em tor no dis so. 

De qual quer for ma, se pu dés se mos pos ter gar o
pro je to sem que ele fos se de vol vi do à Co mis são, mas
fos se vo ta do por um acor do de li de ran ça no ple ná rio
do Se na do, se ria in te res san te. 

Por ou tro lado, o Mi nis tro Jo bim tem o mes mo
en ten di men to que te nho a res pe i to do prin cí pio da
anu a li da de, que não se apli ca a esse caso, por que o
prin cí pio da anu a li da de su bor di na-se di re ta men te
aos di re i tos in di vi du a is, e nós es ta mos tra tan do ape -
nas do pro ces so de vo ta ção. Então, esse pro je to en -
tra ria em vi gên cia ime di a ta men te, tan to se fos se vo ta -
do um ano an tes quan to um mês an tes da ele i ção,
des de que hou ves se vi a bi li da de téc ni ca. É esse o en -
ten di men to do Mi nis tro Jo bim e o meu. 

Po rém, se ria bom se pu dés se mos che gar a um
acor do de li de ran ça. Por exem plo, em dois mi nu tos,
che guei a um acor do com o Se na dor Hugo Na po leão,
ad mi tin do emen das no co me ço do pro je to do Se na -
dor Ro meu Tuma, que se ori gi na ram de um erro de
en ten di men to das nos sas as ses so ri as. O Se na dor
Ro meu Tuma e eu ad mi ti mos e fi ze mos um acor do
com o TSE nes se sen ti do – se ria a emen da mais im -
por tan te para o en ten di men to com o Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral – e mais duas ou três al te ra ções ad je ti vas,
e não subs tan ti vas. Por tan to, com quin ze mi nu tos de
dis cus são com as li de ran ças, te ría mos con di ção de
che gar a um acor do de fi ni ti vo. Se não for o caso, que
a ma té ria seja vo ta da o mais ra pi da men te pos sí vel. 

Não há im pas se ob je ti vo nes se pro je to. Cre io
que há um con sen so em tor no dele.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– Se na -

dor Ro ber to Re quião, que ro fa zer um es cla re ci men to
a V. Exª.

Já te mos so bre a mesa 11 emen das. Per mi -
to-me apre sen tar uma su ges tão para abre vi ar o de ba -
te. Antes de ana li sar mos qual quer ques tão de or dem
ou qual quer re que ri men to e con si de ran do que a Casa 
tem in te res se na rá pi da vo ta ção des se pro je to, su gi ro



que vo te mos o subs ti tu ti vo hoje e, so bre as emen das,
de acor do com o art. 348, II, te mos que:

No caso do art. 336, II, os pa re ce res po de rão
ser pro fe ri dos ime di a ta men te, ou, se a com ple xi da de
da ma té ria o in di car, no pra zo de vin te e qua tro ho ras,
sa in do, nes ta hi pó te se, a ma té ria da Ordem do Dia,
para nela fi gu rar na ses são de li be ra ti va or di ná ria sub -
se qüen te.

Em ou tras pa la vras, se o Se na dor Ro meu Tuma
so li ci tar o pra zo de 24 ho ras para opi nar so bre as
emen das, o pro je to será vo ta do na ter ça-fe i ra, e te re -
mos al can ça do o ob je ti vo que a Mesa per ce be ser o
de toda a Casa.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, en tão, re ti ro a mi nha ques tão de or -
dem. Estou de acor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou-me
per mi tir con sul tar o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a tí -
tu lo de in for ma ção. Con si de ro que o Se na dor Ro meu
Tuma não fa ria ne nhu ma ob je ção a essa pro pos ta e,
como au tor, tam bém não faço. Entre tan to, esse pro je -
to foi ob je to de uma dis cus são com o TSE e com as
Li de ran ças do PT, do PDT e do PFL, in te res sa das no
as sun to, na Câ ma ra e no Se na do. 

Por tan to, de acor do com o Re la tor, o Se na dor
Ro meu Tuma, e com as mo di fi ca ções que ad mi ti mos
– de po is de uma con ver sa com o TSE –, que se ri am
fe i tas hoje ou na pró xi ma ter ça-fe i ra, o pro je to tem
pra ti ca men te apro va ção au to má ti ca na Câ ma ra dos
De pu ta dos, por que as Li de ran ças já fo ram con sul ta -
das e par ti ci pa ram de re u niões na sede do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral.

Se man ti ver mos esse en ten di men to, te re mos a
pos si bi li da de – não a obri ga to ri e da de, evi den te men te 
– de uma apro va ção mu i to rá pi da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro meu Tuma, a Mesa pro põe que vo te mos o subs ti tu -
ti vo ago ra. V. Exª so li ci ta ria o pra zo para ana li sar as
11 emen das que fo ram apre sen ta das e, na ter ça-fe i -
ra, vo ta ría mos tudo de fi ni ti va men te.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ace i to e
agra de ço a V. Exª, por que con si de ro im por tan te ter -
mos esse pra zo para ana li sar mos as no vas su ges -
tões, que, pro va vel men te, me lho ra rão o pro je to ori gi -
nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou co lo -
car em vo ta ção a ma té ria.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB –– AL) ––
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB, e, em se gui da, ao Se na dor José Edu ar do Du -
tra, que a so li ci ta.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que -
ro ape nas de cla rar pu bli ca men te que o PMDB con -
cor da in te i ra men te com o que aqui fi cou acer ta do. É
im por tan te que apri mo re mos o pro je to, ele pro duz ga -
nhos, e não po de mos, de for ma al gu ma, aço da da -
men te, des per di çá-los.

Pa ra be ni zo os Se na do res Ro ber to Re quião e
Ro meu Tuma pelo acor do, para que nós, com a au -
diên cia ób via do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, pos sa -
mos me lhor re de fi nir as li nhas do pro je to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, con -
cor do tam bém com a so lu ção e re ti ro o re que ri men to
que vi sa va à re ti ra da da ur gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor José Edu ar do Du -
tra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, eu gos ta ria de fa zer uma con sul ta para sa ber
se con cor do ou não com a pro pos ta de V. Exª. 

Se vo tar mos, em pri me i ro tur no, o subs ti tu ti vo, o 
Re la tor só pode ma ni fes tar-se so bre es sas emen das
no sen ti do de aca tá-las ou re je i tá-las ou ele po de rá,
seja sob a for ma de su be men das, seja sob a for ma de 
emen da de Re la tor, apre sen tar ajus tes? Essa é a per -
gun ta.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, se gun do in for ma ção que re ce bi, so bre a pos si -
bi li da de de ha ver ou não um subs ti tu ti vo novo, o Re gi -
men to im põe que seja emen da por emen da no tur no
su ple men tar. Por isso, o Se na dor Hugo Na po leão
apre sen ta emen da por emen da com jus ti fi ca ti va.

Cum pri men to o Se na dor Ro ber to Re quião pela
tran qüi li da de e pela co ra gem com que tem en fren ta -
do o pro ble ma, com a cons ciên cia de que tem que
bus car o me lhor para a so ci e da de bra si le i ra sem cri ar
di fi cul da des, no fu tu ro, com o novo sis te ma.

Pa re ce-me que cada emen da de per si e com
jus ti fi ca ti va in di vi du al que o Se na dor Hugo Na po leão
as sim di ri giu por ins tru ção do Re gi men to da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, o nos so Re gi men to Inter no, na



se ção de di ca da aos pa re ce res, a par tir do art. 133, no 
§ 6º, diz o se guin te: 

A co mis são, ao se ma ni fes tar so bre as emen -
das, po de rá re u nir a ma té ria da pro po si ção prin ci pal e 
das emen das com pa re cer fa vo rá vel num úni co tex to,
com os acrés ci mos e al te ra ções que vi sem ao seu
aper fe i ço a men to.

Acho que res pon di à in da ga ção de V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Con cor do com su ges tão da Mesa.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª

tem a pa la vra.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT –– AP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Só para es cla -
re cer, sem que rer ti rar o mé ri to do Se na dor Hugo Na -
po leão, que me pa re ce es tar na co or de na ção des se
pro ces so pela base go ver nis ta. 

Apre sen tei oito emen das que se rão apre ci a das
com as emen das do Se na dor Hugo Na po leão. Mas há 
emen das de ou tros Se na do res tam bém, por que aqui
só se está fa lan do so bre as emen das do Se na dor
Hugo Na po leão. 

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, con sul to V. Exª
se, no caso de as emen das se rem apre sen ta das so -
men te em tur no su ple men tar e vo ta das em pri me i ro
tur no, elas re tor na ri am para o Re la tor. É isso? 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –– É o que
a Mesa vai fa zer, in clu si ve es cla re cen do que as
emen das de ve rão ser dis cu ti das hoje.

Não ha ven do mais ne nhu ma dú vi da, vou co lo -
car em vo ta ção o subs ti tu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Subs ti tu ti vo.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
Apro va da a Emen da n.º 2-CCJ, que é o Subs ti -

tu ti vo, fi cam pre ju di ca dos o Pro je to e a Emen da n.º 1,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção do ven ci do para o tur no su ple men tar, que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.053, DE 2001
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 194, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 194, de 1999, que al te ra
a Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que es ta -
be le ce nor mas para as ele i ções, para am pli ar a se gu -
ran ça e a fis ca li za ção do voto ele trô ni co.

Sala de Re u niões da Co mis são, 27 de se tem bro 
de 2001. – Ra mez Te bet– Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res – Re la tor –Car los Wil son – Edi son
Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 1.053, DE 2001

Re da ção do ven ci do, para o tur no su ple men tar,
do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº  194, de 
1999.

Alte ra a Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, que es ta be le ce nor mas para as ele i ções, para
am pli ar a se gu ran ça e a fis ca li za ção do voto ele trô ni -
co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º O art. 59 da Lei nº  9.504, de 30 de se tem -

bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do dos §§ 4º a 8º,
com a se guin te re da ção:

”Art. 59. .................................................
..............................................................
§ 4º A urna ele trô ni ca dis po rá de me -

ca nis mo que per mi ta a im pres são do voto,
sua con fe rên cia vi su al e de pó si to au to má ti -
co, sem con ta to ma nu al, em lo cal pre vi a -
men te la cra do, após con fe rên cia pelo ele i -
tor.

§ 5º Se, ao con fe rir o seu voto im pres -
so, o ele i tor não con cor dar com os da dos
nele re gis tra dos, po de rá can ce lá-lo e re pe tir 
a vo ta ção pelo sis te ma ele trô ni co. Caso re i -
te re a dis cor dân cia en tre os da dos da tela
da urna ele trô ni ca e o voto im pres so, a urna 
será sub me ti da a tes te por, pelo me nos, 2
(dois) fis ca is de di fe ren tes par ti dos ou co li -
ga ções con cor ren tes, os qua is, se ve ri fi ca -
rem a exis tên cia do pro ble ma, so li ci ta rão ao
Pre si den te da Mesa que co mu ni que ime di a -
ta men te ao juiz ele i to ral da res pec ti va zona
para to mar as me di das ca bí ve is à con ti nu a -
ção da vo ta ção e pro vi den ci ar a aber tu ra de 
pos sí vel in qué ri to cri mi nal para apu rar o fato 
e pu nir os in fra to res.

§ 6º Após o fim da vo ta ção, o juiz ele i -
to ral, em au diên cia pú bli ca, sor te a rá 3%
(três por cen to) das ur nas de cada Mu ni cí -
pio, res pe i ta do o li mi te mí ni mo de 3 (três)



ur nas por Mu ni cí pio, que de ve rão ter seus
vo tos im pres sos, con ta dos e con fe ri dos com 
os re sul ta dos apre sen ta dos pelo res pec ti vo
bo le tim de urna.

§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do
apre sen ta do no Bo le tim de Urna e o da con -
ta gem dos vo tos im pres sos será re sol vi da
pelo Juiz Ele i to ral, que, para cada urna em
que for cons ta ta da dis cre pân cia, pro ce de rá
a con ta gem dos vo tos im pres sos de ou tras
10 (dez) ur nas, ob ser va do o mé to do de es -
co lha das ur nas do §6º. Para cada urna em
que for cons ta ta da dis cre pân cia o Juiz Ele i -
to ral de ci di rá qual dos re sul ta dos di ver gen -
tes, o ele trô ni co ou o ma nu al, de ve rá ser
con si de ra do vá li do e qual será des con si de -
ra do.

§ 8º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co lo -
ca rá à dis po si ção dos ele i to res, nos lo ca is
de vo ta ção, ur nas ele trô ni cas des ti na das ao 
tre i na men to.“ (NR)

Art. 2º O art. 61 da Lei nº 9.504, de 1997, pas sa a 
vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

”Art. 61. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A iden ti fi ca ção do ele -

i tor não po de rá ser fe i ta em equi pa men to
que te nha qual quer tipo de co mu ni ca ção de
da dos com a urna ele trô ni ca, nem que per -
mi ta a gra va ção da or dem de vo ta ção dos
ele i to res.“ (NR)

Art. 3º A Lei nº 9.504, de 1997, pas sa a vi go rar
acres ci da do se guin te art. 61-A:

”Art. 61-A. Os tri bu na is ele i to ra is so -
men te po de rão de cre tar o re sul ta do das ele -
i ções de po is de pro ce di da a con fe rên cia a
que se re fe re os §§ 6º e 7º do art. 59.“

Art. 4º O art. 66 da Lei nº 9.504, de 1997, pas sa
a vi go rar acres ci do dos §§ 3º a 8º, com a se guin te re -
da ção:

”Art. 66. .................................................
..............................................................
§ 3º To dos os pro gra mas de com pu ta -

dor usa dos nas ur nas ele trô ni cas du ran te o
pro ces so de vo ta ção e apu ra ção de vem ser
obri ga to ri a men te pro gra mas aber tos, li vres
de res tri ção pro pri e tá ria quan to a sua ces -
são, al te ra ção e dis tri bu i ção e de ve rão ser
apre sen ta dos para aná li se dos par ti dos e
co li ga ções, na for ma de pro gra mas-fon te,
in clu si ve os pro gra mas do sis te ma bá si co,
sis te ma ope ra ci o nal, sis te ma apli ca ti vo, bi -

bli o te cas pa drão e es pe ci a is e sis te ma de
se gu ran ça, sen do que as cha ves ele trô ni cas 
pri va das e se nhas ele trô ni cas de aces so se
man te rão no si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.

§ 4º A com pi la ção dos pro gra mas das
ur nas ele trô ni cas re fe ri dos no § 3º será fe i ta 
em ses são pú bli ca, com pré via con vo ca ção
dos fis ca is dos par ti dos e co li ga ções, após
o que se rão la cra das có pi as dos pro gra -
mas-fon te e dos pro gra mas com pi la dos.

§ 5º Ha ven do ne ces si da de de mo di fi -
ca ção dos pro gra mas a ses são re fe ri da no § 
4º re a li zar-se-á no va men te, para este efe i to.

§ 6º A car ga ou a pre pa ra ção das ur -
nas ele trô ni cas será fe i ta em ses são pú bli -
ca, com pré via con vo ca ção dos fis ca is dos
par ti dos po lí ti cos e co li ga ções para  as sis ti -
rem e pro ce de rem aos atos de fis ca li za ção,
in clu si ve para ve ri fi ca rem se os pro gra mas
car re ga dos nas ur nas são idên ti cos aos que 
fo ram la cra dos na ses são re fe ri da no § 4º
des te ar ti go, após o que as ur nas car re ga -
das se rão la cra das.

§ 7º No dia da ele i ção será re a li za da,
por amos tra gem, au di to ria de ve ri fi ca ção do
fun ci o na men to das ur nas ele trô ni cas, por
meio de vo ta ção pa ra le la, na pre sen ça dos
fis ca is dos par ti dos e co li ga ções, nos mol -
des fi xa dos em re so lu ção do Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral.

§ 8º O pra zo para in ter po si ção de re -
cur sos ao re sul ta do fi nal da ele i ção será de
10 (dez) dias con ta do a par tir da en tre ga,
pela Jus ti ça Ele i to ral, dos re la tó ri os.“ (NR)

Art. 5º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de fi ni rá as
re gras de im plan ta ção pro gres si va do sis te ma de im -
pres são do voto, in clu si ve para as ele i ções de 2002,
obe de ci das suas pos si bi li da des or ça men tá ri as.

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, ob ser va do o dis pos to no art. 16 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 4, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se ime di a ta -
men te à sua apre ci a ção, em tur no su ple men tar. 

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li das as se guin tes:



EMENDA Nº 1
(Mo di fi ca ti va ao PLS nº 194, de 1999)

(Subs ti tu ti vo)

Dê-se ao § 6º do art. 59 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, cons -
tan te do art. 1º do subs ti tu ti vo, a se guin te 
re da ção:

Art. 59 ...................................................
........................................ ......................
§ 6º Na vés pe ra do dia da vo ta ção, o

Juiz Ele i to ral, em au diên cia pú bli ca, sor te a -
rá três por cen to das ur nas de cada mu ni cí -
pio res pe i ta do o li mi te mí ni mo de três ur nas
por mu ni cí pio, que de ve rão ter seus vo tos
im pres sos con ta dos e con fe ri dos com os re -
sul ta dos apre sen ta dos pelo res pec ti vo bo le -
tim de urna.

Jus ti fi ca ção

Encer ra da a vo ta ção, cada Mesa faz a apu ra ção 
de sua urna ele trô ni ca res pec ti va, ge ran do os Bo le -
tins de Urna (BU) e o dis que te para en tre ga na cen tral 
de to ta li za ção.

Assim, o sor te io das ur nas que de ve rão ter seus
vo tos im pres sos apu ra dos para con fron to tem que,
ne ces sa ri a men te, ser fe i to no dia an te ri or à vo ta ção.

No dia da vo ta ção, as res pec ti vas Me sas já sa -
be rão que de ve rão pro ce der, além da apu ra ção da
urna ele trô ni ca, a apu ra ção dos vo tos im pres sos para 
con fe rên cia com o re sul ta do do Bo le tim da Urna ele -
trô ni ca.

O tex to do subs ti tu ti vo é in con sis ten te com o
pro ce di men to de apu ra ção e o in vi a bi li za.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.

EMENDA Nº 2 – PLEN
(Mo di fi ca ti va ao PLS nº 194, de 1999)

 (Subs ti tu ti vo)

Dê-se ao § 5º do art. 59 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, cons -
tan te do art. 1º do subs ti tu ti vo a se guin te 
re da ção:

Art. 59. .................................... ..............
..............................................................
§ 5º Se, ao con fe rir o voto im pres so, o

ele i tor não con cor dar com os da dos nele re -
gis tra dos, po de rá can ce lá-lo e re pe tir a vo ta -
ção pelo sis te ma ele trô ni co. Caso re i te re a
dis cor dân cia, en tre os da dos da tela da urna 

ele trô ni ca e o voto im pres so, seu voto será
co lhi do em se pa ra do e apu ra do na for ma
que for re gu la men ta da pelo Tri bu nal Su pe ri -
or Ele i to ral, ob ser va do, no que ca bí vel, o
dis pos to no ar ti go 82 des ta lei.

Jus ti fi ca ção

Diz o tex to que, após a se gun da ten ta ti va, com a 
re i te ra ção da dis cor dân cia, a urna será sub me ti da a
tes te.

O tex to não dá so lu ção para a se guin te si tu a -
ção:

(a) os fis ca is fa zem o tes te e cons ta tam que a
urna não apre sen ta pro ble ma;

(b) ad mi ta mos que o ele i tor – o tex to nada pre vê
– seja con vi da do a ten tar no va men te. Nes sa ter ce i ra
ten ta ti va, o ele i tor vol ta a afir mar a dis cor dân cia.

Qual a so lu ção? Obri gar ao ele i tor vo tar!? Não
ad mi tir o seu voto e ates tar so men te a pre sen ça!?

A fór mu la do subs ti tu ti vo é in con sis ten te.
A so lu ção tem que es tar na lei e, a úni ca pos sí -

vel, é ad mi tir que seu voto seja co lhi do em se pa ra do.
Caso con trá rio, es tar-se-ia pe ran te um “ter ro ris -

mo ele i to ral”.
O tex to pos si bi li ta que o ele i tor pos sa im pug nar

a pró pria vo ta ção ele trô ni ca.
O voto é se cre to e nin guém pode ve ri fi car a dis -

cor dân cia ma ni fes ta da pelo ele i tor.
Um can di da to ou par ti do pode ins tru ir seus ele i -

to res de ma ni fes ta rem, sem pre, a dis cor dân cia. Isso
con du zi ria à im plo são da vo ta ção em urna ele trô ni ca
na que las ses sões ele i to ra is onde ocor res se o pro ble -
ma, tudo por que a in for ma ção do ele i tor não pode ser
ve ri fi ca da pe los fis ca is.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.

EMENDA Nº 3 – PLEN
(Mo di fi ca ti va ao PLS nº 194, de 1999)

(Subs ti tu ti vo)

Dê-se ao § 7º do art. 59 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, cons -
tan te do art. 1º do subs ti tu ti vo a se guin te 
re da ção:

Art. 59....................................................
..............................................................
§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do

apre sen ta do no bo le tim de urna e o da con -
ta gem dos vo tos im pres sos, será re sol vi da
pelo Juiz Ele i to ral, que tam bém de ci di rá so -
bre a con fe rên cia de ou tras ur nas.



Jus ti fi ca ção

A con fe rên cia de 10 ou tras ur nas ele trô ni cas
para cada urna em que te nha ha vi do a dis cre pân cia
con duz o pro ces so ao in fi ni to, tor nan do in viá vel a
apu ra ção.

A me lhor so lu ção é de i xar para que o Juiz Ele i -
to ral, em cada caso, de ci da so bre a con ve niên cia de
fa zer a ve ri fi ca ção em ou tras ur nas.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.

EMENDA Nº 4 – PLEN
(Supressiva ao PLS nº 194, de 1999)

 (Substitutivo)

Su pri ma-se o pa rá gra fo 8º do art. 59 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, cons tan te do art.
1º do subs ti tu ti vo.

Jus ti fi ca ção

Há 90.000 lo ca is de vo ta ção, o que gera uma
de man da de 90.000 ur nas adi ci o na is, e de 180.000
téc ni cos para ope rar e tre i nar os ele i to res.

Se for uti li za do o sis te ma de tre i na men to com
can di da tos e nú me ros fic tí ci os no dia da ele i ção, isto
po de rá in du zir o ele i tor a uti li zar os mes mos nú me ros
para vo tar em seus can di da tos, pro vo can do a anu la -
ção de seus vo tos.

Há tam bém a pos si bi li da de de in du ção do ele i -
tor ao voto em al gum can di da to de ter mi na do, po den -
do, atra vés des se dis po si ti vo, “le ga li zar” a “boca de
urna” no pró prio lo cal de vo ta ção.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001 –
Se na dor Se bas tião Ro cha.

EMENDA Nº 5 – PLEN
(Su pres si va ao PLS nº 194, de 1999)

(Subs ti tu ti vo)

Su pri ma-se o pa rá gra fo úni co do art. 61 da Lei
nº

 
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, cons tan te do

art. 2º do subs ti tu ti vo.

Jus ti fi ca ção

O mi cro ter mi nal do me sá rio vi a bi li za a vo ta ção
dos le i to res ca das tra dos na urna. O me sá rio ve ri fi ca o 
tí tu lo do ele i tor e di gi ta o seu nú me ro, o que pos si bi li ta 
que o mes mo vote.

A se pa ra ção do mi cro ter mi nal do me sá rio, do ter -
mi nal do ele i tor, im pli ca rá a ha bi li ta ção da vo ta ção, in de -
pen den te do ca das tro de ele i to res, com o con tro le ex -
clu si vo pelo me sá rio. Isso per mi te que os me sá ri os pos -
sam ha bi li tar, in de vi da men te, ele i to res para a vo ta ção.

É de ser man ti da a atu al for ma de iden ti fi ca ção
do ele i tor me di an te o uso do mi cro ter mi nal e que a
ga ran tia de que não ocor re vin cu la ção en tre o ele i tor
e o seu voto seja cons ta ta da, pre vi a men te, du ran te a
au di to ria dos res pec ti vos pro gra mas.

Uma so lu ção a ser dis cu ti da, para dar mais se gu -
ran ça ao pro ces so de iden ti fi ca ção do ele i tor, se ria o
de re ti rar, da fo lha de vo ta ção, par te ou todo o nú me ro
do tí tu lo ele i to ral, exi gin do-se, para a vo ta ção, a sua
apre sen ta ção pelo ele i tor. Essa fór mu la so men te per -
mi ti rá que vo tem os ele i to res que se jam por ta do res do
tí tu lo. Assim, ele i tor sem tí tu lo, mas com do cu men tos,
não vo ta ria, pois es ta ria fal tan do o nú me ro do ca das -
tro, cons tan te do tí tu lo, que o ha bi li ta ria vo tar na urna.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.

EMENDA Nº 6 – PLEN
(Mo di fi ca ti va ao PLS nº 194, de 1999)

 (Subs ti tu ti vo)

Dê-se ao ar ti go 61-A da Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997, cons tan te do art. 2º do subs ti tu ti vo 
a se guin te re da ção:

Art. 3º A Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

Art. 61-A. Os Tri bu na is Ele i to ra is so -
men te pro cla ma rão o re sul ta do das ele i ções 
de po is de pro ce di da a con fe rên cia a que se
re fe re os § 6º do art. 59.

Jus ti fi ca ção

Os Tri bu na is não de cre tam re sul ta dos de ele i -
ções. Eles pro cla mam es ses re sul ta dos (Cód. Ele i to -
ral, arts. 202, § 1º, 211, etc.). A con fe rên cia ad mi ti da
está no § 6º.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.

EMENDA Nº 7 – PLEN
(Su pres si va ao PLS nº 194, de 1999)

 (Subs ti tu ti vo)

Su pri ma-se o § 8º do art. 66 da Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, cons tan te do art. 4º cons tan -
te do subs ti tu ti vo.

Jus ti fi ca ção

Esse pra zo de 10 dias é in com pa tí vel com os
pra zos ele i to ra is e atra sa rá a pro cla ma ção dos re sul -
ta dos. Além do mais, o sis te ma de re cur sos está no
Có di go Ele i to ral. Ter-se-ia que fa zer mo di fi ca ção glo -
bal e sis te má ti ca (CE arts. 257 a 282).

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.



EMENDA Nº 8 – PLEN
(Mo di fi ca ti va ao PLS nº 194,  de 1999)

(Subs ti tu ti vo)

Dê-se ao ar ti go 66 da Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1997, cons tan te do art. 4º do
subs ti tu ti vo a se guin te re da ção:

Art. 4º O art. 66, da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro
de 1996, pas sa vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 66. Os par ti dos e co li ga ções po de rão fis ca li zar
to das as fa ses do pro ces so de vo ta ção e apu ra ção das
ele i ções e o pro ces sa men to ele trô ni co da to ta li za ção dos
re sul ta dos.

§ 1º To dos os pro gra mas de com pu ta dor de pro pri e -
da de do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, de sen vol vi dos por si
ou sob en co men da, uti li za dos nas ur nas ele trô ni cas para
o pro ces so de vo ta ção e apu ra ção, se rão apre sen ta dos
para aná li se dos par ti dos e co li ga ções, na for ma de pro -
gra mas-fon te e pro gra mas-exe cu tá ve is, in clu si ve os sis -
te mas apli ca ti vo e de se gu ran ça e as bi bli o te cas es pe ci a -
is, sen do que as cha ves ele trô ni cas pri va das e se nhas
ele trô ni cas de aces so se man te rão no si gi lo da Jus ti ça
Ele i to ral.

§ 2º A com pi la ção dos pro gra mas das ur nas ele trô -
ni cas, re fe ri dos no pa rá gra fo an te ri or, será fe i ta em ses -
são pú bli ca, com pré via con vo ca ção dos fis ca is dos par ti -
dos e co li ga ções, após o que se rão la cra das có pi as dos
pro gra mas-fon te e dos pro gra mas com pi la dos.

§ 3º No pra zo de cin co dias, a con tar da ses são re fe -
ri da no pa rá gra fo an te ri or, o par ti do ou co li ga ção po de rá
apre sen tar im pug na ção fun da men ta da à Jus ti ça Ele i to ral.

§ 4º Ha ven do ne ces si da de de mo di fi ca ção dos pro -
gra mas, a ses são re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or re a li -
zar-se-á, no va men te, para este efe i to.

§ 5º A car ga ou pre pa ra ção das ur nas ele trô ni cas
será fe i ta em ses são pú bli ca, com pré via con vo ca ção dos
fis ca is dos par ti dos e co li ga ções para o as sis ti rem e pro -
ce de rem aos atos de fis ca li za ção, in clu si ve para ve ri fi ca -
rem se os pro gra mas car re ga dos nas ur nas são idên ti cos
aos que fo ram la cra dos na ses são re fe ri da no § 2º des te
ar ti go após o que as ur nas se rão la cra das.

§ 6º No dia da ele i ção, será re a li za da, por amos tra -
gem, au di to ria de ve ri fi ca ção do fun ci o na men to das ur -
nas ele trô ni cas, atra vés de vo ta ção pa ra le la, na pre sen ça
dos fis ca is dos par ti dos e co li ga ções, nos mol des fi xa dos
em re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

§ 7º Os par ti dos con cor ren tes ao ple i to po de rão
cons ti tu ir sis te ma pró prio de fis ca li za ção, apu ra ção e to -
ta li za ção dos re sul ta dos, con tra tan do, in clu si ve, em pre -
sas de au di to ria de sis te mas, que, cre den ci a das jun to à
Jus ti ça Ele i to ral, re ce be rão, pre vi a men te, os pro gra mas

de com pu ta dor e os mes mos da dos ali men ta do -
res do sis te ma ofi ci al de apu ra ção e to ta li za ção.

Jus ti fi ca ção

A urna ele trô ni ca, mo de lo 1996, não com -
por ta soft wa res aber tos e li vres de res tri ção pro -
pri e tá ri as, como por exem plo, LINUX, BeOS.

Os cons tru to res de soft wa res aber tos não
as su mem res pon sa bi li da des so bre os mes mos, as -
sim como não ofe re cem qua is quer ga ran ti as do seu 
cor re to fun ci o na men to, o que de i xa de con tem plar
os re qui si tos de se gu ran ça e in te gri da de exi gi dos
para os sis te mas ele i to ra is, con for me pode ser afe -
ri do no site da Free Soft wa re Foun da ti on.

A so lu ção:
(1) Re a li zar a con fe rên cia de to dos 

os có di gos-fon te, con for me foi re a li za do
no TSE em 2000, opor tu ni da de em que
to dos os soft wa res, in clu si ve do sis te -
ma ope ra ci o nal Vir tuOs e das ro ti nas de 
se gu ran ça fo ram apre sen ta dos aos par -
ti dos po lí ti cos, man ten do o con jun to
com pos to por to dos os có di gos-fon te e
có di gos-exe cu tá vel gra va dos e ar qui va -
dos em CD-ROM para pos si bi li tar uma
con fe rên cia a qual quer mo men to.

(2) Esta be le cer pro ce di men tos que 
for ma li zem o pro ces so de de sen vol vi -
men to, tes tes, in te gra ção e ho mo lo ga -
ção para atin gir o ní vel de se gu ran ça
exi gi do, con for me é ob ser va do nas nor -
mas ISO-17779, ISO-15408 e
ISO-15504 que es tão sen do apre ci a das
pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Nor mas
Téc ni cas – ABNT.

(3) Ga ran tir a con fi a bi li da de nos
soft wa res  uti li za dos nas ele i ções, por
meio do acom pa nha men to, tes te e au di -
to ria des ses por uma Co mis são de Au di -
to ria, con for me pro pos to an te ri or men te.

(4) Com pa rar, a qual quer tem po,
os pro gra mas pre pa ra dos na urna ele -
trô ni ca e aque les apre sen ta dos e vis to ri -
a dos pe los par ti dos po lí ti cos e ar ma ze -
na dos em CR-R.

É ne ces sá rio dar nova re da ção to tal ao ar ti -
go 66, na for ma pro pos ta na co lu na se guin te, em
que é ob ser va da a se qüên cia dos atos e so le ni -
da des.

Sala das ses sões, 27 de se tem bro de
2001.– Se na dor Se bas tião Ro cha.



EMENDA Nº 9 – PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao § 7º do art. 1º do
Subs ti tu ti vo da CCJ ao Pro je to de Lei do Se na do nº
194, de 1999:

Art. 1º. ...................................................

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

Art. 59....................................................

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

§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do
apre sen ta do no bo le tim de urna e o da
con ta gem dos vo tos im pres sos será re sol -
vi da pelo Juiz Ele i to ral, que, para cada
urna em que for cons ta ta da dis cre pân cia,
pro ce de rá à con ta gem dos vo tos im pres -
sos de ou tras duas ur nas, ob ser va do o
mé to do de es co lha das ur nas do pa rá gra -
fo an te ri or. Para cada urna em que for
cons ta ta da dis cre pân cia, o Juiz Ele i to ral
de ci di rá qual dos re sul ta dos di ver gen tes,
o ele trô ni co ou o ma nu al, de ve rá ser con -
si de ra do vá li do e qual será des con si de ra -
do, bem como de ci di rá so bre a con fe rên -
cia de ou tras ur nas.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem o ob je ti vo de de li mi tar
para duas as ur nas a se rem con fe ri das a fim de se
evi tar a con du ção do pro ces so de apu ra ção ao in fi ni -
to.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

EMENDA Nº 10 – PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao § 8º do art. lº do
Subs ti tu ti vo da CCJ ao Pro je to de Lei do Se na do nº
194, de 1999:

“Art. 1º ..................................................

Art. 59. ..................................................

§ 8º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co lo -
ca rá à dis po si ção dos ele i to res ur nas ele trô -
ni cas des ti na das a tre i na men to.“

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem o ob je ti vo de co lo car à
dis po si ção as ur nas ele trô ni cas para tre i na men to e
para uti li za ção pe los par ti dos po lí ti cos.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

EMENDA Nº 11 – PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao § 3º do art. 4º do
Subs ti tu ti vo da CCJ ao Pro je to de Lei do Se na do nº
194, de 1999:

“Art. 4º ..................................................

Art. 66. ..................................................

§ 3º To dos os pro gra mas de com pu ta -
dor de sen vol vi dos pelo Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral ou sob en co men da des te, uti li za -
dos nas Urnas Ele trô ni cas para o pro ces so
de vo ta ção e apu ra ção, se rão apre sen ta dos, 
na me di da das pos si bi li da des téc ni cas, para 
aná li se dos par ti dos e co li ga ções, na for ma
de pro gra mas-fon te e pro gra mas -exe cu tá ve -
is, in clu si ve os sis te mas apli ca ti vo, ope ra ci o -
na is, de se gu ran ça e as bi bli o te cas es pe ci a -
is, sen do que as cha ves ele trô ni cas pri va -
das e se nhas ele trô ni cas de aces so se man -
te rão no si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.

Jus ti fi ca ção

Exis tem ur nas ele trô ni cas an ti gas já ad qui ri das
pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que são in com pa tí ve is 
com os no vos pro gra mas aber tos. Esta mos es ta be le -
cen do, por tan to, uma pro gres si vi da de que avan ça rá
na me di da em que as ur nas an ti gas fo rem subs ti tu í -
das.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

EMENDA Nº 12 – PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

Ao § 5º, do art. 59, da Lei nº 9.504, de 30-9-97,
cons tan te do art. 1º do subs ti tu ti vo, dê-se a se guin te
re da ção:

“Art. 59.
§ 5º Se, ao con fe rir o voto im pres so,

o ele i tor não con cor dar com os da dos nele 
re gis tra dos, po de rá can ce lá-lo e re pe tir a
vo ta ção pelo sis te ma ele trô ni co. Caso re i -
te re a dis cor dân cia, en tre os da dos da tela 
da urna ele trô ni ca e o voto im pres so, seu
voto será co lhi do em se pa ra do e apu ra do
na for ma que for re gu la men ta da pelo Tri -
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, ob ser va do, no
que cou ber, o dis pos to no art. 82 des ta
lei.”



Jus ti fi ca ção

O dis po si ti vo que se pre ten de emen dar dis põe
que, após a se gun da ten ta ti va, com a re i te ra ção da
dis cor dân cia, a urna será sub me ti da a tes te.

Cons ta ta do que a urna não apre sen ta pro ble -
ma, e in sis tin do o ele i tor que con ti nua ha ver dis cor -
dân cia, não se te ria como pro ce der.

A so lu ção tem que es tar na lei, e a úni ca pos sí -
vel é ad mi tir que seu voto seja co lhi do em se pa ra do,
caso con trá rio, es tar-se-ia pe ran te um ”ter ro ris mo
ele i to ral“.

O tex to pos si bi li ta que o ele i tor pos sa im pug nar
a pró pria vo ta ção.

O voto é se cre to e nin guém pode ve ri fi car a dis -
cor dân cia ma ni fes ta da pelo ele i tor.

Um can di da to ou par ti do pode ins tru ir seus ele i -
to res para ma ni fes ta rem, sem pre, a dis cor dân cia.
Isso con du zi ria à im plo são da vo ta ção em urna ele trô -
ni ca na que las ses sões ele i to ra is onde ocor res se o
pro ble ma, tudo por que a in for ma ção do ele i tor não
pode ser ve ri fi ca da pe los fis ca is.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE  (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga, pela or dem.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re ti ro a
Emen da n.º 12, ten do em vis ta que o seu tex to é
igual ao da emen da do Se na dor Se bas tião Ro -
cha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Bel lo Par ga, as emen das já es tão nu me ra das. So li ci -
ta ria a V. Exª que a man ti ves se, pois, no mo men to
opor tu no, o Re la tor fará a ano ta ção.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – De acor do,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -
ço a V. Exª.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li das as se guin tes:

EMENDA Nº 13 – PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

No § 6º, do art. 59, da Lei nº 9.504, de 30-9-97,
cons tan te do art. 1º do subs ti tu ti vo,

Onde se lê:
“Após o fim da vo ta ção....”

Leia-se:
“Na vés pe ra do dia da vo ta ção....”

Jus ti fi ca ção

Encer ra da a vo ta ção, cada Mesa faz a apu ra ção 
da res pec ti va urna ele trô ni ca, ge ran do os Bo le tins de
Urna (BU) e o dis que te para en tre ga na cen tral de to -
ta li za ção.

Assim, o sor te io das ur nas, que de ve rão ter seus
vo tos im pres sos apu ra dos para con fron to tem que, ne -
ces sa ri a men te, ser fe i to no dia an te ri or à vo ta ção.

No dia da vo ta ção, as res pec ti vas Me sas já sa be -
rão que de ve rão pro ce der, além da apu ra ção da urna
ele trô ni ca, à apu ra ção dos vo tos im pres sos para con fe -
rên cia com o re sul ta do do Bo le tim de Urna ele trô ni ca.

O tex to do subs ti tu ti vo é in con sis ten te com o
pro ce di men to de apu ra ção e o in vi a bi li za.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Bel lo Par ga.

EMENDA Nº 14 – PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

Dê-se ao § 7º, do art. 59, da Lei nº 9.504, de
30-9-97, cons tan te do art. 1º do subs ti tu ti vo, a se guin -
te re da ção:

“§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do
apre sen ta do no Bo le tim de Urna e o da con -
ta gem dos vo tos im pres sos, será re sol vi da
pelo Juiz Ele i to ral que, tam bém, de ci di rá so -
bre a con fe rên cia de ou tras ur nas.”

Jus ti fi ca ção

A con fe rên cia de 10 (dez) ou tras ur nas ele trô ni cas
para cada urna em que te nha ha vi do a dis cre pân cia con -
duz o pro ces so ao in fi ni to, tor nan do in viá vel a apu ra ção.

A me lhor so lu ção é de i xar para o Juiz Ele i to ral,
em cada caso, de ci dir so bre a con ve niên cia de fa zer a 
ve ri fi ca ção em ou tras ur nas.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro 2001. –
Fran ce li no Pe re i ra.

EMENDA Nº 15 – PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

Su pri ma-se o § 8º, do art. 59 da Lei nº 9.504, de
30-9-97, cons tan te do art. 1º do subs ti tu ti vo.



Jus ti fi ca ção

O re fe ri do pa rá gra fo pre vê a co lo ca ção à dis po -
si ção dos ele i to res, nos lo ca is de vo ta ção, ur nas ele -
trô ni cas des ti na das a tre i na men to.

Há, no país, 90.000 lo ca is de vo ta ção, o que
gera uma de man da de 90.000 ur nas adi ci o na is, e de
180.000 téc ni cos para ope rar e tre i nar os ele i to res.

Se for uti li za do o sis te ma de tre i na men to com
can di da tos e nú me ros fic tí ci os no dia da ele i ção, o
ele i tor po de rá fi car in du zi do a uti li zar os mes mos nú -
me ros para vo tar em seus can di da tos, pro vo can do a
anu la ção de seus vo tos.

Há, tam bém, a pos si bi li da de de in du ção do ele i -
tor a vo tar em al gum can di da to de ter mi na do, po den -
do, por in ter mé dio des se dis po si ti vo “le ga li zar” a
“boca de urna”, no pró prio lo cal de vo ta ção.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Hugo Na po leão.

EMENDA Nº 16 – PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

Su pri ma-se o pa rá gra fo úni co do art. 61, da Lei
nº  9.504, de 30-9-97, acres cen ta do pelo art. 2º do
Subs ti tu ti vo.

Jus ti fi ca ção

O mi cro ter mi nal do me sá rio vi a bi li za a vo ta ção
dos ele i to res ca das tra dos na urna. O me sá rio ve ri fi ca
o tí tu lo do ele i tor e di gi ta o seu nú me ro, o que pos si bi -
li ta que o mes mo vote.

A se pa ra ção do mi cro ter mi nal do me sá rio, do
ter mi nal do ele i tor, im pli ca rá na ha bi li ta ção da vo ta -
ção, in de pen den te do ca das tro de ele i to res, com o
con tro le ex clu si vo pelo me sá rio. Isso per mi te que os
me sá ri os pos sam ha bi li tar, in de vi da men te, ele i to res
para a vo ta ção.

É de ser man ti da a atu al for ma de iden ti fi ca ção
do ele i tor me di an te o uso do mi cro ter mi nal e que a
ga ran tia de que NÃO ocor ra vin cu la ção en tre o ele i tor
e o seu voto seja cons ta ta da, pre vi a men te, du ran te a
au di to ria dos res pec ti vos pro gra mas.

Uma so lu ção a ser dis cu ti da, para dar mais se -
gu ran ça ao pro ces so de iden ti fi ca ção do ele i tor, se ria
o de re ti rar, da fo lha de vo ta ção, par te ou todo o nú -
me ro do tí tu lo ele i to ral, exi gin do-se, para a vo ta ção, a
sua apre sen ta ção pelo ele i tor. Essa fór mu la so men te
per mi ti rá que vo tem os ele i to res que se jam por ta do -
res do tí tu lo. Assim, ele i tor sem tí tu lo, mas com do cu -
men tos, não vo ta ria, pois es ta ria fal tan do o nú me ro

do ca das tro, cons tan te do tí tu lo, que o ha bi li ta ria a vo -
tar na urna.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

EMENDA Nº 17 – PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

Dê-se ao art. 61-A, da Lei nº 9.504, de 30-9-97,
acres cen ta do pelo art. 3º, do subs ti tu ti vo, a se guin te
re da ção:

“Art. 61-A. Os tri bu na is ele i to ra is so men te 
pro cla ma rão o re sul ta do das ele i ções de po is
de pro ce di da à con fe rên cia a que se re fe rem
os §§ 6º e 7º do art. 59.”

Jus ti fi ca ção

Os tri bu na is não de cre tam re sul ta dos de ele i -
ções. Eles pro cla mam es ses re sul ta dos (Có di go Ele i -
to ral, arts. 202, § 1º, 211 e se guin tes).

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor  Fran ce li no Pe re i ra.

EMENDA Nº 18 – PLEN

Ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do 
Se na do nº 194, de 1999.

Dê-se nova re da ção ao art. 4º.

“Art. 4º O art. 66, da Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

Art. 66. Os par ti dos e co li ga ções po de -
rão fis ca li zar to das as fa ses do pro ces so de
vo ta ção e apu ra ção das ele i ções e o pro -
ces sa men to ele trô ni co da to ta li za ção dos
re sul ta dos.

§ 1º To dos os pro gra mas de com pu ta -
dor de pro pri e da de do Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral, de sen vol vi dos por si ou sob en co men -
da, uti li za dos nas ur nas ele trô ni cas para o
pro ces so de vo ta ção e apu ra ção, se rão apre -
sen ta dos para aná li se dos par ti dos e co li ga -
ções, na for ma de pro gra mas-fon te e pro gra -
mas exe cu tá ve is, in clu si ve os sis te mas apli -
ca ti vo e de se gu ran ça e as bi bli o te cas es pe -
ci a is, sen do que as cha ves ele trô ni cas pri va -
das e se nhas ele trô ni cas de aces so se man -
te rão no si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.

§ 2º A com pi la ção dos pro gra mas das
ur nas ele trô ni cas, re fe ri dos no pa rá gra fo an -
te ri or, será fe i ta em ses são pú bli ca, com pré -



via con vo ca ção dos fis ca is dos par ti dos e
co li ga ções, após o que se rão la cra das có pi -
as dos pro gra mas-fon te e dos pro gra mas
com pi la dos.

§ 3º No pra zo de cin co dias, a con tar
da ses são re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or, o
par ti do ou co li ga ção po de rá apre sen tar im -
pug na ção fun da men ta da à Jus ti ça Ele i to ral.

§ 4º Ha ven do ne ces si da de de mo di fi -
ca ção dos pro gra mas, a ses são re fe ri da no
pa rá gra fo an te ri or re a li zar-se-á, no va men te,
para este efe i to.

§ 5º A car ga ou pre pa ra ção das ur nas
ele trô ni cas será fe i ta em ses são pú bli ca,
com pré via con vo ca ção dos fis ca is dos par -
ti dos a co li ga ções para o as sis ti rem e pro ce -
de rem aos atos de fis ca li za ção, in clu si ve
para ve ri fi ca rem se os pro gra mas car re ga -
dos nas ur nas são idên ti cos aos que fo ram
la cra dos na ses são re fe ri da no § 2º des te
ar ti go após o que as ur nas se rão la cra das.

§ 6º No dia da ele i ção, será re a li za da,
por amos tra gem, au di to ria de ve ri fi ca ção do
fun ci o na men to das ur nas ele trô ni cas, por meio 
de vo ta ção pa ra le la, na pre sen ça dos fis ca is
dos par ti dos e co li ga ções, nos mol des fi xa dos
em re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

§ 7º Os par ti dos con cor ren tes ao ple i to 
po de rão cons ti tu ir sis te ma pró prio de fis ca li -
za ção, apu ra ção e to ta li za ção dos re sul ta -
dos, con tra tan do, in clu si ve, em pre sas de au -
di to ria de sis te mas, que, cre den ci a das jun to
à Jus ti ça Ele i to ral, re ce be rão, pre vi a men te,
os pro gra mas com pu ta dos e os mes mos da -
dos ali men ta do res do sis te ma ofi ci al de apu -
ra ção e to ta li za ção.”

Jus ti fi ca ção
A urna ele trô ni ca, mo de lo 1996, não com por ta

soft wa re aber tos e li vres de res tri ção pro pri e tá ria,
como por exem plo, LINUX, BeOS.

Os cons tru to res de soft wa re aber tos não as su -
mem res pon sa bi li da des so bre os mes mos, as sim
como não ofe re cem qua is quer ga ran ti as do seu cor -
re to fun ci o na men to, o que de i xa de con tem plar os re -
qui si tos de se gu ran ça e in te gri da de exi gi dos para os
sis te mas ele i to ra is, con for me pode ser afe ri do no site
da Free Soft sa re Foun da ti on.

A so lu ção en con tra da foi a se guin te:
Re a li zar a con fe rên cia de to dos os có di gos-fon -

te, con for me foi re a li za do no TSE em 2000, opor tu ni -
da de em que to dos os soft wa re, in clu si ve do sis te ma

ope ra ci o nal Vir tuOs e das ro ti nas de se gu ran ça fo ram 
apre sen ta dos aos par ti dos po lí ti cos, man ten do o con -
jun to com pos to por to dos os có di gos-fon te e có di gos
exe cu tá vel gra va dos e ar qui va dos em CD-ROM para
pos si bi li tar uma con fe rên cia a qual quer mo men to.

Esta be le cer pro ce di men tos que for ma li zem o pro -
ces so de de sen vol vi men to, tes tes, in te gra ção e ho mo lo -
ga ção para atin gir o ní vel de se gu ran ça exi gi do, con for -
me é ob ser va do nas nor mas ISO-17779, ISO-15408 e
ISO-15504 que es tão sen do apre ci a das pela Asso ci a -
ção Bra si le i ra de Nor mas Téc ni cas – ABNT).

Ga ran tir a con fi a bi li da de nos soft wa res uti li za -
dos nas ele i ções, por meio do acom pa nha men to, tes -
te e au di to ria des ses por uma Co mis são de Au di to ria,
con for me pro pos to an te ri or men te.

É ne ces sá rio dar nova re da ção to tal ao ar ti go
66, na for ma pro pos ta na co lu na se guin te, onde é ob -
ser va da a se qüên cia dos atos e so le ni da des.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Fran ce li no Pe re i ra.

Jus ti fi ca ção

A ex pres são que se pre ten de subs ti tu ir tem a ra -
zão de ser: na le gis la ção ele i to ral, a pa la vra “mu ni cí -
pio” não con fi gu ra ex pres são ade qua da e, sim, “zona
ele i to ral”, uma vez que o mu ni cí pio pode con ter uma
zona ele i to ral ou vá ri as zo nas ele i to ra is co or de na das
por um ou por mais ju í zes.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Antô nio Car los Va la da res.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o subs ti tu ti vo e as emen das, em tur no su ple -
men tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são, com a apre sen ta ção de emen das. 

Con si de ran do que o Re la tor so li ci tou pra zo para 
emi tir pa re cer so bre elas, a ma té ria sai da Ordem do
Dia de hoje para a ela re tor nar na ses são da pró xi ma
ter ça-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 196, DE 1995

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter -
mos do Re cur so n.º 13, de 1995)

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do n.º 
196, de 1995, de au to ria do Se na dor José
Edu ar do Du tra, que con ce de anis tia a di ri -
gen tes ou re pre sen tan tes sin di ca is e tra ba -
lha do res pu ni dos por par ti ci pa ção em mo vi -
men to re i vin di ca tó rio, ten do

Pa re ce res sob n.ºs 121 e 1.012, de
2001, das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edi son
Lo bão, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
(so bre a Emen da n.º 1, de Ple ná rio), Re la -
tor: Se na dor Ro ber to Re quião, con trá rio.

A dis cus são da ma té ria, em tur no su ple men tar,
en cer rou-se na ses são de li be ra ti va or di ná ria, de 18
de abril do cor ren te ano, quan do foi ofe re ci da a
Emen da n.º 1, de Ple ná rio.

Pas sa-se à vo ta ção do subs ti tu ti vo, em tur no su -
ple men tar, sem pre ju í zo da emen da.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Vo ta ção da Emen da n.º 01 de Ple ná rio, de pa re -

cer con trá rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)
A emen da está re je i ta da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

São os se guin tes o subs ti tu ti vo apro va -
do e a emen da re je i ta da:

Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 196, de 1995, que con ce de
anis tia a di ri gen tes ou re pre sen tan tes
sin di ca is e tra ba lha do res pu ni dos por

par ti ci pa ção em mo vi men to re i vin di ca tó -
rio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º E con ce di da anis tia a di ri gen tes ou re pre -

sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res in te gran tes da
ca te go ria dos tra ba lha do res na in dús tria de ex tra ção,
ex plo ra ção, es to ca gem, trans fe rên cia, per fu ra ção,
des ti la ção, pro du ção e re fi na ção de pe tró leo e seus
de ri va dos, gás na tu ral e ou tros si mi la res da in dús tria
pe tro quí mi ca, quí mi ca e de plás ti cos e afins, que no
pe río do com pre en di do en tre 1º de se tem bro de 1994
e a data da pu bli ca ção des ta Lei, so fre ram pu ni ções
em vir tu de de par ti ci pa ção em mo vi men to re i vin di ca -
tó rio ou con tra mo da li da de de exer cí cio do man da to
ou re pre sen ta ção do di re i to de gre ve, as se gu ra do o
pa ga men to dos sa lá ri os no pe río do da sus pen são
dis ci pli nar e, aos de mi ti dos, a re in te gra ção ao em pre -
go com to dos os di re i tos.

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

EMENDA Nº 1 – PLEN

O art. 1º do Pro je to de Lei pas sa a ter a se guin te
re da ção:

“Art. 1º É con ce di da anis tia a di ri gen tes 
ou re pre sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res
in te gran tes da ca te go ria dos tra ba lha do res
na in dús tria de ex tra ção, ex plo ra ção, es to ca -
gem, trans fe rên cia, per fu ra ção, des ti la ção,
pro du ção e re fi na ção de pe tró leo e seus de -
ri va dos, gás na tu ral e ou tros si mi la res da in -
dús tria pe tro quí mi ca, quí mi ca e de plás ti cos
e afins, que no pe río do com pre en di do en tre
1º de se tem bro de 1994 e a data da pu bli ca -
ção des ta Lei, so fre ram pu ni ções em vir tu de
de par ti ci pa ção em mo vi men to re i vin di ca tó rio 
ou con tra mo da li da de de exer cí cio do man -
da to ou re pre sen ta ção do di re i to de gre ve,
aos de mi ti dos, a re ad mis são ao em pre go,
com pa ga men to de sa lá rio e de ma is van ta -
gens a par tir do efe ti vo re in gres so na em pre -
sa, sem que o tem po de afas ta men to seja
con ta do para qual quer efe i to.”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet.) – Item 3:

REQUERIMENTO Nº 462, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to n.º 462, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Su plicy, so li ci tan do in for ma ções ao Mi nis -
tro da Fa zen da so bre a re la ção ju rí di ca fi nan -
ce i ra con tra ta da en tre o Ban co do Nor des te
– BNB, agên cia de Bar ra do Cor da, Esta do



do Ma ra nhão e a Co o pe ra ti va Agrí co la Mis -
ta de Bar ra do Cor da – COPABA, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.010, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ade mir
Andra de.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet.) – Item 4:

REQUERIMENTO Nº 511, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 511, de 2001, do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter
de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do n.º
166, de 2001, de sua au to ria.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do n.º 166, de 2001,

vai, de fi ni ti va men te, ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet.) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 12, DE 2001

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção n.º 12, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car -
los Va la da res, que dis põe so bre o Fun do de 
De sen vol vi men to da Ama zô nia e o Fun do
de De sen vol vi men to do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 937, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe -
res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 358 do Re gi men to Inter no, trans cor re
hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis cus são da ma té -
ria, po den do ser ofe re ci das emen das as si na das por
um ter ço, no mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa ber, com exa ti -

dão, quan do esta ma té ria será vo ta da em pri me i ro
tur no?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – No pró xi -
mo dia 03 de ou tu bro.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 03 de ou tu bro para vo ta -
ção, em pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 20, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção n.º 20, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir
Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go
159, in ci so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (al te ra a alí quo ta do Impos to de Ren da e 
do IPI, des ti na da à pro gra mas de fi nan ci a -
men to das Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 943, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: ad hoc Se na dor
Osmar Dias.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus -
são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das, as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do. 

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –

TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para dis -
cu tir a pro pos ta tem a pa la vra o Se na dor Le o mar Qu -
in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, ape nas para bus car sen si bi li zar os emi nen tes
Se na do res que in te gram as ban ca das das Re giões
Sul e Su des te, por que en ten do que os Se na do res das 
Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te já de vem
es tar em pe nha dos na apro va ção des ta pro po si tu ra
apre sen ta da pelo emi nen te Se na dor Ade mir Andra -
de.



Obser va-se, his to ri ca men te no Bra sil, que a
con cen tra ção de re cur sos foi des ti na da às Re giões
mais ri cas e in dus tri a li za das do País – Sul e Su des te
–, acen tu an do-se, as sim, de for ma bas tan te ex pres si -
va, uma enor me de si gual da de re gi o nal. E a pro po si -
tu ra em tela, ain da que não cor ri ja e não ofe re ça os
re cur sos su fi ci en tes para cor ri gir es sas tão acen tu a -
das de si gual da des re gi o na is, que pe na li zam de for -
ma per ver sa as po pu la ções des tas Re giões que pro -
põe o pro je to a con tem plar, cer ta men te con tri bu i rão,
Sr. Pre si den te, para di mi nu ir, para mi ti gar o so fri men -
to das po pu la ções des tas Re giões, já que ofe re ce rá
um vo lu me um pou co ma i or de re cur sos para apo i ar
as di ver sas ati vi da des pro du ti vas que ali se pre ten -
dam ins ta lar. É cla ro que sem a ini ci a ti va pri va da não
há como es ta be le cer-se um pro ces so de de sen vol vi -
men to, não há como apro ve i tar-se o po ten ci al eco nô -
mi co des sas Re giões. E a pro po si tu ra de am pli a ção
do Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te cer ta men te vai le var essa con tri bu i ção ao
se tor pro du ti vo, qual se jam: à área de tu ris mo, à agro -
pe cuá ria, à de pres ta ção de ser vi ços, à in dús tria e ao
co mér cio, para que elas pos sam ge rar ri que zas nes -
sas Re giões e ofe re cer uma qua li da de me lhor de vida 
à po pu la ção bra si le i ra das ci ta das Re giões.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ten to sen si bi li zar os
emi nen tes Par la men ta res que in te gram as ban ca das
das Re giões Sul e Su des te, para o apo i a men to des ta
pro po si tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem que i ra usar da pa la vra, a dis cus são 
terá pros se gui men to na ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 13, de 1998 (nº
2.189/96, na Casa de ori gem), que re vo ga o 
art. 4º do De cre to-Lei n.º 911, de 1º de ou tu -
bro de 1969, que tra ta da ali e na ção fi du ciá -
ria, ten do

Pa re cer sob n.º 939, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias,
fa vo rá vel, com as Emen das n.ºs 1 e 2-CCJ,
que apre sen ta.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es tão sen do pro pos tas, en fim, al te ra -
ções ao De cre to-Lei nE 11, que tra ta da ali e na ção fi -
du ciá ria em ga ran tia.

Embo ra se tra te de de cre to-lei cuja prá ti ca foi
con de na da por to dos nós nos idos do pe río do de ex -
ce ção, esse ins ti tu to, por in crí vel que pa re ça – e re -
cor do-me bem por que era ad vo ga do mi li tan te à épo -
ca –, foi ben fa ze jo, por que veio re sol ver um pro ble ma
que não ha via sido ain da ima gi na do. 

As com pa nhi as de cré di to, fi nan ci a men to e in ves -
ti men to co me ça ram a fa zer fi nan ci a men to para a ven da
de ve í cu los, o cha ma do, en tão, cré di to di re to ao con su -
mi dor, e não ha via um ins tru men to que per mi tis se a ga -
ran tia para o cre dor da ina dim plên cia do de ve dor. Ou
seja, na di fi cul da de de pa ga men to, o de ve dor sim ples -
men te de sa pa re cia com o ve í cu lo, res tan do ao cre dor a
gran de di fi cul da de de não po der apos sar no va men te
des se bem. Co me çou a ser in tro du zi da nos con tra tos
de en tão a fi gu ra do pe nhor, mas não era ade qua da. E
veio a ali e na ção fi du ciá ria, que pas sou a per mi tir a bus -
ca e apre en são do ve í cu lo como ga ran tia do cre dor. 

Sr. Pre si den te, as al te ra ções pro pos tas no ori gi -
nal da su pres são do art. 4E são con ve ni en tes para a
atu a li za ção do sis te ma e es tão con sen tâ ne as com os
bons mé to dos. Por tan to, sou pela sua apro va ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen das.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 1 e 2 da

CCJ.
As Sras. e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das. A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra

para re da ção fi nal das emen das do Se na do.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va das:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 13, DE 1998

(Nº 2.189/96, na Casa de ori gem)

Re vo ga o art. 4º do De cre to-Lei nº
911, de 1º de ou tu bro de 1969, que tra ta
da ali e na ção fi du ciá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga do o art. 4º do De cre to-Lei nº

911, de 1º de ou tu bro de 1969.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.



EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se à emen ta do pro je to a se guin te re da ção:

Alte ra o art. 66 da Lei nº 4.728, de 14
de ju lho de 1965, que “dis ci pli na o mer ca do
de ca pi ta is e es ta be le ce me di das para o seu 
de sen vol vi men to”, e re vo ga o art. 4º do De -
cre to-Lei nº 911, de 1º de ou tu bro de 1969,
que tra ta da ali e na ção fi du ciá ria.

EMENDA Nº 2-CCJ

Inclua-se no pro je to o se guin te art. 1º, re nu me -
ran do-se o atu al e os de ma is:

“Art. 1º O ca put do art. 66 da Lei nº
4.728, de 14 de ju lho de 1965, com a re da -
ção que lhe foi dada pelo pró prio De cre -
to-Lei nº 911, de 1969, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 66. A ali e na ção fi du ciá ria em ga -
ran tia trans fe re ao cre dor o do mí nio re so lú -
vel e a pos se in di re ta da co i sa mó vel ali e na -
da, in de pen den te men te da tra di ção efe ti va
do bem, tor nan do-se o ali e nan te ou de ve dor 
em pos su i dor di re to.”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 27, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 27, de 2001 (n.º
570/2000), na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Cen tral de Ri tá po lis a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ri tá po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 973, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 27, DE 2001

(Nº 570/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria Cen tral de Ri tá po lis a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ri tá po lis, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 24, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral de Ri tá po lis a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ri tá po -
lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N 142, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 142, de 2001 (n.º
692/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Vi a nó po lis a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi -
a nó po lis, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 975, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 142, DE 2001

(Nº 692/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Vi a nó po lis a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Vi a nó po lis, Esta do de Go iás.



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 57, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vi a nó po lis a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi a nó po lis,
Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 146, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 146, de 2001 (n.º
698/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a UMAC – União
Mu ni ci pal das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as de 
Cur ve lo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cur ve lo, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 960, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 146, DE 2001

(Nº 698/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a UMAC –
União Mu ni ci pal das Asso ci a ções Co mu -
ni tá ri as de Cur ve lo – a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cur ve lo, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 123, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
UMAC – União Mu ni ci pal das Asso ci a ções Co mu ni tá -
ri as de Cur ve lo – a exe cu tar, por três anos, sem di re i -

to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Cur ve lo, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 158, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 158, de 2001 (n.º
573/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato re no va a per mis são do Sis te -
ma de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Unaí, 
Esta do de Mi nas Ge ra is,  ten do

Pa re cer sob n.º 961, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Ad hoc Se na -
dor Arlin do Por to, fa vo rá vel, com Emen da
n.º 1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e abs -
ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e
Ge ral do Cân di do.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Em vo ta ção a Emen da de Re da ção n.º 1 da Co -

mis são de Edu ca ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a re -
da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

PARECER Nº  1.054, DE 2001
COMISSÃO DIRETORA

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº  158, de 2001 (nº 573, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).



A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 158, de 2001 (nº
573, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são do Sis te ma de Ra di -
o di fu são Ve re das de Unaí Ltda., para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is, con so li dan -
do a Emen da nº 1, de re da ção, da Co mis são de Edu -
ca ção, apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 27 de se tem bro 
de  2001. – Ra mez Te bet – Anto nio Car los Va la da -
res – Ante ro Paes de Bar ros – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 1.054, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 158, de 2001 (nº 573, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são de “Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re -
das de Unaí Ltda.”, para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Unaí, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 242, de 31 de de zem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 2 de maio de 1996, a per mis -
são de “Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí
Ltda.”, ou tor ga da ori gi na ri a men te à “Rá dio Ve re das de
Unaí Ltda.”, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 209, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 209, de 2001 (nº
828/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Três La go as a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Três La go as, Esta do de Mato Gros so do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob n.º 968, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 209, DE 2001

(Nº828/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
Associa çao Cultural Comunitária de Três
La goas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Três La go -
as, Esta do de Mato Gros so do Sul.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 293, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Três La go as a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Três 
La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 210, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 210, de 2001 (n.º
829/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Novo Alvo re cer a exe cu tar ser vi ço 



de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Eldo ra do, Esta do de Mato Gros so do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob n.º 969, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 210, DE 2001

(Nº 829/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
Associa çao Comunitária Novo Alvorecer
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Eldo ra do, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº
 
302, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Alvo re cer a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Eldo ra do,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 217, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 217, de 2001 (n.º
886/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Fer nan do Edu ar do Lee para exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 993, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Hugo Na po leão, e voto con trá rio do 
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2001

(Nº  886/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Fer nan do Edu ar do Lee
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Gu a ru já,
Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 18 de se tem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Fer nan do Edu ar do Lee para
exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Gu a ru -
já, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Re da -
ção Fi nal, (apre sen ta da pela Co mis são Di -
re to ra como con clu são de seu Pa re cer n.º
1.021, de 2001, Re la tor: Se na dor Ro nal do
Cu nha Lima), do Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo nº 122, de 2001 (nº 649/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti -
da FM de Pe lo tas Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pe lo tas, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Em dis cus são a re da ção fi nal, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.



Encer ra da a dis cus são, sem apre sen ta ção de
emen das, a re da ção fi nal é con si de ra da de fi ni ti va -
men te apro va da, nos ter mos do dis pos to no art. 324
do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 122, DE 2001 

(Nº 649, DE 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de
Pe lo tas Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Pe lo tas, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria nº 165, de 18 de ou tu bro de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 26 de ju lho de 1996, a per mis são 
ou tor ga da à “Rá dio Atlân ti da FM de Pe lo tas Ltda., ou -
tor ga da ori gi na ri a men te à “Rede Ga ú cha – Zero Hora 
de Co mu ni ca ções Ltda.”, para ex plo rar, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Pe lo tas, Esta do do
Rio Gran de do Sul”.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal das Emen das do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 1998 (nº 2.189,
de 1996, na Casa de ori gem), que, nos ter mos do art.
320 do Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do
Ple ná rio, será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.055, DE 2001
COMISSÃO DIRETORA

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13,
de 1998 (nº 2.189, de 1996, na Casa de
ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi -
nal das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº  13, de 1998 (nº 2.189, de 1996, na
Casa de ori gem), que re vo ga o art. 4º do De cre -
to-Lei nº  911, de 1º de ou tu bro de 1969, que tra ta
da ali e na ção fi du ciá ria.

Sala de Re u niões da Co mis são, 27 de se tem -
bro 2001. – Ra mez Te bet – Ante ro Paes de Bar ros
– Mar lu ce Pin to – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 1.055, DE 2001

Re vo ga o art. 4º do De cre to-Lei nº
911, de 1º de ou tu bro de 1969, que tra ta
da ali e na ção fi du ciá ria.

EMEN DA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CCJ)

Dê-se à emen ta do Pro je to a se guin te re da ção:

“Alte ra o art. 66 da Lei nº 4.728, de 14
de ju lho de 1965, que dis ci pli na o mer ca do
de ca pi ta is e es ta be le ce me di das para o seu 
de sen vol vi men to, e re vo ga o art. 4º do De -
cre to-Lei nº 911, de 1º ou tu bro de 1969, que 
tra ta da ali e na ção fi du ciá ria.“

EMEN DA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2-CCJ)

Inclua-se no Pro je to o se guin te art. 1º, re nu me -
ran do-se o atu al e os de ma is:

“Art. 1º O ca put do art. 66 da Lei nº
4.728, de 14 de ju lho de 1965, com a re da -
ção que lhe foi dada pelo De cre to-Lei nº
911, de 1º de ou tu bro de 1969, pas sa a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 66. A ali e na ção fi du ciá ria em ga -
ran tia trans fe re ao cre dor o do mí nio re so lú -
vel e a pos se in di re ta da co i sa mó vel ali e na -
da, in de pen den te men te da tra di ção efe ti va
do bem, tor nan do-se o ali e nan te ou de ve dor 
em pos su i dor di re to.”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 545, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal das



emen das do Se na do ao Pro je to de Lei do Se na do nº
13, de 1998 (nº 2.189/96, na Casa de ori gem), que re -
vo ga o art. 4º do De cre to-Lei nº 911, de 1º de ou tu bro
de 1969, que tra ta da ali e na ção fi du ciá ria.

Sala das Ses sões, 27 de se tem bro de 2001. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Apro va do
o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da
re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.056, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 113, de 2000 – Com ple men tar, de
au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des, que
al te ra a Lei Com ple men tar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, para tor nar ine le gí vel
aque le cuja pres ta ção de con tas re la ti va
à cam pa nha ele i to ral te nha sido re je i ta da. 
(Em re e xa me, nos ter mos do Re que ri -
men to nº 115, de 2001).

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

O pre sen te pro je to de lei com ple men tar, de au -
to ria do no bre Se na dor Mo re i ra Men des, tem por ob -
je ti vo acres cen tar uma alí nea (alí nea j) ao in ci so I do
art. 1º da Lei das Ine le gi bi li da des – Lei nº 64/90, ”para
to mar ine le gí vel aque le cuja pres ta ção de con tas re -
la ti va à cam pa nha ele i to ral te nha sido re je i ta da“.

Na sua jus ti fi ca ção, o ilus tre au tor da ini ci a ti va
res sal ta que não se tem no tí ci as de pu ni ções a can di -
da tos que pra ti ca ram ir re gu la ri da des por oca sião das
cam pa nhas, cons ta ta das nas pres ta ções das con tas.
Essa é a ra zão do pre sen te pro je to, que visa a pu nir
ade qua da men te o in fra tor, e cujo teor não se con fun -
de com o dis pos to na alí nea d do in ci so I do mes mo
dis po si ti vo, que tra ta ba si ca men te do abu so de po der

eco nô mi co. Embo ra si mi lar, as duas si tu a ções não se
con fun dem, sen do, en tão, ne ces sá rio pro ver a re fe ri -
da lei da exi gên cia con ti da na pro po si ção.

II – Voto

O pro je to mos tra-se ple na men te opor tu no, afi -
na do com os prin cí pi os da Cons ti tu i ção Fe de ral, so -
bre tu do com aque les con cer nen tes às re gras que vi -
sam a sal va guar dar a mo ra li da de do pro ces so ele i to -
ral, das qua is des ta ca mos o enun ci a do con ti do no §
9º do art. 14 da CF, aba i xo trans cri to:

“Art. 14. .................................................
§ 9º Lei com ple men tar es ta be le ce rá

ou tros ca sos de ine le gi bi li da de e os pra zos
de sua ces sa ção, a fim de pro te ger a pro bi -
da de ad mi nis tra ti va, a mo ra li da de para o
exer cí cio do man da to, con si de ra da a vida
pre gres sa do can di da to, e a nor ma li da de e
le gi ti mi da de das ele i ções con tra a in fluên cia 
do po der eco nô mi co ou o abu so do exer cí -
cio de fun ção, car go ou em pre go na ad mi -
nis tra ção di re ta ou in di re ta.”

O le gis la dor cons ti tu in te, aten to à ne ces si da de
de fa zer do tar nos so or de na men to ju rí di co de dis po si -
ti vos que ga ran tam a li su ra do pro ces so ele ti vo, e, por
con se qüên cia, o for ta le ci men to de nos sas ins ti tu i -
ções po lí ti cas, de i xou à lei com ple men tar o es ta be le -
ci men to de ou tros ca sos de ine le gi bi li da de, para que
esta, além das re gras já fir ma das na Lei Ma i or, eri ja
nor mas ri go ro sas que te nham o con dão de, re al men -
te, evi tar can di da tu ras ou ele i ções de ci da dãos ines -
cru pu lo sos que não pre en cham con di ções de re pre -
sen tar a co le ti vi da de.

É im por tan te o aper fe i ço a men to cons tan te da re -
fe ri da lei, de vez que suas re gras já fir ma das ain da não 
se mos tram su fi ci en tes para a con cre ti za ção efi caz do
ob je ti vo vi sa do pelo le gis la dor. Assim, é opor tu na a
ela bo ra ção de pro pos tas como a que ora ana li sa mos,
cuja meta vem ao en con tro do es pí ri to con ti do no su -
pra trans cri to pre ce i to mag no, por in cor po rar mais uma
exi gên cia, ne ces sá ria para evi tar a con se cu ção de fra -
u des e ili ci tu des per pe tra das por aque les que al me jam 
sair vi to ri o sos nas ur nas por me i os obs cu ros.

O pro je to está em con so nân cia, ain da, com as
dis po si ções da Lei nº 9.504/97, que es ta be le ce nor -
mas para as ele i ções, na sua par te re fe ren te à pres ta -
ção de con tas dos can di da tos, das qua is ci ta mos as
que se se guem:

“Art. 29. .................................................
§ 2º A inob ser vân cia do pra zo para en -

ca mi nha men to das pres ta ções de con tas



im pe de a di plo ma ção dos ele i tos, en quan to
du rar.”

“Art. 30. Exa mi nan do a pres ta ção de
con tas e co nhe cen do-a, a Jus ti ça Ele i to ral
de ci di rá so bre sua re gu la ri da de.

§ 1º A de ci são que jul gar as con tas de
to dos os can di da tos, ele i tos ou não, será
pu bli ca da em ses são, até oito dias an tes da
di plo ma ção.

§ 2º Erros for ma is e ma te ri a is cor ri gi -
dos não au to ri zam a re je i ção das con tas e a 
co mi na ção de san ção a can di da to ou par ti -
do.

§ 3º Para efe tu ar os exa mes de que
tra ta este ar ti go, a Jus ti ça Ele i to ral po de rá
re qui si tar téc ni cos do Tri bu nal de Con tas da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou
dos Mu ni cí pi os, pelo tem po que for ne ces -
sá rio.

§ 4º Ha ven do in dí cio de ir re gu la ri da de
na pres ta ção de con tas, a Jus ti ça Ele i to ral
po de rá re qui si tar di re ta men te do can di da to
ou do co mi tê fi nan ce i ro as in for ma ções adi -
ci o na is ne ces sá ri as, bem como de ter mi nar
di li gên ci as para a com ple men ta ção dos da -
dos ou o sa ne a men to das fa lhas.”

Como se vê, es ses pre ce i tos ver sam so bre a
for ma como de ve rá ser apre ci a da a pres ta ção das
con tas, re ve lan do o cu i da do do le gis la dor no sen ti do 
de não se rem re je i ta das pres ta ções de con tas em
vir tu de de erro téc ni co que se pos sa re ver ter em in -
jus ti ça con tra o ple i te an te.

Na cer te za, por tan to, de que a pre sen te ini ci a ti -
va, se eri gi da em lei, re pre sen ta rá gran de con tri bu i -
ção para o apri mo ra men to do re gi me de mo crá ti co,
opi na mos por sua apro va ção.

Sala da Co mis são, 19 de se tem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral – Pre si den te, Alva ro Dias – Re la -
tor, Fran ce li no Pe re i ra, José Edu ar do Du tra, Se -
bas tião Ro cha, Antô nio Car los Jú ni or, Mo re i ra
Men des, Le o mar Qu in ta ni lha, Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, Pe dro Si mon, Bel lo Par ga (ven ci do), Ro meu
Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.504 – DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções

Art. 29. Ao re ce ber as pres ta ções de con tas e
de ma is in for ma ções dos can di da tos às ele i ções ma -

jo ri tá ri as e dos can di da tos às ele i ções pro por ci o na is
que op ta rem por pres tar con tas por seu in ter mé dio,
os co mi tês de ve rão:
....................................................................................

§ 2º A inob ser vân cia do pra zo para en ca mi nha -
men to das pres ta ções de con tas im pe de a di plo ma -
ção dos ele i tos, en quan to per du rar.

Art. 30. Exa mi nan do a pres ta ção de con tas e co -
nhe cen do-a, a Jus ti ça Ele i to ral de ci di rá so bre a sua
re gu la ri da de.

§ 1º A de ci são que jul gar as con tas de to dos os
can di da tos, ele i tos ou não, se rá pu bli ca da em ses são, 
até oito dias an tes da di plo ma ção.

§ 2º Erros for ma is e ma te ri a is cor ri gi dos não au -
to ri zam a re je i ção das con tas e a co mi na ção de san -
ção a can di da to ou par ti do.

§ 3º Para efe tu ar os exa mes de que tra ta este
ar ti go, a Jus ti ça Ele i to ral po de rá re qui si tar téc ni cos do 
Tri bu nal de Con tas da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os, pelo tem po que for ne ces -
sá rio.

§ 4º Ha ven do in dí cio de ir re gu la ri da de na pres -
ta ção de con tas, a Jus ti ça Ele i to ral po de rá re qui si tar
di re ta men te do can di da to ou do co mi tê fi nan ce i ro as
in for ma ções adi ci o na is ne ces sá ri as, bem como de -
ter mi nar di li gên ci as para a com ple men ta ção dos da -
dos ou o sa ne a men to das fa lhas.
....................................................................................

PARECER Nº 1.057, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 294, de
2001 (nº 1.040, 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Ara ci Pin to, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Eu ná po lis, Esta do da Ba hia.

Re la tor ad hoc Se na dor Anto nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 303, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº  816, de 28 de de -
zem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Ara ci Pin to para exe cu tar, pelo pra zo de 10 (dez)
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si -
va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra



em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Eu ná po lis,
Esta do da Ba hia.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Dr. Hé lio, e apro va ção da -
que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to
foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca Le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Ara ci Pin to:
• Di re tor Pre si den te – Luci Dal va de Je sus
• Di re tor Vice-Pre si den te – Vera Lú cia Ri be i ro

San tos
• Di re tor Fi nan ce i ro – Pa u lo Ro ber to Oli ve i ra de 

Andra de

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que ”dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -

des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, dc 27 de agos to dc
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca -
ções“.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº  1.040, de 2001, ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni -
or – Re la tor Ad Hoc – Fran ce li no Pe re i ra – Nilo Te i -
xe i ra Cam pos – Ju vên cio da Fon se ca – Car los Pa -
tro cí nio – Emí lia Fer nan des – Ca sil do Mal da ner –
Mo re i ra Men des – Ger son Ca ma ta – Le o mar Qu in -
ta ni lha – José Co e lho – Arlin do Por to – Ma u ro Mi -
ran da – Na bor Jú ni or – Ro meu Tuma (sem voto).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL  

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al 

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º,  a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.



§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres -
so Na ci o nal, ne for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O  pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de ra da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.  
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, por per mu ta com o Se na dor Ma u ro Mi -
ran da.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB 
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje,
dia 27 de se tem bro, o País in te i ro fes te ja o Dia Na ci o -
nal do Ido so. Nes te mo men to, com um abra ço fra ter -
no e ca ri nho so, que ro ren der mi nhas mais sin ce ras
ho me na gens a to dos os ido sos bra si le i ros, al me jan -
do-lhes um fu tu ro bem fe liz, mais par ti ci pa ti vo, com
dig ni da de e bem-es tar.

Como Se na dor e como ci da dão bra si le i ro, es ta -
rei sem pre pron to para tra ba lhar no sen ti do de que os
ido sos se jam res pe i ta dos, va lo ri za dos e re in te gra dos
no exer cí cio ple no da ci da da nia!

No Bra sil, as co me mo ra ções pelo Dia Na ci o nal
do Ido so co me ça ram a acon te cer há mais de 35 anos. 
Foi a ins ti tu i ção de no mi na da “Lar de Ido sos Lu í za de
Ma ril lac” quem fes te jou pela pri me i ra vez essa data,
na ca pi tal pa u lis ta.

A his tó ria re gis tra que, no sé cu lo XVII, fo ram ini -
ci a dos os pri me i ros tra ba lhos em fa vor de ido sos, na
Fran ça, por Lu í za de Ma ril lac, hoje San ta Lu í za de
Ma ril lac. Ela era le i ga na ins ti tu i ção “Fi lhas da Ca ri da -
de”, fun da da por São Vi cen te de Pa u lo.

As “fi lhas da ca ri da de’ eram mo ças sim ples, da
co mu ni da de, con vo ca das por São Vi cen te e San ta
Lu í za para os ser vi ços em fa vor dos ido sos aban do -
na dos. San ta Lu í za era fi lha de Dom Mi guel de Ma ril -
lac, im por tan te mem bro da Cor te do Rei de Fran ça
Luís XIII.

Ne nhu ma na ção pode pen sar em de sen vol vi -
men to se não in te grar har mo ni o sa men te seus di ver -
sos gru pos so ci a is. As mi no ri as de vem re ce ber aten -
ção es pe ci al, com a ado ção de po lí ti cas es pe cí fi cas
que lhes aten dam nas suas par ti cu la ri da des. Ao ido -
so de vem ser ga ran ti das não ape nas con di ções de
sus ten to eco nô mi co, mas a sua re in clu são so ci al. O
que o ido so de se ja é que lhe seja as se gu ra da a pos si -



bi li da de de con ví vio nor mal com a co mu ni da de, res -
pe i ta das, ob vi a men te, suas ca rac te rís ti cas es pe ci a is, 
de cor ren tes da ação do tem po.

O mun do con tem po râ neo não mais su por ta
aque la vi são ul tra pas sa da de que o ido so é um pro -
ble ma, um peso mor to para a fa mí lia e a so ci e da de.
Ao con trá rio, o ido so é for te ma nan ci al de sa be do ria e 
ex pe riên cia. A ex pe riên cia de vida des sas pes so as
cons ti tui in ve já vel acú mu lo de co nhe ci men tos que
não se pode des pre zar e que ban cos aca dê mi cos
não con fe rem.

A ida de cro no ló gi ca não im por ta. Com qual quer
ida de, é pos sí vel par ti ci par ati va men te da vida. A cer -
te za do que afir ma mos vem de bra si le i ros bri lhan tes
que, ven cen do to dos os pre con ce i tos e dis cri mi na -
ções por sua ida de, con ti nu am en can tan do a po pu la -
ção com suas atu a ções.

Co me ço por Hebe Ca mar go, ex cep ci o nal apre -
sen ta do ra da te le vi são bra si le i ra que, com mais de 70
anos, en can ta a to dos com sua par ti ci pa ção mu i to ati -
va na pro gra ma ção que di ri ge. Za ga lo, téc ni co cam -
peão do fu te bol bra si le i ro, di ri gin do com fir me za o
time de ma i or tor ci da do Bra sil, o Fla men go, tam bém
com mais de 70 anos. Ine zi ta Bar ro so, can to ra e apre -
sen ta do ra de te le vi são da Rede Cul tu ra , com o seu
pro gra ma Vi o la, Mi nha Vi o la, já pas sou dos 80 anos.
Ra chel de Qu e i roz, re no ma da es cri to ra e co lu nis ta da 
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, com mais de 90 anos,
con ti nua es cre ven do e sen do apre ci a da pe los que
gos tam de boa li te ra tu ra. Dercy Gon çal ves, atriz e hu -
mo ris ta, com mais de 90 anos, con tra ta da para tra ba -
lhar no SBT.

Essas e ou tras pes so as fa zem su ces so, sem
de mons trar qual quer pre o cu pa ção com sua ida de
cro no ló gi ca. E quan tos ou tros, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ano ni ma men te vi vem no Bra sil,
em ple nas fa cul da des fí si cas e men ta is, com ida de
su pe ri or a 60 ou 70 anos, go zan do, com toda ple ni tu -
de, das pos si bi li da des da vida.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB  MS) – Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha, per mi te-me V. Exª um bre ve apar te
ao seu pro nun ci a men to?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB 
TO) – Com mu i to pra zer, ouço o emi nen te Se na dor
Ra mez Te bet, Pre si den te da nos sa Casa.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB  MS) – Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha, ten do que me au sen tar, tive a hon ra
de pas sar a Pre si dên cia ao ilus tre Se na dor Tião Vi a -
na, e não que ro sair do ple ná rio sem an tes me as so ci -
ar a esta ho me na gem ca pi ta ne a da por V. Exª. Du ran -
te a se ma na in te i ra, V. Exª fa zia ques tão ab so lu ta de

di zer o quão im por tan te se ria uma ses são em que
pres tás se mos uma ho me na gem às pes so as que atin -
gi ram de ter mi na da ida de, as cha ma das pes so as ido -
sas, que, no di zer de mu i tos  com os qua is con cor do 
es tão na me lhor ida de, por que têm ex pe riên cia, sa be -
do ria, pru dên cia, equi lí brio. São pes so as que re al -
men te me re cem con si de ra ção, como V. Exª está sa li -
en tan do. Há vá ri os exem plos de pes so as ido sas que
se des ta cam em nos so mun do ar tís ti co e in te lec tu al.
Ao ren der as ho me na gens a to das as pes so as da me -
lhor ida de, tam bém gos ta ria de cum pri men tar V. Exª e 
seus com pa nhe i ros pela ini ci a ti va des ta ho me na gem
mu i to sin ce ra e jus ta. Mu i to obri ga do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB 
TO) – Agra de ço a V. Exª pe las con si de ra ções apro pri -
a das que traz e por sua as so ci a ção a esta jus ta ho -
me na gem pres ta da por esta Casa aos ido sos bra si le i -
ros, por in ter mé dio da Sub co mis são do Ido so, da Co -
mis são de Assun tos So ca is.

Os ido sos têm ra zão de so bra para co me mo rar
o atin gi men to des sa ida de. Em pri me i ro lu gar, sua
lon ge vi da de foi al can ça da em ra zão dos in ves ti men -
tos es tru tu ra is e das pro mo ções so ci a is re a li za das no 
País e de vi do aos avan ços da ciên cia e da tec no lo gia.
A Me di ci na tem ofe re ci do as con di ções su ple men ta -
res para que os ci da dãos bra si le i ros, prin ci pal men te
aque les que já es tão ul tra pas san do os 60 anos, go -
zem de uma boa qua li da de de vida.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha, per mi te-me V. Exª um apar -
te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Ouço o no bre Se na dor Ro me ro Jucá, in te res sa -
do em par ti ci par des tas ho me na gens.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha, que ro tam bém so mar a mi -
nha voz ao dis cur so de V. Exª, que re gis tra, com mu i ta 
pro pri e da de, a Se ma na do Ido so e os avan ços atin gi -
dos, no País e no mun do, por con ta dos be ne fí ci os à
cha ma da Ter ce i ra Ida de. Sem dú vi da ne nhu ma, to -
dos te mos que nos as so ci ar e tra ba lhar para avan çar
ain da mais. O Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, du ran te o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, tem pro mo vi do um pro gres so so ci al mu i to
for te e am pli a do os in ves ti men tos so ci a is. Além de fa -
zer esse re gis tro, que ro ho me na ge ar es pe ci fi ca men -
te os ido sos do meu Esta do de Ro ra i ma, que es tão
sen do con tem pla dos, nes ta se ma na, com o lan ça -
men to de um pro gra ma da Pre fe i tu ra de Boa Vis ta
cha ma do ”Ca be los de Pra ta“, cujo ob je ti vo é exa ta -
men te am pli ar o aten di men to de sa ú de, o aten di men -



to so ci al e ocu pa ci o nal des sa ca te go ria da po pu la -
ção, que me re ce tan ta im por tân cia. Por tan to, que ro
re gis trar o lan ça men to do Pro gra ma Ca be los de Pra -
ta, da Pre fe i tu ra de Boa Vis ta, o efe ti vo avan ço so ci al
do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so e a am pli a ção dos in ves ti men tos na área, in clu si ve
no aten di men to à Ter ce i ra Ida de. Por úl ti mo, lou vo V.
Exª pelo dis cur so. Cada vez que V. Exª sobe à tri bu na, 
apre sen ta te mas apro pri a dos e im por tan tes para o
País. Meus pa ra béns.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Agra de ço a V. Exª pela con tri bu i ção e as so -
cio-me às ho me na gens fe i tas aos ido sos do Esta do
tão bri lhan te men te re pre sen ta do por V. Exª aqui nes ta 
Casa, o Esta do de Ro ra i ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se
de um tema can den te, mo men to so, que nos con vo ca
a to dos a uma re fle xão e a um es tu do mais apro fun -
da dos de uma par ce la da so ci e da de bra si le i ra bas -
tan te ex pres si va – hoje já su pe ri or a 9% – e que cres -
ce em rit mo im pres si o nan te, per mi tin do que, em uma
pro je ção para os pró xi mos 20 anos, te nha mos uma
po pu la ção de qua se 40 mi lhões de bra si le i ros com
mais de 60 anos. Isso nos re me te a uma re fle xão pro -
fun da e a uma aná li se da le gis la ção exis ten te, para
sa ber se é per ti nen te, se não há ob so les cên cia nas
suas pro po si tu ras.

Enfim, es ta mos ve ri fi can do que a ques tão do
ido so pas sa por uma mu dan ça mu i to gran de, prin ci -
pal men te por ca u sa da qua li da de de vida, pois ob ser -
va mos que a par ce la de ido sos que de pen dem de
uma pro te ção de ins ti tu i ções pú bli cas ou pri va das,
aque les que pre ci sam vi ver em asi los, que pre ci sam
de as sis tên cia ali men tar ou que, por não te rem boa
con di ção de sa ú de, uma vida sa u dá vel, de pen dem
mais da aten ção de ór gãos e ins ti tu i ções apro pri a das.

No en tan to, di ze mos com uma cer ta ale gria que
isso re pre sen ta um per cen tu al mu i to pe que no da po -
pu la ção bra si le i ra, que não ul tra pas sa a casa de 1%.
É com ale gria que per ce be mos que a po pu la ção bra -
si le i ra que ul tra pas sa a casa dos 60 anos está al can -
çan do essa si tu a ção com qua li da de de vida sa u dá vel, 
po den do exer cer, na ple ni tu de, toda a ci da da nia.

A re in clu são dos ido sos na so ci e da de tem que
ser o alvo de nos sas ações. Espe ci al men te por que a
ciên cia ain da não pode di zer que uma pes soa é ve lha
só por que tem 50, 60 ou 70 anos de ida de. 

Antes, Sr. Pre si den te, a ava li a ção cro no ló gi ca
era qua se que fun da men tal, mas po de mos ob ser var,
num pe río do mu i to cur to, em pou cas dé ca das, que a
ex pec ta ti va de vida do povo bra si le i ro au men tou de

30 para 40 para 50 para 60 anos, em ra zão das ques -
tões que men ci o na mos. A ida de bi o ló gi ca, en tão, co -
me ça a fa lar mu i to alto por que ela se re la ci o na mu i to
com a con di ção e com a qua li da de de vida do ci da dão 
bra si le i ro.

Os ido sos pos su em enor me gama de co nhe ci -
men tos que não po de mos per mi tir que se jam mal uti -
li za dos pela so ci e da de. Esta ría mos des per di çan do o
que ou tras po pu la ções do mun do apro ve i tam mu i to
bem.

Um dos ma i o res be ne fí ci os do sé cu lo XX foi o
au men to da es pe ran ça de vida para a ma i o ria dos pa -
í ses do mun do.

Esse au men to tem sido dis cu ti do por ór gãos in -
ter na ci o na is como a Orga ni za ção das Na ções Uni das 
(ONU) e a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS). O
en ve lhe ci men to po pu la ci o nal, que é o au men to da
pro por ção de ido sos no to tal da po pu la ção, im pli ca
pro ble mas de or dem so ci al e de sa ú de que exi gem
me di das po lí ti cas ca pa zes de aten der às ne ces si da -
des des sa po pu la ção.

O Bra sil já não é mais um país de jo vens. O nú -
me ro de pes so as com mais de 60 anos já ul tra pas sa
os 15 mi lhões, se gun do o IBGE.

Den tro de 10 anos, te re mos mais de 18% da po -
pu la ção bra si le i ra al can çan do a cha ma da ”Ter ce i ra
Ida de“; e em 2030 já te re mos mais de 52 mi lhões de
ido sos, o que re pre sen ta rá 22,10% da po pu la ção.

Uma pro je ção ba se a da nas ta xas de na ta li da de
e mor ta li da de in di cam que, em 2040, o per cen tu al de
ido sos em re la ção à po pu la ção do País já será de
25%!

Esses nú me ros co lo ca rão o Bra sil como pos su i -
dor da sex ta po pu la ção ido sa do mun do! O que nos
pre o cu pa, Sr. Pre si den te, é que ape sar des ses nú me -
ros a ma i o ria da po pu la ção ain da não per ce beu a
mag ni tu de des se pro ble ma! 

O Con gres so Na ci o nal já apro vou im por tan tes
leis que vi sam ins tru men ta li zar me di das pre ven ti vas à 
al tu ra do pro ble ma. É la men tá vel que elas ain da não
es te jam sen do, na sua gran de ma i o ria, to tal men te
cum pri das! Um tris te exem plo do que afir mo é a pou -
ca pre o cu pa ção com a sa ú de dos ido sos. 

Res sal te-se que o Go ver no Fer nan do Hen ri que
tem de mons tra do uma de di ca ção es pe ci al à ques tão
da sa ú de, tem dado uma ên fa se mu i to es pe ci al à sa ú -
de e tem con tem pla do tam bém o seg men to do ido so.

Re gis tra mos que, em todo o País, para aten der
a uma po pu la ção ido sa de 15 mi lhões de pes so as,
exis tem ape nas 500 mé di cos ge ri a tras, o que re pre -
sen ta mais de 30 mil ido sos para cada mé di co.



Pre o cu pa-nos mu i to o fato de que pou quís si mas 
uni ver si da des es tão ofe re cen do em seus cur sos de
me di ci na a es pe ci a li za ção em ge ri a tria. 

Mais gra ve ain da é a si tu a ção nas ci da des pe -
que nas onde ne nhum es pe ci a lis ta em ge ri a tria é en -
con tra do. 

Para vi su a li zar mos me lhor essa ques tão da for -
ma ção de mé di cos ge ri a tras cito os exem plos de Bra -
sí lia e do meu Esta do do To can tins. Em Bra sí lia, para
aten der a uma po pu la ção de 150 mil ido sos, exis tem
ape nas 4 mé di cos ge ri a tras. Por tan to, es ses 4 mé di -
cos de vem aten der cada um a 37 mil e 500 ido sos. No
To can tins, guar da das as pro por ções, o dra ma é  o
mes mo. Só con ta mos com 4 es pe ci a lis tas em ge ri a -
tria, sen do que em Pal mas, nos sa Ca pi tal, te mos so -
men te um pro fis si o nal com essa es pe ci a li za ção.

Essa re a li da de exis te, ape sar da Lei n.º 8.842, a
cha ma da Lei de Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, que ga -
ran te a as sis tên cia à sa ú de nos di ver sos ní ve is de
aten di men to do Sis te ma Úni co de Sa ú de; e in clu ir a
Ge ri a tria como es pe ci a li da de clí ni ca, para efe i to de
con cur sos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is, mu ni ci pa is e
o Dis tri to Fe de ral.

Essa mes ma lei, Srªs e Srs. Se na do res, de ter -
mi na ain da a in clu são da Ge ri a tria e da Ge ron to lo gia
como dis ci pli nas cur ri cu la res nos cur sos su pe ri o res. 

É pre ci so de i xar bem cla ro que pou cas uni ver si -
da des obe de cem a essa lei. E ou tros pro fis si o na is de
áre as li ga das ao aten di men to às de man das dos ido -
sos tam bém ex pe ri men tam essa mes ma de fa sa gem,
esse mes mo dis tan ci a men to da de man da e das ne -
ces si da des dos ido sos em nos so País. 

To dos sa be mos que os ido sos não po dem es pe -
rar! Qu al quer de mo ra pode agra var ain da mais a si tu -
a ção.

Os cu i da dos com a sa ú de do ido so são de im -
por tân cia fun da men tal. Espe ci al men te nes tes tem -
pos em que já con ta mos com mais de 13 mil ido sos
bra si le i ros con ta mi na dos pelo ví rus HIV! 

Algu mas pes so as se sur pre en dem quan do to -
mam co nhe ci men to de que já exis tem mu i tas pes so -
as ido sas con ta mi na das. Des co nhe cem que a se xu a -
li da de não de pen de da ida de cro no ló gi ca da pes soa;
se o ido so ti ver boa sa ú de, po de rá se man ter ati vo se -
xu al men te por toda a vida! 

A ca u sa da con ta mi na ção de ido sos pelo ví rus
da AIDS, apon ta da por téc ni cos do se tor, é o fato de
que os ho mens ido sos bus cam pes so as mais jo vens,
e as mu lhe res ido sas tam bém pro cu ram man ter re la -
ções com pes so as mais jo vens do que elas. 

As cam pa nhas ofi ci a is, cri a das e ve i cu la das
para a pre ven ção à AIDS, dão a en ten der que só os
jo vens são sus ce tí ve is de con ta mi na ção. 

Em con ta to re cen te com au to ri da des do Mi nis -
té rio da Sa ú de, fui in for ma do de que os res pon sá ve is
por esse se tor já es tão pro vi den ci an do as mo di fi ca -
ções ne ces sá ri as nes sa cam pa nha, para que ela al -
can ce um uni ver so ma i or de pes so as e não se seg -
men te ape nas com a ju ven tu de.

É ur gen te que os ido sos se jam in clu í dos nas
pro pa gan das con tra a AIDS. O tem po, para eles, é de
vi tal im por tân cia!

E, hoje, es ta mos co me mo ran do o Dia Na ci o nal
do Ido so. Será que os ido sos têm al gu ma co i sa a co -
me mo rar? É ob vio que têm. Co me ça mos por sua pró -
pria exis tên cia. Já é um pri vi lé gio e mo ti vo de gran de
ale gria pas sar dos 60 anos de ida de, prin ci pal men te
go zan do de boa sa ú de. Isso se deve em par te aos in -
ves ti men tos ofi ci a is em obras de in fra-es tru tu ra, no
sa ne a men to bá si co, no abas te ci men to de água tra ta -
da, na me lho ria ha bi ta ci o nal, no com ba te às do en ças, 
na me lho ria da ali men ta ção e, so bre tu do, nos avan -
ços da me di ci na.

Hoje, no Bra sil in te i ro, exis tem Gru pos de Ter ce -
i ra Ida de, Clu bes da Me lhor Ida de, Asso ci a ções de
Ido sos, Con se lhos Mu ni ci pa is e Esta du a is de Ido sos;
uni ver si da des que se abrem para re ce ber ido sos, em -
pre sas que co me çam a va lo ri zar mais os seus fun ci o -
ná ri os ido sos e a bre ve cri a ção do Con se lho Na ci o nal 
do Ido so, na Se cre ta ria Na ci o nal de Re cur sos Hu ma -
nos do Mi nis té rio da Jus ti ça. São ra zões para co me -
mo rar mos, e tam bém para os ido sos co me mo ra rem.

Sa be mos que é mu i to pou co ain da, pelo mu i to
que os ido sos me re cem!

Aqui, no Se na do Fe de ral, pela im por tân cia do
tema, foi cri a da a Sub co mis são Per ma nen te do Ido -
so, no âm bi to da Co mis são de Assun tos So ci a is.
Seus mem bros têm-se de di ca do in ten sa men te à dis -
cus são das po lí ti cas de pro te ção e va lo ri za ção do ido -
so, ve ri fi can do suas apli ca ções, bus can do con tri bu ir
de for ma efi caz para o aten di men to dos seus an se i os
e sua com ple ta re in te gra ção ao con ví vio so ci al. Eles
têm ana li sa do a le gis la ção exis ten te pro cu ran do apri -
mo rá-la e ajus tá-la às exi gên ci as con tem po râ ne as.

Apro ve i to as co me mo ra ções de hoje, no Se na -
do da Re pú bli ca, pelo Dia Na ci o nal do Ido so, na
con di ção de Pre si den te da Sub co mis são Per ma nen -
te do Ido so, para con cla mar toda a so ci e da de a par ti -
ci par ati va men te da luta pela va lo ri za ção des sa im -
por tan te par ce la da so ci e da de bra si le i ra.



É sé rio o pro ble ma do en ve lhe ci men to da po pu -
la ção bra si le i ra!

A so ci e da de pre ci sa agir, e com toda a ur gên cia
pos sí vel, para man ter o pri vi lé gio do Bra sil que ain da
con ta com uma gran de par ce la de ido sos vi ven do jun -
to de suas fa mí li as! É de ver de to dos ofe re cer mais
chan ces de ocu pa ção, até de em pre go, para que eles
con ti nu em vi ven do en tre aque les que vi ram nas cer,
cres cer e a quem amam.

Até bem pou co tem po, as ações do po der pú bli -
co em fa vor dos ido sos eram de as sis ten ci a lis mo
puro, o pa ter na lis mo dis far ça do de ca ri da de, em asi -
los e si mi la res. Pre ci sa mos mu dar essa si tu a ção, es -
pe ci al men te quan do as pes qui sas mos tram que, no
Bra sil, 99% da po pu la ção com mais de 60 anos ain da
vive com seus fa mi li a res.

Essa re a li da de mos tra que tudo o que foi fe i to
até hoje foi di re ci o na do para 1% da po pu la ção ido sa!
Essas ações vi sa vam ape nas os efe i tos, ”dan do o
pe i xe ao in vés de en si nar a pes car“!

É ur gen te que tra ba lhe mos nas CAUSAS, cri an -
do para eles mais opor tu ni da des de con vi vên cia fra -
ter na, de la zer, de aten di men to à sa ú de, dan do-lhes
dig ni da de, me lho ra do a auto-es ti ma, para que as ge -
ra ções no vas não te nham medo de en ve lhe cer.

Re gis tro aqui a mi nha for te con vic ção de que a
so ci e da de sa be rá va lo ri zar os ido sos, não como ins -
tru men to de mero as sis ten ci a lis mo, mas so bre tu do
re co nhe cen do o di re i to sa gra do que es sas pes so as 
con quis ta ram ao lon go do tra je to de suas vi das! E 
prin ci pal men te, Sr. Pre si den te, po den do au fe rir, po -
den do apro ve i tar esse po ten ci al enor me de ex pe riên -
cia, pru dên cia e sa piên cia que os ido sos acu mu la ram
ao lon go de sua exis tên cia, co i sa que os ban cos aca -
dê mi cos não po dem ofe re cer ao ci da dão.

Fi na li zo, apro ve i tan do esta fe liz opor tu ni da de
para abra çar mais uma vez, com res pe i to e ami za de,
as pes so as en ve lhe ci das de nos so Bra sil!

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o mar Qu in -
ta ni lha, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa 
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – A Mesa re -
gis tra, com ele va da ad mi ra ção, o pro nun ci a men to
jus to que o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha faz ao Dia
Na ci o nal do Ido so.

Com a pa la vra o Se na dor Arlin do Por to. (Pa u sa)
Com a pa la vra o Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem ocu pei esta 
tri bu na para jus ti fi car nos sa fi li a ção ao PDT e dis ser -
tar so bre o im pas se sur gi do quan do as si na mos o re -
que ri men to que pro pu nha a ins ta la ção da CPI da Cor -
rup ção no Con gres so Na ci o nal.

Pro po mos duas dis cus sões fun da men ta is: uma
de las, pro cu ra mos de sen vol ver on tem, di zen do res -
pe i to à li ber da de de con vic ção pes so al. A afron ta a
esta li ber da de é afron ta a li ber da des fun da men ta is,
como do pen sa men to e da opi nião.

A se gun da dis cus são me traz à tri bu na hoje. O
que le va ria um go ver no e um par ti do ou di ri gen tes de
um par ti do de tes ta rem tan to aque les que pre ten dem
con tri bu ir para que a cor rup ção seja in ves ti ga da,
com ba ti da, con de na da e jul ga da em nos so País?

Tra go, em so cor ro às po si ções que as su mi mos
nes ta Casa, uma opi nião fun da men tal, a opi nião de
Pe ter Ei gen, fun da dor de uma ONG que mo ni to ra a
rou ba lhe i ra no mun do e diz que já há con sen so mun -
di al de que esta cor rup ção é mu i to da no sa à so ci e da -
de. Este ale mão pre si de a Trans pa rên cia Inter na ci o -
nal, de vo ta da à ca u sa que, em tese, to dos apla u dem:
a pro mo ção da ho nes ti da de. Diz ele numa en tre vis ta
pu bli ca da nas pá gi nas ama re las da re vis ta Veja:

O ran king mun di al da cor rup ção, ela -
bo ra do pela ins ti tu i ção, é uma res pe i ta dís si -
ma fon te de re fe rên cia. Não ape nas in flui
em de ci sões go ver na men ta is, como tam -
bém é le va do em con ta pe las gran des cor -
po ra ções na hora de fa ze rem in ves ti men tos
no Ter ce i ro Mun do. (Veja – 25/04/01)

Emba sa do nes sa opi nião, Sr. Pre si den te, re i te ro 
a im por tân cia des ta dis cus são so bre o com por ta men -
to do Pre si den te da Re pú bli ca, do Go ver no e de di ri -
gen tes do PSDB, re la ti va men te à ins ta la ção de uma
CPI da cor rup ção no Se na do Fe de ral.

Diz o ale mão: “o Bra sil po de ria ser
mais rico e po de ro so se não fos se pela la -
dro a gem”.

Re gis tra ain da que – e essa afir ma ti va deve le -
var os in te gran tes do PSDB à re fle xão:

Par ti dos que en co brem cor rup tos pro -
pa gam a idéia de que o rou bo é im ba tí vel.
Assim, o ci da dão co mum pas sa a achar que 
tam bém pode rou bar. Esses par ti dos fa zem
um gran de des ser vi ço à de mo cra cia.

E afir ma o Pre si den te da Trans pa rên cia Inter na -
ci o nal:



A po pu la ção cer ta men te pas sa a as so -
ci ar o par ti do a fal ca tru as. O mais gra ve é
que isso cria a im pres são de que nada pode 
ser fe i to con tra a cor rup ção. Se um po lí ti co
rou ba des ca ra da men te, não res pon de às
acu sa ções e fica tudo como era an tes, o
que o ci da dão irá pen sar? Vou rou bar tam -
bém. Esse par ti do está fa zen do um gran de
des ser vi ço à de mo cra cia.

E diz mais:

Não gos to de fa zer es ti ma ti vas ge ra is,
por que são to das in cor re tas. O im por tan te é 
per ce ber que o cus to para a so ci e da de é
mu i to ma i or que as ci fras que ge ral men te
apa re cem. Por exem plo: de ter mi na do go ver -
nan te é pego re ce ben do 1 mi lhão de dó la -
res para apro var uma obra. Na ver da de, o
povo per de mu i to mais que esse mi lhão. Se
a em pre sa re cor reu ao su bor no, mu i to pro -
va vel men te a obra está su per fa tu ra da. Em
al guns ca sos, a obra nem é ne ces sá ria. O
cus to é de bi lhões de dó la res. O Bra sil, as -
sim como o res tan te da Amé ri ca La ti na,
está che io de ele fan tes bran cos.

E con ti nua o ale mão:

Há cál cu los fe i tos por gen te de res pe i -
to que apon tam um nú me ro ter ri vel men te
tris te: um ter ço da dí vi da ex ter na foi para o
bol so de po lí ti cos e fun ci o ná ri os pú bli cos
cor rup tos. Essa es ti ma ti va é pro va vel men te
bas tan te con ser va do ra. Pen se bem. Um
país com re cur sos na tu ra is ini gua lá ve is, em
mu i tos as pec tos até mais rico que os Esta -
dos Uni dos, com um povo amá vel, um po -
ten ci al tre men do, mas mer gu lha do em uma
si tu a ção in fer nal por ca u sa da cor rup ção.
Isso é o que se diz da Ni gé ria, que é ri quís -
si ma em pe tró leo, mas em par te tam bém
ser ve ao Bra sil. Cor rup ção ca u sa in crí ve is
so fri men tos para as pes so as mais po bres. É 
mor tal e mons tru o sa. O Bra sil po de ria ser
um país mu i to mais rico e po de ro so.

E diz mais:

Dá para di zer que a cor rup ção sur giu
com Adão e Eva. A Bí blia, o Co rão, o li vro
sa gra do dos mu çul ma nos, e os es cri tos re li -
gi o sos mais im por tan tes do mun do re la tam
epi só di os. O fi ló so fo chi nês Con fú cio, que
vi veu cin co sé cu los an tes de Je sus Cris to,
re cla ma va de fun ci o ná ri os cor rup tos. A cor -

rup ção co me çou quan do o ho mem pela pri -
me i ra vez con se guiu abo ca nhar po der no
agru pa men to no qual vi via. A ten ta ção de
usar o po der de le ga do em be ne fí cio eco nô -
mi co nas ceu com o ho mem.

E pros se gue:

De ma ne i ra ge ral, as pes so as que co -
or de nam gran des te i as de cor rup ção são
ex tre ma men te ri cas. Faço gran de es for ço,
mas não con si go en ten der por que elas con -
ti nu am rou ban do, por que pre ci sam de mais
di nhe i ro. Esta mos fa lan do de gen te com for -
tu nas de 10 mi lhões de dó la res no ban co.

São afir ma ções im por tan tes, sem dú vi da ne -
nhu ma, por que par tem de al guém que se de di ca em
tem po in te gral a uma ONG que tem como ob je ti vo
com ba ter a cor rup ção.

E ele con clui:

Infe liz men te, não há fór mu las má gi cas
[para se aca bar com a cor rup ção]. É um
pro ces so len to e che io de avan ços e re tro -
ces sos. Não po de mos ter só uma bala na
agu lha. É uma guer ra, não uma ba ta lha.

Sr. Pre si den te, o que fa ría mos nós, nes ta Casa,
se não as su mís se mos a nos sa res pon sa bi li da de de
par ti ci par des sa guer ra? Não há dú vi da de que, em -
bo ra as es ta tís ti cas se jam sem pre pou co con fiá ve is,
aqui lo que se re ve la por meio da trans pa rên cia in ter -
na ci o nal é ab so lu ta men te ver da de i ro. A cor rup ção
tem sido, sim, uma das ca u sas prin ci pa is da fome, da
po bre za, da fal ta de opor tu ni da des, do de sem pre go,
do sub de sen vol vi men to eco nô mi co, cul tu ral e so ci al
do nos so País.

Em pes qui sas efe tu a das pela Vox Po pu li, pelo
Ibo pe e pela Trans pa rên cia Inter na ci o nal, a ONG que
me re fe ri, de di ca da a me dir e de nun ci ar des vi os de
re cur sos pú bli cos, cons ta tou-se que os ca sos de ir re -
gu la ri da des es tão au men tan do e que o com ba te à
cor rup ção se tor nou uma das pri o ri da des da so ci e da -
de para a ação de go ver no, já su plan tan do em im por -
tân cia o con tro le da in fla ção.

Há mu i to tem po, Sr. Pre si den te, que o com ba te
à cor rup ção, na óti ca po pu lar, su plan tou o con tro le da
in fla ção, já que che ga mos, nes te País, em fun ção do
Pla no Real, à es ta bi li da de eco nô mi ca.

Os prin ci pa is fo cos de fra u des do ser vi ço pú bli -
co, já iden ti fi ca dos, são o INSS, com fal sos be ne fí ci -
os, o DNER e o DNOCS, com obras su per fa tu ra das e
pre ca tó ri os ir re gu la res, a Su dam e a Su de ne, com in -
cen ti vos fis ca is des vi a dos e o Incra e a Ter ra cap (do



GDF, mas com 49% de ca pi tal da União), com de sa -
pro pri a ções fra u du len tas. Isso é pes qui sa, não é opi -
nião.

A li ci ta ção do MEC para a com pra de com pu ta -
do res e pro gra mas para as es co las de todo o País
está sob in ves ti ga ção pela Cor re ge do ria, em fun ção
da de nún cia de fa vo re ci men to à Mi cro soft.

Esta mos ci tan do al guns fa tos.
De for ma am pla, pes qui sa do res da Fun da ção

Ge tú lio Var gas, Mar cos Fer nan des, Fer nan do Gar cia
e Andréa Ban de i ra, di vul ga ram es tu do so bre a for ma
como a cor rup ção afe ta o cres ci men to eco nô mi co na -
ci o nal, men su ran do o im pac to dos des vi os na pro du ti -
vi da de e na ren da de di ver sos pa í ses.

O es tu do afir ma que a cor rup ção ca mi nha lado
a lado com es tru tu ras ins ti tu ci o na is ine fi ci en tes e pos -
sui in ten sa in ter fe rên cia na qua li da de dos in ves ti men -
tos pú bli cos e pri va dos, além de afas tar in ves ti do res
es tran ge i ros e cri ar in cer te za em re la ção ao com por -
ta men to dos agen tes pe ran te os ór gãos ofi ci a is.

Re fe ri mo-nos, há pou co, à im por tân cia do ran -
king dos pa í ses cor rup tos re la ti va men te a in ves ti -
men tos in ter na ci o na is.

A cor rup ção, tan to quan to um des vio de con du ta 
so ci al, se apre sen ta como um cus to de pro du ção al ta -
men te in flu en te na for mu la ção dos con tra tos dos en -
tes pri va dos com o se tor pú bli co, o que con duz a um
au men to de or ça men to in de vi do para sua com pen sa -
ção.

A ga ran tia de ren ta bi li da de, que é um dos pi la -
res teó ri cos das re la ções eco nô mi cas, é de fi ni do ra da 
for ma quan ti ta ti va e qua li ta ti va de equa ci o na men to
de qual quer pro je to, e a par ce la des ti na da a sus ten tar 
a cor rup ção di mi nui a efe ti vi da de do gas to com o
mes mo, pois os agen tes pri va dos não vão abrir mão
de seu lu cro.

Agen tes, cor rup to res e cor rup tos, en vol vi dos
nos gas tos pú bli cos cons ti tu em uma so bre car ga de
im pro du ti vi da de que é paga pela so ci e da de, por meio
de or ça men tos su pe res ti ma dos. Deve-se acres cen tar 
que tais agen tes são nor mal men te de alto ní vel, o que 
au men ta a per da glo bal de efi ciên cia do pro ces so de
re la ci o na men to.

Num ran king de 81 pa í ses ana li sa dos, o Bra sil
ocu pa a 36ª po si ção, com um ín di ce de cor rup ção
per ce bi da pelo me nos duas ve zes mais pre sen te do
que na Di na mar ca, país con si de ra do de me nor cor -
rup ção no mun do.

Caso o Bra sil – ve jam, Srs. Se na do res, como é
im por tan te este dado – apre sen tas se o mes mo ín di ce 
de cor rup ção per ce bi do na Di na mar ca, os in ves ti -

men tos na ci o na is ge ra ri am um ma i or Pro du to Inter no
Bru to, que re dun da ria em um au men to es ti ma do em
cer ca de US$2.850 na ren da per ca pi ta na ci o nal
(apro xi ma da men te um acrés ci mo de 70% em re la ção
à atu al).

Ve jam como é im por tan te com ba ter a cor rup ção 
e como se tor na cada vez mais inex pli cá vel a po si ção
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, do seu
Go ver no e dos di ri gen tes do seu Par ti do. Ao com ba ter 
a cor rup ção, nós es ta ría mos re du zin do a fome e a po -
bre za no nos so País. Por isso, é bom re pe tir sem pre:
ten tar al ter na ti vas de com ba te à po bre za no Po der
Le gis la ti vo me di an te a ide a li za ção de pro je tos de lei,
emen das à Cons ti tu i ção, será sem pre uma far sa se
não com ba ter mos efi caz men te a cor rup ção, que é
res pon sá vel pelo des vio de bi lhões de dó la res no
nos so País.

O ris co, as so ci a do às in cer te zas de cor ren tes da 
cor rup ção, me di do nes se es tu do mos tra que, en -
quan to a taxa de fi nan ci a men to de lon go pra zo era de
28,8% ao ano no Bra sil, a taxa na Di na mar ca es te ve
em 12,7% (da dos de 1998), mos tran do a cla ra in -
fluên cia no com por ta men to dos agen tes fi nan ci a do -
res, se jam pú bli cos ou pri va dos, em re la ção aos pro -
je tos fi nan ci a dos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
nós po de ría mos con ti nu ar aqui dis ser tan do so bre fa -
tos, nú me ros, es ta tís ti cas que nos le vam a con clu ir
que a cor rup ção é, sem som bra de dú vi das, uma das
ca u sas ma i o res, para não di zer a ca u sa fun da men tal,
do so fri men to do povo bra si le i ro, que vive a an gús tia
de um País de in jus ti ças so ci a is in crí ve is, sem pre ali -
men tan do a es pe ran ça de uma vida me lhor.

Daí, Sr. Pre si den te, esse con fron to a que fo mos
le va dos com o Go ver no Fe de ral e com o nos so Par ti -
do. Esse con fron to nos des per ta ain da mais para a
ne ces si da de de ele ger mos o com ba te à cor rup ção
como pri o ri da de do nos so man da to nes ta Casa. Aliás, 
se nós não sou ber mos es ta be le cer com com pe tên cia
pri o ri da des, não es ta re mos cum prin do com efi ciên cia 
o nos so man da to; não es ta re mos exer cen do com efi -
ciên cia o nos so man da to e cum prin do o nos so de ver.

A po pu la ção do Bra sil exi ge essa pos tu ra éti ca
no tra to da co i sa pú bli ca, es pe ran ço sa de que seja
pos sí vel, um dia, re al men te pas sar a lim po esta Na -
ção, para que pos sa mos re co lo car os va lo res éti cos
fun da men ta is como pa râ me tro para a ati vi da de pú bli -
ca bra si le i ra, res sus ci tan do a cre di bi li da de das ins ti -
tu i ções pú bli cas des te País, que foi se pul ta da di an te
de tan tos es cân da los na ci o na is, que le vam a po pu la -
ção a uma ex plo são de in dig na ção sem pre ce den tes.



Por isso, Sr. Pre si den te, cre io que há com pre en -
são para esse ges to de mu dan ça par ti dá ria. Anar qui -
zam a es tru tu ra par ti dá ria bra si le i ra por que que rem,
la men ta vel men te, al ge mar aque les que mi li tam na
base de sus ten ta ção do Go ver no. É evi den te que não
es ta va nos nos sos pla nos a mu dan ça par ti dá ria. A
cons tru ção de ver da de i ros par ti dos po lí ti cos é uma
exi gên cia na ci o nal para se eri gir um mo de lo po lí ti co
com pa tí vel com as as pi ra ções da nos sa so ci e da de.
Obvi a men te, es sas mu dan ças cons tan tes não con tri -
bu em; pe da go gi ca men te, cons ti tu em-se em pés si ma
li ção; e, prag ma ti ca men te, des tro em, anar qui zam a
es tru tu ra par ti dá ria na ci o nal, afas tan do-nos cada vez
mais da re a li da de de par ti dos for tes, pro gra má ti cos e
des ti na dos, re al men te, a pro mo ver mu dan ças no
País, de con for mi da de com as as pi ra ções po pu la res.

Não es tou en cer ran do o de ba te so bre cor rup -
ção. Estou en cer ran do, hoje, o de ba te so bre a mu dan -
ça de Par ti do. Mas quan to ao com ba te à cor rup ção,
es pe ci al men te de po is des se epi só dio la men tá vel –
em que um Go ver no agiu des po ti ca men te, im pon do a 
sua von ta de de im pe dir a ins ta la ção de uma CPI para
in ves ti gar a cor rup ção, indo às úl ti mas con se qüên ci -
as, ao de sa ti no de ex plo dir uma es tru tu ra par ti dá ria
no meu Esta do –, nós te mos ain da cla re za ma i or da
im por tân cia de co lo car mos como pri o ri da de ab so lu -
ta, no nos so man da to de Se na dor, o com ba te à cor -
rup ção.

Sr. Pre si den te, nós sem pre pro cu ra mos agir em
sin to nia com as as pi ra ções da so ci e da de. Já apre -
sen tei aqui pes qui sas do Ibo pe so bre a opi nião pú bli -
ca no que diz res pe i to a esse epi só dio de ex pul são do
Par ti do, de CPI da Cor rup ção, e tra go hoje mais uma
pes qui sa re a li za da pelo jor nal Fo lha do Pa ra ná, de
Lon dri na, um dos prin ci pa is jor na is do meu Esta do.
Esse jor nal per gun tou, pela Inter net, aos seus le i to res 
se eles con cor da ri am ou não com in ter ven ção no
PSDB do Pa ra ná. E diz, aqui, o ana lis ta Dé lio Cé sar:

O ta ma nho da bur ri ce do co man do na -
ci o nal tu ca no pode ser me di do pe las res pos -
tas apu ra das: ape nas 20% dos que res pon -
de ram dis se ram que con cor dam e acham
que o Par ti do vai me lho rar, mas 80% não
con cor dam e têm cer te za de que vai pi o rar.

Essa é a opi nião da po pu la ção do Pa ra ná so bre
o com por ta men to de li de ran ças na ci o na is do PSDB,
que des res pe i ta ram di re i tos ad qui ri dos e afron ta ram
pro gra ma e es ta tu to; des man cha ram uma or ga ni za -
ção par ti dá ria efi ci en te, num des ser vi ço à de mo cra -
cia; e, prin ci pal men te, num des ser vi ço à cons tru ção
de ver da de i ros par ti dos po lí ti cos no Bra sil.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias, o 
Sr. Tião Vi a na, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Le o mar Qu in ta ni -
lha.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Con ce do a pa la vra a no bre Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, meu tema de hoje
é a ter ce i ra ida de.

A prin cí pio, meus no bres Pa res, pa re ce ser um
tema fá cil. Pa re ce.

Aliás, se ria mes mo fá cil se o tema ter ce i ra ida -
de, que é si nô ni mo de apo sen ta do ria, re al men te fos -
se como o cos tu me e a tra di ção nos en si nam.

A pró pria ex pres são – ter ce i ra ida de –, aos
nos sos ou vi dos e aos ou vi dos dos me nos de 10% da
po pu la ção que nes te País go za mos de cer to con for to; 
aos que au fe rem ren di men tos para uma vida mais
dig na ou mes mo àque les cu jos ga nhos ape nas se
ajus tam à so bre vi vên cia, sem dí vi das para o mês se -
guin te – a pró pria ex pres são, re pi to – re me te-nos a
um mun do sem pro ble mas, onde fi nal men te to dos te -
ría mos tem po e con di ções su fi ci en tes para a re a li za -
ção de so nhos ja ma is re a li za dos.

Nos so cos tu me e tra di ção nos en si nam, por
meio de toda for ma de co mu ni ca ção, aque las ima -
gens de uma ve lhi ce se re na e tran qüi la, numa pra ci -
nha do in te ri or, cer ca da de be las ár vo res, com co re to
e mu i tos ban cos, onde ido sos pas se i am cal ma e con -
for ta vel men te; às ve zes, ali men tan do pom bos, ou tras
ve zes, jo gan do do mi nó, ou, sim ples men te, ab sor to
em pen sa men tos e de i xan do o tem po pas sar...

Além da tra di ção, te mos ain da essa mo der na
re a li da de di gi tal e glo ba li za da que, se nos pri va da
pra ci nha e das pa i sa gens, in ves te pe sa do em mo nu -
men ta is ho téis fa zen das, vi a gens a ilhas pa ra di sía -
cas, la zer nos Alpes Su í ços, um chá da tar de em um
pub in glês ou por uma tur nê pelo ve lho mun do, con -
cla man do os que es tão na ter ce i ra ida de a que ”fa çam 
hoje o que tal vez não pos sam fa zer ama nhã“. Aliás,
uma fra se in fe liz, em bu ti da de con de ná vel hu mor ne -
gro.

Como dis se, se fa lar em ter ce i ra ida de fos se
ape nas en fo car es sas duas si tu a ções – a tra di ci o nal
vi di nha cor-de-rosa numa pra ça ou aque la re che a da
de pra ze res após o de ver cum pri do, com todo mun do
do ta do das con di ções exi gi das para vi ver e agir as sim
– se ria mu i to fá cil.



Mais fá cil ain da se ria dis ser tar a ques tão ape -
nas en fo can do os su ges ti vos ter mos que de sig nam
nos so tem po, en tre os qua is des ta co os de ”Me lhor
Ida de“, ”Ida de do Co nhe ci men to“ ou ”Ida de da Sa be -
do ria“, en tre tan tas ou tras for mas com as qua is so -
mos ca ri nho sa men te de sig na dos. Por esse pris ma,
mes mo que os ad je ti vos im pri mam a ver da de i ra con -
di ção do ido so, nos sa re a li da de no tra to à ter ce i ra ida -
de é com ple ta men te di fe ren te e de i xa a de se jar.

Qu i se ra eu en cer rar aqui mi nhas pa la vras e que
tudo o que dis se an tes re tra tas se fi el men te as con di -
ções dos apo sen ta dos des te País e que hoje se en -
qua dram na ter ce i ra ida de. São mi lhões de bra si le i ros 
que, or gu lho sos, têm cons ciên cia do de ver cum pri do;
fi ze ram sua his tó ria e, cada um in di vi du al men te, a
seu modo, com seu po ten ci al, sua con di ção e ca pa ci -
da de, aju dou a cons tru ir nos sa so ci e da de e con tri bu iu 
para o en gran de ci men to des ta Na ção. Qu i se ra eu que 
todo an cião des te País re al men te pu des se, hoje, es -
co lher en tre a pra ci nha e as mu i tas op ções de la zer
que pro pa gam para umas me re ci das fé ri as e a re a li -
za ção de pelo me nos um de seus mu i tos so nhos não
re a li za dos.

Vol to os pés ao chão, Sr. Pre si den te.
E, an tes de fa lar so bre nos sa real ter ce i ra ida de, 

que ro ler aqui os 18 prin cí pi os edi ta dos em fa vor dos
ido sos pela ONU, em 1991, e que, até hoje, a es ma -
ga do ra ma i o ria dos pa í ses do mun do des co nhe cem
ou sim ples men te ig no ram.

Diz o do cu men to:

As pes so as ido sas de ve rão:
– ter aces so a ali men ta ção, água, casa 
– ter aces so a ali men ta ção, água,

casa, rou pa, aten di men to mé di co ade qua do, 
sa lá rio dig no, apo io da fa mí lia e da co mu ni -
da de em sua auto-su fi ciên cia;

– ter opor tu ni da de de tra ba lho ou ter
aces so a ou tras pos si bi li da des de ob ter ren -
das;

– po der par ti ci par na de ter mi na ção de
quan do e em que me di da de i xa rão de de -
sem pe nhar ati vi da des tra ba lhis tas;

– ter aces so a pro gra mas edu ca ti vos e 
de for ma ção ade qua da;

– ter pos si bi li da de de vi ver se gu ros e
adap ta dos às suas pre fe rên ci as pes so a is e
à sua ca pa ci da de de ex pe ri men tar mu dan -
ças;

– mo rar em sua pró pria casa o tem po
que for pos sí vel; 

– per ma ne cer in te gra das na so ci e da -
de, par ti ci par ati va men te na for mu la ção e na 
apli ca ção das po lí ti cas que afe tam di re ta -
men te seu bem-es tar e po der com par ti lhar
seus co nhe ci men tos e ha bi li da des com ge -
ra ções mais jo vens;

– po der pro cu rar e apro ve i tar opor tu ni -
da des de pres tar ser vi ços na co mu ni da de e
tra ba lhar vo lun ta ri a men te em pos tos apro -
pri a dos a seus in te res ses e ca pa ci da des;

– po der for mar mo vi men tos ou as so ci -
a ções de pes so as ido sas;

– po der des fru tar dos cu i da dos e da
pro te ção da fa mí lia e da co mu ni da de em
con for mi da de com o sis te ma de va lo res cul -
tu ra is de cada so ci e da de;

– ter aces so a ser vi ços so ci a is e ju rí di -
cos que lhes as se gu rem ma i o res ní ve is de
au to no mia, pro te ção e cu i da do;

– ter aces so a me i os pró pri os de aten -
di men to ins ti tu ci o nal que for ne çam pro te -
ção, re a bi li ta ção e es tí mu los so ci al e men -
tal, num meio hu ma no e se gu ro;

– po der des fru tar dos Di re i tos Hu ma -
nos e Li ber da des Fun da men ta is quan do
mo rar em la res ou ins ti tu i ções, com ple no
res pe i to à sua dig ni da de, cren ças, ne ces si -
da des e in ti mi da des, as sim como o di re i to
de ado tar de ci sões so bre seu cu i da do e
qua li da de de sua vida;

– po der apro ve i tar as opor tu ni da des
para o ple no de sen vol vi men to de seu po ten -
ci al;

– ter aces so aos re cur sos edu ca ti vos,
es pi ri tu a is e re cre a ti vos da so ci e da de;

– po der vi ver com dig ni da de e se gu ri -
da de, li vres de ex plo ra ções e de maus tra -
tos fí si cos ou men ta is;

– re ce ber tra ta men to dig no, in de pen -
den te da ida de, sexo, raça ou pro ce dên cia
ét ni ca, in ca pa ci da de ou ou tras con di ções,
va lo ri za das in de pen den te men te de suas
con di ção eco nô mi ca.

Ago ra, eis o que diz a nos sa Cons ti tu i ção:

A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm
o de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as -
se gu ran do sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, 
de fen den do sua dig ni da de e bem-es tar, ga -
ran tin do-lhes o di re i to à vida.



Na te o ria, não po de ria ser me lhor, mas va mos à
prá ti ca, aos nú me ros e aos fa tos, Sr. Pre si den te.

Os úl ti mos le van ta men tos do Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca , o IBGE, do ano 2000,
mos tram que so mos, hoje, cer ca de 170 mi lhões de
bra si le i ros, cres cen do a uma mé dia de 1,4% ao ano.
Isto é, a cada ano, sur gem mais de 2,4 mi lhões de
bra si le i ros, o que re pre sen ta 6,5 mil nas ci men tos por
dia!

Gros so modo, po de mos di zer que a cada ano
este País cres ce um Uru guai, cuja po pu la ção é pou co 
in fe ri or a 3 mi lhões ou, se pre fe ri rem, uma Co lôm bia a 
cada 17 anos, país que abri ga 42 mi lhões de ha bi tan -
tes.

Dos 170 mi lhões de bra si le i ros, 15 mi lhões, cer -
ca de 9% da po pu la ção, es tão na dita ter ce i ra ida de.
E, den tro des se ra ci o cí nio, con si de ran do as que das
nas ta xas anu a is do nos so cres ci men to des de os
anos 50 – 3% na que la dé ca da, ca in do para 1,9% nos
anos 80 e che gan do aos atu a is 1,4% –, per ce be mos
cla ra men te que a ten dên cia na tu ral é o gra da ti vo
cres ci men to do nú me ro de ido sos em um fu tu ro bem
pró xi mo.

As pre vi sões in ter nas, aliás, pro je tam em 18% o
nú me ro de ido sos bra si le i ros para 2020 e em 25%
para o ano de 2040.

Sa be mos, en tre tan to, que es ta tís ti cas são fri as
e não ne ces sa ri a men te tra du zem a re a li da de a lon go
pra zo. To da via, a ma te má ti ca e suas equa ções, ali a -
das à pes qui sa e às ten dên ci as hu ma nas, não fo gem
to tal men te nem dis tor cem em mu i to as pre vi sões fu -
tu ras.

Mês pas sa do, com iní cio no dia 7 de agos to,
acon te ceu em Sal va dor, Ba hia, a 24a Con fe rên cia da
União Inter na ci o nal Ci en tí fi ca de Estu dos da Po pu la -
ção.

A Con fe rên cia apre sen tou e dis cu tiu pro je ções
ela bo ra das pela ONU, tra tan do da ques tão po pu la ci o -
nal em ní vel mun di al e ou tros es tu dos lo ca li za dos, ci -
tan do pa í ses em par ti cu lar. Para o Bra sil, a ONU faz
pre vi sões me nos ex plo si vas que as in ter nas.

Diz a ONU que 44% da po pu la ção mun di al vive,
hoje, em pa í ses cu jas ta xas de fe cun di da de es tão
aba i xo do ní vel de re po si ção e que, em 2015, essa
taxa su bi rá para 67%. Com um de ta lhe: tão gra ve é
essa ques tão em de ter mi na dos pa í ses – prin ci pal -
men te na que les mais de sen vol vi dos – que mu i tos de -
les já de pen dem e con ti nu a rão a de pen der da mi gra -
ção in ter na ci o nal para re por sua po pu la ção. Como
exem plo, cita a Eu ro pa, que pre ci sa rá de um sal do mi -

gra tó rio anu al de cer ca de 3 mi lhões de in di ví du os, e
o Ja pão, de 600 mil.

Ain da se gun do a ONU, a po pu la ção mun di al
atin gi rá 8,5 bi lhões de ha bi tan tes até o fi nal do sé cu lo, 
aí se es ta bi li zan do.

Para o Bra sil, o Fó rum de De ba tes con clu iu que
hou ve um de clí nio de 45% na taxa de fe cun di da de da
mu lher bra si le i ra, du ran te os anos de 1970 a 1996, e
que, em 2020, nos sa po pu la ção atin gi rá 211 mi lhões.
A ten dên cia a de que, em 2050, a po pu la ção bra si le i -
ra se es ta bi li ze em 250 mi lhões, me nos que a po pu la -
ção atu al dos Esta dos Uni dos.

Os in di ca ti vos apon tam que, até 2020, nos sa
po pu la ção com me nos de 15 anos não cres ce rá e
que a po pu la ção de 15 a 65 anos cres ce rá a ta xas
aci ma da mé dia ge ral. Os ido sos, con si de ra dos aque -
les com mais de 65 anos, de ve rão atin gir, em 2050,
14% da po pu la ção, ou seja, 35 mi lhões de bra si le i ros.

Essas in for ma ções, Sr. Pre si den te, con clu sas
em da dos fri os e nu mé ri cos, sin te ti za das de um sé rio, 
ex ten so e la bo ri o so tra ba lho ri quís si mo em in for ma -
ções, mes mo que con ser va do res, di an te de nos sas
pre vi sões in ter nas, e cu jos per cen tu a is fi cam bem
aquém da que les por nós ima gi na dos, se tra zi das à
tona da re a li da de para uma aná li se hu ma na, me re -
cem mais do que ape nas pre o cu pa ções. Me re cem
pro fun da re fle xão, que de sá güe em ur gen tes e efe ti -
vas ações com as vis tas cal ca das no fu tu ro.

É bem sa bi do que mu dan ças na fe cun di da de
afe tam a dis tri bu i ção etá ria da po pu la ção mu i to mais
do que mu dan ças na mor ta li da de.

O im pac to da que da da taxa de fe cun di da de en -
tre nós é tão gran de que já é sen ti da a re du ção de
nos sas cri an ças de zero a cin co anos, fato com pro -
va do por meio tam bém da sen sí vel re du ção da pres -
são so bre nos so sis te ma de en si no pú bli co fun da -
men tal.

Se de um lado esse fato con tri bui para o en si no
mais apri mo ra do, de me lhor qua li da de às nos sas cri -
an ças, de ou tro lado apa re cem pres sões de ou tra na -
tu re za, pro du zi das pelo au men to da po pu la ção ido sa
que, além da edu ca ção con ti nu a da, tam bém exi ge
cu i da dos es pe ci a is, tra ba lho, mo ra dia, la zer, sa ú de,
apo sen ta do ria e pen são.

Isto pos to, ime di a ta men te vem à nos sa lem -
bran ça os pro ble mas do nos so País com a Pre vi dên -
cia.

Di u tur na men te ou vi mos o Po der Exe cu ti vo afir -
mar, li te ral men te, que os gas tos com a as sis tên cia so -
ci al vão ex plo dir nos pró xi mos 20 anos, caso per sis ta
a atu al si tu a ção em que cer ca de 60% da po pu la ção



ati va men te ocu pa da não con tri bui com o ins ti tu to da
Pre vi dên cia.

As pro je ções do Go ver no re ve lam que, em 20
anos, o Te sou ro Na ci o nal pra ti ca men te tri pli ca rá os
atu a is 1,3 mi lhão de be ne fí ci os anu a is da Lei Orgâ ni -
ca da Assis tên cia So ci al.

As con clu sões fo ram fru to de re cen te es tu do
ela bo ra do pe los Mi nis té ri os do Pla ne ja men to e da
Pre vi dên cia, que tam bém in di ca ram os dé fi cits da
pre vi dên cia dos ser vi do res pú bli cos ci vis e mi li ta res –
ati vos e ina ti vos. Esses cus tos, hoje su pe ri o res a
R$21 bi lhões por ano, mes mo que per ma ne çam ele -
va dos por mais al gu mas dé ca das, fe liz men te ten dem
à es ta bi li za ção.

Re cen te men te, o Se cre tá rio de Assis tên cia So -
ci al do Mi nis té rio da Pre vi dên cia, Dr. Vi ní ci us Car va -
lho Pi nhe i ro, afir mou: ”A ten dên cia cla ra de cres ci -
men to das des pe sas em as sis tên cia so ci al é de -
cor ren te da ba i xa co ber tu ra da Pre vi dên cia no
País. Por isso, a es tra té gia é atra ir cada vez mais
tra ba lha do res para o INSS“.

Ou tra afir ma ção do Se cre tá rio – que tor na mais
apre en si vo o nos so ama nhã –, é que, de po is de
2.020, com o en ve lhe ci men to da po pu la ção, a si tu a -
ção da Pre vi dên cia po de rá ser bem pior. Afi nal, como
fi ca rão es ses mais de 40 mi lhões de bra si le i ros que
hoje não con tri bu em com a Pre vi dên cia e que da qui a
vin te anos não te rão di re i to à apo sen ta do ria?

E não irá re sol ver esse pro ble ma, Sr. Pre si den -
te, nem ao me nos mi ni mi zá-lo, a ga ran tia, na Lei
Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al, de que todo ci da dão
bra si le i ro, de fi ci en te ou com mais de 67 anos, tem di -
re i to a um sa lá rio mí ni mo. Esse di re i to, Sr. Pre si den te, 
não po de mos es que cer, só usu frui quem, na re a li da -
de, já está aba i xo da li nha de po bre za, e cuja ren da
per ca pi ta fa mi li ar seja in fe ri or a ¼ do sa lá rio mí ni mo.

Sr. Pre si den te, meus no bres co le gas, per ce -
be-se, cla ra men te, que es ta mos di an te de um im pas -
se. E caso não seja ela bo ra da uma po lí ti ca aus te ra e
per ma nen te, que abra ce to das as ca u sas nes sa si tu -
a ção para a qual não te mos ain da pra ti ca men te ne -
nhu ma ação ob je ti va, o nos so fu tu ro, o fu tu ro das ge -
ra ções que a nós ad vi rão, fi ca rá se ri a men te com pro -
me ti do.

Não im por ta, ama nhã, se se re mos 20, 30 ou 50
mi lhões de ido sos. O que im por ta, sim, é nos pre pa -
rar mos para os pró xi mos 10 ou 20 anos, ur gen te men -
te, e as sim fi car mos mais tran qüi los para os 50, 100
ou quan tos anos mais Deus nos de se jar.

Se di fe ren tes são as es ta tís ti cas, em co mum
elas di tam nú me ros que não de i xam dú vi das: ca mi -

nha mos ine vi ta vel men te para que, no má xi mo em 20
anos, os ten te mos o tí tu lo de quin ta ma i or na ção do
mun do em nú me ro de ido sos.

É po si ti va, Sr. Pre si den te, a me lhor qua li da de de 
vida dos bra si le i ros nos dias de hoje. Gra ças à Me di ci -
na, à ali men ta ção far ta e mais sa dia, os re cur sos do
pro gres so e ou tros fa to res, au men ta mos nos sa ex -
pec ta ti va de vida, que pas sou de 41 anos na dé ca da
de 40 para os 67 na vi ra da do mi lê nio. Uma mé dia fan -
tás ti ca de 5 anos por dé ca da.

Por ou tro lado, cres ceu o nú me ro de ido sos e
apo sen ta do ri as, di fi cul tan do cada vez mais o cum pri -
men to da ga ran tia de nos sa se gu ri da de so ci al, ex -
pres sa no Tí tu lo Oi ta vo de nos sa Car ta Mag na.

Inda go a V. Exªs: onde ire mos con se guir, no fu -
tu ro, car ga fis cal su fi ci en te para as se gu rar o bem-es -
tar so ci al a tra ba lha do res e apo sen ta dos, se hoje já
não exis te?

Vou en cer rar, Sr. Pre si den te, an tes, po rém, que -
ro lem brar a V. Exªs que Ma nu el Ban de i ra e Vil la Lo -
bos, am bos com mais de 80 anos, cri a ram es plên di -
das pe ças que com põem a nos sa li te ra tu ra poé ti ca e
mu si cal. Com mais de 100 anos – to dos lem bra mos,
te nho cer te za –, Bar bo sa Lima So bri nho pre si dia a
Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa.

Essas lem bran ças, Sr. Pre si den te, não fo ram
ale a tó ri as. Pro po si ta da men te as co lo quei ao fi nal de
meu pro nun ci a men to para fa zer um ape lo aos no bres
co le gas: va mos, efe ti va men te, pro mo ver os me i os ne -
ces sá ri os que dêem à ter ce i ra ida de con di ções dig -
nas de so bre vi vên cia. É mais do que sa bi do que os
que che gam à ter ce i ra ida de não ne ces sa ri a men te
cons ti tu em um todo ho mo gê neo. São ho mens e mu -
lhe res das mais va ri a das pro fis sões e ati vi da des,
pos su i do res de di fe ren tes con di ções in te lec tu a is, di -
fe ren tes con di ções fí si cas e tam bém di fe ren tes re la -
ções quan to à sua sa ú de e lon ge vi da de. A ma i o ria,
com cer te za, apta em sua ca pa ci da de pro du ti va e
mais do que nun ca com dis po si ção ao tra ba lho. Afi -
nal, a ex pe riên cia ad qui ri da com o tem po e a me lhor
com pre en são da vida dão-lhes a cer te za de que qua -
is quer ati vi da des, fí si cas ou in te lec tu a is, be ne fi ci am
di re ta men te sua sa ú de fí si ca e men tal.

Cla ro está, Sr. Pre si den te, que não po de mos
des pre zar tan ta for ça de tra ba lho e co nhe ci men tos
acu mu la dos, prin ci pal men te quan do, em sã cons -
ciên cia, sa be mos que a par ti ci pa ção dos jo vens no
mer ca do de tra ba lho ab so lu ta men te não dis pen sa a
con tri bu i ção do bom-sen so, da ra zão e do dis cer ni -
men to, pró pri os de quem as pos sui por ama du re ci -
men to.



Des per di çar essa for ça de tra ba lho é, no mí ni -
mo, um con tra-sen so, no ta da men te quan do vi ve mos
dias em que a so ci e da de não agüen ta o peso das
apo sen ta do ri as exis ten tes, as vê cres cer num rit mo
ace le ra do e re co nhe ce sua in ca pa ci da de de ga ran tir
aos ido sos os be ne fí ci os pre vis tos na Cons ti tu i ção.

Fica aqui, por tan to, uma con tri bu i ção des ta que
fala a V. Exªs em prol de nos so fu tu ro, do fu tu ro de
nos sos fi lhos e do fu tu ro da ter ce i ra ida de bra si le i ra.
Va mos, ur gen te men te, tra ba lhar no sen ti do de apro -
var uma lei, que ama nhã mes mo da rei en tra da nes ta
Casa, ele van do para 75 anos o li mi te de ida de para a
apo sen ta do ria com pul só ria. Uma lei não im pe ra ti va,
mas fa cul ta ti va. Uma lei que per mi ta, sem obri ga ção
mas em res pe i to a quem o que i ra, o di re i to de per ma -
ne cer na ati vi da de.

Pa ra le la men te a isso, va mos cri ar e in cen ti var
nor mas que in cre men tem o apro ve i ta men to des sa
for ça de tra ba lho ad mi rá vel, com pe ten te e qua li fi ca -
da, hoje re le ga da ao aban do no e ao es que ci men to.

Va mos, no mí ni mo, fa zer pre va le cer al guns da -
que les prin cí pi os es cri tos pela Orga ni za ção das Na -
ções Uni das, de cujo do cu men to so mos sig na tá ri os.

Enve lhe cer não é si nô ni mo de iso la men to.
Enve lhe cer não pode ser con di ção para o os tra cis mo.
Enve lhe cer é tri un far so bre as in tem pé ri es da vida, é
acu mu lar sa be do ria e é ser olhos e ou vi dos aos que
nos pre ce dem.

Sr. Pre si den te, que tam bém pre si de a Sub co -
mis são dos Ido sos nes ta Casa e que tem fe i to o má xi -
mo para ati vá-la, que ro pa ra be ni zá-lo por todo o es -
for ço e di zer-lhe que está no ca mi nho cer to, por que
de ve mos ter mu i ta pre o cu pa ção com as nos sas cri an -
ças e os nos sos ido sos. V. Exª tem se por ta do com
mu i ta dig ni da de para ele var aque la Co mis são a uma
con di ção dig na que pos sa fa zer um tra ba lho bri lhan -
te, ca paz de sen si bi li zar a so ci e da de bra si le i ra.

Antes de su bir a esta tri bu na, re ce bi de um dos
meus as ses so res uns ver sos que pas so a ler, para
que V. Exª pos sa fi car ain da mais sen si bi li za do com a
si tu a ção dos ido sos:

Enve lhe cer
Entra pela ve lhi ce com cu i da do, 
Pé ante pé, sem pro vo car ru mo res
Que des per tem lem bran ças do pas sa do,
So nhos de gló ri as, ilu sões de amo res.
Do que ti ve res no po mar plan ta do,
Apa nha os fru tos e re co lhe as flo res:
Mas la vra, ain da, e plan ta o teu ei ra do,
Que ou tros vi rão co lher quan do te fo res.

Não te seja a ve lhi ce en fer mi da de.
Ali men ta no es pí ri to a sa ú de,
Luta con tra as ti bi e zas da von ta de.
Que a neve caia, o teu ar dor não mude.
Man tém-te jo vem, pou co im por ta a ida de;
Tem cada ida de a sua ju ven tu de!...“

(Ma no el Bas tos Ti gre)

Qu an do li es ses ver sos, Sr. Pre si den te, lem -
brei-me de vá ri os acon te ci men tos nes ta Casa.

Pen so que pre ci sa mos ser mais so li dá ri os com
o ser hu ma no.

Há pou co tem po, nos so Co le ga fez um bri lhan te
dis cur so so bre a cor rup ção. Só não o apar te ei por que
te rei que ir à Co mis são e tam bém que ria fa zer este
pro nun ci a men to.

Nun ca con de ne mos sem ter a cer te za dos fa tos, 
pois co lhe-se o que se plan ta.

Ja ma is da rei um voto con tra a mi nha cons ciên -
cia.

Não sou ad vo ga da, mas que ro me uti li zar da -
que le jar gão ju rí di co dito na dú vi da: ab sol ve-se.

Ao pre sen ci ar de ter mi na das co i sas nes ta Casa, 
fico a pen sar: será que não pen sam nas fa mí li as, nos
fi lhos, nas mães e nos pais ido sos?

Tal vez al guns pen sem: ela é mu lher, age pelo
co ra ção! Não! Eu sem pre pro cu ro agir pela ra zão.
Mas eu não que ro, nun ca, con ti nu ar na po lí ti ca e ter
que car re gar o peso de ter in cri mi na do al guém in jus -
ta men te.

To dos pre ci sam ser ou vi dos. O que vi mos, hoje,
na que la Co mis são foi ape nas um pe di do para mais
trin ta dias – e sa be mos que ele não será ace i to. 

Que di fe ren ça faz to mar mos uma ati tu de hoje
ou da qui a trin ta dias? O im por tan te é que to dos sa ís -
sem cons ci en tes de que, de po is da pe rí cia e de tudo
re sol vi do, se o nos so Co le ga fos se con si de ra do cul -
pa do, la men ta ría mos, mas a jus ti ça te ria que ser fe i ta. 
Mas con de nar mos an tes de sa ber? Sin ce ra men te!
Não falo isso por ser S. Exª um cor re li gi o ná rio po lí ti co. 
Falo como ser hu ma no. E fa ria o mes mo por qual quer
Se na dor des ta Casa, in de pen den te men te de Par ti do.
Já saí em de fe sa de ou tros Se na do res que não fa zi -
am par te do meu Par ti do.

Re pi to: que ro, no dia em que de i xar a vida po lí ti -
ca, nun ca me ar re pen der, prin ci pal men te quan do os
anos já es ti ve rem pe san do so bre os meus om bros e
eu não ti ver mais o meu tem po todo ocu pa do com tra -
ba lho e for re fle tir ape nas os meus fe i tos, pos sa eu
me ar re pen der de algo que fiz sem ter a cons ciên cia
ple na do que es ta va fa zen do.



Sr. Pre si den te, pa ra be ni zo-o, mais uma vez,
pela pre o cu pa ção de V. Exª para com os ido sos. 

Te nho a cer te za de quem ti ver a mes ma sen si bi -
li da de de mons tra da por V. Exª ja ma is pra ti ca rá um ato 
do qual, na ve lhi ce, ve nha a se ar re pen der.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –

Se na do ra Mar lu ce Pin to, a Mesa se con gra tu la com V. 
Exª pelo es pí ri to de jus ti ça que sem pre nor te ou suas
ações nes ta Casa, as so ci an do-se às ma ni fes ta ções
de ho me na gem ao ido so, nes te dia em que se co me -
mo ra o Dia Na ci o nal do Ido so.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ade mir
Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, somo-me, em
nome do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, às Srªs e aos
Srs. Se na do res que se ma ni fes ta ram des ta tri bu na,
hoje, co me mo ran do o Dia Na ci o nal do Ido so e ana li -
san do a sua si tu a ção, pro pon do so lu ções e di ag nos ti -
can do as di fi cul da des por que pas sam o nos so ido so. 

Mas, Sr. Pre si den te, o as sun to que tra ta rei no
meu pro nun ci a men to diz res pe i to à nos sa pre o cu pa -
ção com a eco no mia na ci o nal e da for ma como o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e sua equi pe
eco nô mi ca vêm con du zin do o de sen vol vi men to e o
cres ci men to eco nô mi co do País. Aliás, Sr. Pre si den te, 
as no tí ci as ve i cu la das di a ri a men te, sob to dos os as -
pec tos, são as pi o res pos sí ve is.

Hoje em to dos os jor na is está es tam pa do em
man che te – e o mais in te res san te é que fa lam, de cer -
ta for ma, de ma ne i ra or gu lho sa – que o su pe rá vit pri -
má rio das con tas pú bli cas bra si le i ras au men tou este
mês em R$3,2 bi lhões. Os jor na is anun ci am que o
Go ver no já su pe rou a meta exi gi da pelo Fun do Mo ne -
tá rio Inter na ci o nal e já re ti rou, já to mou do povo bra si -
le i ro, mais do que es ta va pre vis to. É um Go ver no que
ar re ca da do povo, por meio de im pos tos, de ta xas e
da pró pria Pre vi dên cia, e apli ca bem me nos do que
ar re ca da em be ne fí cio des te povo, se guin do as de ter -
mi na ções do FMI, e fi can do com essa di fe ren ça para
pa gar os ju ros da dí vi da bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, há uma ou tra no tí cia: a de que o
Pre si den te da Re pú bli ca con fir ma que vai aca bar
com a CPMF das Bol sas de Va lo res e da apli ca ção do 
Sis te ma Fi nan ce i ro so bre o ca pi tal. Sua Exce lên cia
pre ten de que a CPMF não seja mais co bra da da que -
les que vi vem da es pe cu la ção.

Ima gi ne V. Exª que, en quan to os fun ci o ná ri os
pú bli cos, os ope rá ri os das in dús tri as, das fá bri cas,

en fim, to das as pes so as que de po si tam o seu di nhe i -
ro em ban cos vêem re ti ra do de suas con tas 0,38%
para sus ten tar as di fi cul da des fi nan ce i ras do Bra sil,
aque les efe ti vos do nos do po der, que não pro du zem
nada, que vi vem da es pe cu la ção – seja na apli ca ção
do Sis te ma Fi nan ce i ro, com es ses ju ros ma ra vi lho -
sos, para eles, que o Go ver no bra si le i ro paga, da or -
dem de 19% ao ano, além de um ter ço da dí vi da bra si -
le i ra, que são tí tu los ven di dos com cor re ção cam bi al,
onde quem apli ca, apli ca com a se gu ran ça de que
não im por ta a va ri a ção do dó lar so bre o real, o que
im por ta é que o Go ver no ar ca rá com essa di fe ren ça,
além de pa gar 19% de ju ros so bre to dos os que com -
pram tí tu los da dí vi da mo bi liá ria do Te sou ro Na ci o nal
–, ago ra, nem isso mais te rão que pa gar, por que o
Go ver no de ci diu – está aqui, es tam pa do em to dos os
jor na is o Pre si den te da Re pú bli ca re u ni do com o Pre -
si den te da Bol sa de Va lo res – que até o fi nal do ano
es ta rá isen to da CPMF to das as ope ra ções na Bol sa
de Va lo res. Ou seja, os gran des fun dos que fa zem o
ser vi ço da es pe cu la ção em fun ção de to dos aque les
que têm eco no mia é que se rão be ne fi ci a dos, en quan -
to que os as sa la ri a dos, os ci da dãos co muns, os pro -
fis si o na is li be ra is, es tes con ti nu a rão pa gan do o ín di -
ce de 0,38% so bre qua is quer tran sa ções ban cá ri as.
No en tan to, aque les que es pe cu lam, de i xa rão de pa -
gar a CPMF.

Re al men te, o Go ver no tem uma enor me de pen -
dên cia do ca pi tal ex ter no, se não não ha ve ria ex pli ca -
ção, prin ci pal men te em um mo men to como este em
que no mun do in te i ro se re duz ta xas de ju ros – os pró -
pri os Esta dos Uni dos, com to das es sas di fi cul da des,
re du zi ram seus ju ros para 3% ao ano –, nós con ti nu a -
mos na casa dos 19%. Na ver da de, é mais do que
isso, por que quan do se ven de tí tu los atre la dos ao
câm bio é evi den te que o pre ju í zo é mu i to ma i or. 

Sr. Pre si den te, tam bém a Eu ro pa tem pro cu ra do 
aba i xar suas ta xas de ju ros para evi tar uma re ces são.
No en tan to, o Bra sil é o úni co País que teve seus ju ros 
au men ta dos no iní cio des te ano. De uma taxa de
15,25%, ago ra es ta mos na casa dos 19%. Taxa esta
que o Go ver no in sis te em man tê-la a qual quer cus to,
o que é ex tre ma men te pre ju di ci al.

Sr. Pre si den te, uma ou tra tris te no tí cia é a de
que o Go ver no re ti ra rá do mer ca do R$4 bi lhões. O di -
nhe i ro, ago ra, vai ser a co i sa mais di fí cil de se con se -
guir. Isto fará com que au men te a pos si bi li da de de re -
ces são, a aqui e ta ção da nos sa eco no mia, o medo de
in ves tir e de apli car. Por tan to, se o Go ver no re ti rar
R$4 bi lhões do mer ca do, evi den te men te di fi cul ta rá o
cré di to, pro duz uma que da no nos so cres ci men to
eco nô mi co e leva, por tan to, ao ca mi nho da re ces são. 



No iní cio do ano pas sa do, a pre vi são de cres ci -
men to para este ano era de 4,5%. O Go ver no já fala
em 2%, mas os eco no mis tas to dos ad mi tem que no
má xi mo che ga re mos a 1,8% de cres ci men to do nos -
so Pro du to Inter no Bru to. Isso leva à re ces são, à di fi -
cul da de, ao de sem pre go, à fal ta de uni da de da pró -
pria clas se tra ba lha do ra que, dis pu tan do uma opor tu -
ni da de de tra ba lho, se su je i ta a qual quer tipo de si tu a -
ção, por que o im por tan te é so bre vi ver a qual quer cus -
to. Tudo isso de mons tra uma gran de to le rân cia da po -
pu la ção bra si le i ra com a si tu a ção de di fi cul da de em
que vive, que per mi te, in clu si ve, que haja tra ba lho es -
cra vo em ple no sé cu lo XXI, por que as pes so as não
têm al ter na ti va. Mu i tos bra si le i ros tra ba lham hoje ga -
nhan do mu i to mal, o su fi ci en te para se ali men ta rem,
de vi do a essa po lí ti ca eco nô mi ca que só obe de ce or -
dens dos cha ma dos pa í ses de sen vol vi dos do Pri me i -
ro Mun do.

Enquan to isso, o Go ver no não tem a co ra gem
de de fi nir o teto sa la ri al no Bra sil. Tan to se dis cu te, e,
até hoje, não con se gui mos re sol ver esse pro ble ma.
As di fe ren ças sa la ri a is são as mais ab sur das pos sí -
ve is en tre os Po de res da Re pú bli ca.

Re cen te men te, hou ve o es cân da lo na ci o nal dos 
De pu ta dos Esta du a is da Assem bléia Le gis la ti va de
Mi nas Ge ra is, ga nhan do R$60 mil por mês e ain da
inú me ras be nes ses. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tem
sa lá ri os de R$12 mil por mês. No Con gres so Na ci o -
nal, 150 Par la men ta res, além do sa lá rio de R$8 mil,
re ce bem apo sen ta do ri as de ser vi ços an te ri o res, al -
gu mas che gan do a R$22 mil por mês. E o Go ver no
não con se gue es ta be le cer um li mi te, im por uma po lí -
ti ca para aca bar com os ma ra jás e com aque les que
ex plo ram a so ci e da de, que ga nham sa lá ri os as tro nô -
mi cos. Mu i tos de les, in clu si ve, apo sen ta ram-se com
sa lá ri os que a po pu la ção bra si le i ra não pode ace i tar e 
com os qua is deve se in dig nar, por que são sa lá ri os
su pe ri o res a R$20 mil por mês. Há pes so as da Po lí cia 
Mi li tar e pro cu ra do res das uni ver si da des fe de ra is ga -
nhan do sa lá rio de R$18 mil por mês, o que é inad mis -
sí vel num País em que o sa lá rio mí ni mo é R$180. E o
Go ver no, o Ju di ciá rio e o Le gis la ti vo não con se guem
re sol ver esse pro ble ma. 

Sr. Pre si den te, quan to à su ces são pre si den ci al
e à im por tân cia da po lí ti ca na vida dos ci da dãos, es -
tou pre o cu pa do com o po si ci o na men to da Opo si ção
no Bra sil.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so tem
uma má qui na go ver na men tal, uma sus ten ta ção po lí -
ti ca no Con gres so Na ci o nal de qua tro gran des Par ti -
dos, cuja ma i o ria dos in te gran tes não con se gue so -
bre vi ver ou fa zer po lí ti ca se não ti ve rem em suas

mãos a má qui na do Go ver no. Por tan to, obe de cem às
or dens do Go ver no e di fi cil men te te rão, na ver da de,
co ra gem de lan çar can di da tu ra in de pen den te.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que terá um úni co
can di da to e man te rá ao seu lado o PFL, o PMDB, o
PPB e o seu pró prio Par ti do, o PSDB. Ape sar de to -
das as fra que zas do Go ver no, não se pode des pre zar
a for ça de um can di da to des se, que tem nes ses qua -
tro gran des Par ti dos – PFL, PSDB, PMDB e PPB –
uma base de sus ten ta ção for te, um gran de nú me ro
de Se na do res, de De pu ta dos Fe de ra is, de De pu ta dos 
Esta du a is, de Pre fe i tos, de Ve re a do res. Na hora da
dis pu ta, a não ser que o Go ver no afun de pro fun da -
men te – e tal vez ele sus ten te e re sis ta à sua fa lên cia
de vi do a esse so cor ro do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci -
o nal, que aju da, mas im põe re gras que pre ju di cam
enor me men te a so ci e da de bra si le i ra –, a can di da ta
do PFL e o pró prio can di da to do PMDB são mais que
sim ples ba lão-de-en sa io para o pro ces so de ne go ci a -
ção da dis tri bu i ção des sa má qui na po lí ti ca que é o
Go ver no Fe de ral. Não te nho dú vi da tam bém de que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que terá um can di da to úni -
co, numa união, evi den te men te, des ses qua tro Par ti -
dos po lí ti cos, a não ser que de grin go le com ple ta men -
te a si tu a ção da po pu la ção bra si le i ra, que não haja
sus ten ta bi li da de, que o de sem pre go au men te enor -
me men te, que a fome gras se por este País afo ra.

O Bra sil é um País mu i to far to, mu i to gran de,
mu i to rico, cujo povo é mu i to pa cí fi co, mu i to pa ca to,
mu i to con for ma do. O povo de ve ria ser mais exi gen te,
co brar mais o seu di re i to, não ace i tar essa dis tri bu i -
ção tão de si gual da ri que za. O povo de ve ria bri gar
mais, lu tar mais, exi gir mais, fa zer mais gre ves, co brar 
efe ti va men te aqui lo que pre ci sa para ter uma vida dig -
na, por que só uma ação mu i to con se qüen te do povo
fa ria um Go ver no como esse mu dar a sua po si ção po -
lí ti ca.

La men ta vel men te, a si tu a ção é de tan ta di fi cul -
da de que, ao in vés de ha ver a união e a pres são so -
bre o Go ver no, o que há, na ver da de, é uma com pe ti -
ção en tre os pró pri os tra ba lha do res, por que to dos
que rem so bre vi ver. Qu an do uma fá bri ca en tra em gre -
ve, há uma fila de tra ba lha do res que ren do to mar o lu -
gar da que les que es tão lu tan do para me lho rar as con -
di ções de suas vi das. No fi nal, sub me tem-se a qual -
quer tipo de sa lá rio.

Qu an to à Opo si ção, há a can di da tu ra do Lula,
do Par ti do dos Tra ba lha do res, um Par ti do que tem
his tó ria, tra di ção e res pe i to do povo bra si le i ro, que
cres ce a cada ele i ção que se re a li za nes te País e que
tem um can di da to de ace i ta ção po pu lar mu i to gran de.



Mas vejo que os ou tros Par ti dos tam bém têm os seus
can di da tos e as suas pre ten sões.

O Ciro Go mes dis pu ta rá a Pre si dên cia pelo Par -
ti do Po pu lar So ci a lis ta, ali a do, ago ra, ao PTB e ao
PDT, um Par ti do que tem tra di ção no Bra sil – em bo ra
te nha, em al guns Esta dos, uma po si ção bas tan te
atra sa da, tem, no Bra sil todo, uma po si ção boa e
avan ça da. O nos so pró prio Par ti do, o Par ti do So ci a lis -
ta Bra si le i ro, de se ja ter o Go ver na dor Ga ro ti nho, do
Rio de Ja ne i ro, como can di da to a Pre si den te da Re -
pú bli ca do Bra sil. 

O qua dro de dis pu ta da su ces são pre si den ci al
será o de um can di da to do Go ver no con tra três can di -
da tos da Opo si ção. O Go ver na dor Anthony Ga ro ti -
nho, o Lula e o Ciro Go mes, os três, evi den te men te,
ao que tudo in di ca, dis pu tam a pos si bi li da de de en -
fren ta rem, no se gun do tur no do pro ces so ele i to ral, o
can di da to do Go ver no, que não será um can di da to de
for ça des pre zí vel.

Embo ra o Pre si den te es te ja mu i to mal pela po lí -
ti ca que exer ce, Sua Exce lên cia tem uma má qui na de
Go ver no e uma má qui na par ti dá ria. Mu i tos De pu ta -
dos vêem no PMDB, no PSDB, no PFL e no PPB a
opor tu ni da de de se ele ge rem por que são má qui nas
que têm mu i to di nhe i ro, são má qui nas apo i a das pe las 
eli tes em pre sa ri a is, pelo gran de la ti fún dio, pelo sis te -
ma fi nan ce i ro, pelo seg men to in dus tri al, en fim, os po -
de ro sos es tão sem pre do lado des ses Par ti dos. E as
pes so as vêem uma cer ta fa ci li da de de ele i ção, e é
evi den te que a base da po pu la ção bra si le i ra, mu i tas
ve zes ne ces si ta da e com ex tre ma di fi cul da de, bus ca
aju da des ses po lí ti cos e, sem re fle tir de ma ne i ra mais
pro fun da, ter mi nam ele gen do es sas pes so as. Des sa
for ma, o can di da to do Go ver no não é um can di da to
que se pos sa des pre zar, ape sar da pou ca ace i ta ção
do Go ver no Fer nan do Hen ri que.

Sr. Pre si den te, nes sa dis pu ta de quem vai para
o se gun do tur no com o Lula  uma dis pu ta que se tra va 
en tre o Go ver no, en tre o can di da to do PSB, Anthony
Ga ro ti nho, e en tre o can di da to do PPS, Ciro Go mes ,
às ve zes per ce bo uma agres são gra tu i ta, um ata que
fron tal e cer tas ob ser va ções que, no nos so en ten di -
men to, não de ve ri am ser fe i tas. Re cen te men te, ti ve -
mos uma re u nião dos 16 Se na do res de Opo si ção
des ta Casa  aliás, ago ra são 18: com a en tra da de
Álva ro Dias e Osmar Dias no PDT, são 18 Se na do res
da Opo si ção no Se na do da Re pú bli ca, en tre 81 Se na -
do res. Pois bem, nes sa re u nião, con vi da mos o Lula
para a pri me i ra con ver sa. E o de se jo dos 16 Se na do -
res que in te gram o PSB, o PDT, o PT e o PPS é de um
res pe i to mú tuo no pro ces so da dis pu ta po lí ti ca, pois é 
pos sí vel que te nha mos que fi car jun tos num se gun do

tur no. Por tan to, o me lhor é evi tar-se a agres são, a
des qua li fi ca ção, como tam bém o uso da lin gua gem
uti li za da pelo Go ver no con tra os can di da tos de Opo -
si ção, com o in tu i to de des qua li fi cá-los. Às ve zes, isso 
ocor re en tre os nos sos can di da tos a Pre si den te da
Re pú bli ca, o que não é algo mu i to po si ti vo.

O Lula as si mi lou bem esse en ten di men to dos
18 Se na do res des ta Casa na re u nião. Par ti ci pa ram
co nos co os Se na do res Ro ber to Re quião e José Alen -
car, ho mens mu i to vin cu la dos ao que de se ja o povo
bra si le i ro, ho mens cuja po si ção é de ab so lu ta in de -
pen dên cia nes ta Casa com re la ção ao Exe cu ti vo. E
os Se na do res pro nun ci a ram-se nes te sen ti do: ain da
que cada Par ti do de Opo si ção – PSB, PPS, PT  te nha
um can di da to di fe ren te, deve ha ver res pe i to mú tuo,
to le rân cia e apro xi ma ção en tre to dos nós, por que te -
mos um ini mi go co mum: o Go ver no, ini mi go do se tor
pro du ti vo, ali a do do se tor es pe cu la ti vo e sub ser vi en te 
à po lí ti ca dos pa í ses ri cos do mun do, os cha ma dos
pa í ses de sen vol vi dos, pa í ses do He mis fé rio Nor te.

Nes sa pro pos ta de cada um dos nos sos can di -
da tos, ou tra co i sa que nos pre o cu pa é o po si ci o na -
men to des ses can di da tos ante o ter ro ris mo fe i to pelo
Go ver no, es pe ci al men te pelo seu por ta-voz mais for -
te, o Mi nis tro Pe dro Ma lan. Tra tan do da ques tão da dí -
vi da, con si de ram uma mons tru o si da de ou algo ab so -
lu ta men te ina ce i tá vel a sus pen são do pa ga men to da
dí vi da ou a re ne go ci a ção al ti va do pa ga men to da dí vi -
da ex ter na bra si le i ra e dos pró pri os com pro me ti men -
tos com a dí vi da pú bli ca in ter na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fico pre o -
cu pa do quan do ouço um Ciro Go mes di zer que man -
te rá to dos os com pro mis sos, que cum pri rá to dos eles, 
sem se quer con si de rar a pos si bi li da de de uma re ne -
go ci a ção, de uma cha ma da des ses seg men tos que
têm re cur sos in ves ti dos, seja no mer ca do in ter no,
seja re la ci o na dos à pró pria dí vi da ex ter na. Fico pre o -
cu pa do tam bém por que, às ve zes, quan do co lo ca dos
na pa re de para que di gam se re al men te o PT é a fa vor 
da sus pen são do pa ga men to da dí vi da ex ter na ou
não, os eco no mis tas va ci lam ou dão res pos tas dú bi as 
com re la ção a ques tões de ta ma nha im por tân cia
quan to es sas.

Te mos que ter cons ciên cia da qui lo que que re -
mos efe ti va men te. Nes se as pec to, quan do o Mi nis tro
Pe dro Ma lan uti li za-se da du bi e da de, da dú vi da des -
ses Par ti dos ou des ses can di da tos, ele pro vo ca uma
di fi cul da de para o en fren ta men to do pro ces so ele i to -
ral. Não te nho dú vi das de que a po pu la ção bra si le i ra
acre di ta mu i to mais em nós do que nele. A po pu la ção
bra si le i ra, in tu i ti va men te, sabe que o Lula é um ho -
mem vol ta do a fa zer jus ti ça, a bus car a igual da de, a



tra zer cres ci men to eco nô mi co, como sabe que o Ciro
e o Ga ro ti nho tam bém têm esse pro pó si to. Mas, di an -
te de po si ções às ve zes he si tan tes, em fun ção do ter -
ro ris mo do Go ver no, isso pode en fra que cer nos sas
can di da tu ras.

Qu e ro cha mar a aten ção para o po si ci o na men to 
do Go ver na dor Ga ro ti nho, can di da to do PSB, so bre
al guns as pec tos ex tre ma men te po si ti vos. Uma das
ques tões que ele re sol veu no Rio de Ja ne i ro, mes mo
en fren tan do o Ju di ciá rio, foi aca bar com os ma ra jás,
es ta be le cen do um li mi te de sa lá rio, re du zin do ou não
pa gan do a to das aque las pes so as que re ce bi am sa -
lá ri os aci ma de um li mi te  sal vo en ga no, o li mi te é de
R$8.500,00. Ele es ta be le ceu um li mi te para o fun ci o -
na lis mo pú bli co, seja do Ju di ciá rio, do Le gis la ti vo ou
do Exe cu ti vo, no Esta do do Rio Ja ne i ro. Hou ve re cur -
sos ao Tri bu nal de Jus ti ça do Rio de Ja ne i ro, que che -
ga ram até Bra sí lia. Hou ve até pe di do de afas ta men to
do Go ver na dor, por des cum pri men to de de ci sões ju -
di ci a is. Con tu do, o Go ver na dor Ga ro ti nho per ma ne ce
in tran si gen te, dis tri bu in do me lhor o di nhe i ro da po pu -
la ção, não pa gan do ou não per mi tin do que os “ma ra -
jás” to mem o di nhe i ro do povo, como vêm to man do
até hoje.

Ou tra vi tó ria im por tan te do Go ver na dor Ga ro ti -
nho foi o es ta be le ci men to de um sa lá rio mí ni mo no
Rio de Ja ne i ro, não ape nas para o se tor pú bli co, mas
tam bém para o se tor pri va do. O piso sa la ri al do fun ci -
o na lis mo do Rio de Ja ne i ro fi cou em tor no de
R$440,00, en quan to o do se tor pri va do fi cou em
R$220,00. É um sa lá rio in sig ni fi can te, mas pelo me -
nos são R$40,00 a mais que o sa lá rio es ta be le ci do
pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Hou ve re -
cur so da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra e da
Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio con tra esse sa -
lá rio mí ni mo de R$220,00, sob ale ga ção de in cons ti -
tu ci o na li da de da lei que o es ta be le ceu. To da via, o Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral já in de fe riu esse re cur so, de
for ma que nin guém pode pa gar me nos do que esse
va lor aos tra ba lha do res do Rio de Ja ne i ro.

Por úl ti mo, o Go ver na dor Ga ro ti nho está so cor -
ren do a po pu la ção do Rio Ja ne i ro com inú me ros pro -
gra mas so ci a is, da ma i or im por tân cia. Em re su mo,
se ria a cha ma da ren da mí ni ma, des ti na da a aten der
as ne ces si da des das fa mí li as mais ca ren tes. Um dos
me i os uti li za dos para tal é a dis tri bu i ção de va les-ali -
men ta ção ou a cri a ção de res ta u ran tes po pu la res,
cuja ali men ta ção é sub si di a da pelo Go ver no, para
que as pes so as pa guem um pre ço bem aba i xo do
cus to. Te nho vis to até o Go ver na dor do Dis tri to Fe de -
ral men ci o nar es ses res ta u ran tes po pu la res em sua
pro pa gan da po lí ti ca.

Esses pro gra mas fe i tos no Rio de Ja ne i ro são
im por tan tes e de mons tram uma vi tó ria. Mas o mais
im por tan te é que as di fe ren ças sa la ri a is di mi nu am,
que a ter ra seja dis tri bu í da por meio da re for ma agrá -
ria. 

Esse é o meu ob je ti vo e o da que les que que rem
ver o Bra sil cres cer. Os can di da tos da Opo si ção têm
que cres cer com es ses ob je ti vos. Não nos in te res sa
di mi nu ir Lula, nem Ciro e mu i to me nos Ga ro ti nho,
mas, na po lí ti ca eco nô mi ca, o po si ci o na men to mais
con sis ten te, mais con tun den te tem sido o do Go ver -
na dor Ga ro ti nho, que não tem dito, em ne nhum mo -
men to, que vai man ter es ses com pro mis sos in ter na -
ci o na is e mu i to me nos os com pro mis sos in ter nos
com o pa ga men to des ses ju ros ab sur dos da nos sa
dí vi da mo bi liá ria, de19% ao ano. Ele che gou a pro por, 
nos vá ri os de ba tes que tem fe i to, que os ju ros dos tí -
tu los mo bi liá ri os do Te sou ro Na ci o nal se jam com o
pa ga men to de ape nas 4% de ju ros ao ano, re ti ra da a
in fla ção.

Acre di to que esse va lor ain da é alto, se com pa -
ra do ao de pa í ses da Eu ro pa e mes mo ao dos Esta -
dos Uni dos, mas Ga ro ti nho foi o úni co can di da to, até
ago ra, que fez uma pro pos ta con cre ta re la ci o na da a
essa ques tão; foi o úni co a di zer, até ago ra, que não
vai ad mi tir um su pe rá vit pri má rio mons tru o so, como
esse que faz o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so e a sua Equi pe Eco nô mi ca, co man da da pelo Mi -
nis tro Pe dro Ma lan, con tra o povo bra si le i ro.

Por tan to, o Go ver na dor Ga ro ti nho tem as su mi -
do po si ções mais con sis ten tes na qui lo que so nha o
povo bra si le i ro do que os ou tros can di da tos da Opo si -
ção, em bo ra al guns de les es te jam em me lhor si tu a -
ção, em ter mos de pes qui sas ele i to ra is.

Ama nhã, Sr. Pre si den te, o Go ver na dor es ta rá
vi si tan do o meu Esta do do Pará. Nós o re ce be re mos
e fa re mos com ele uma en tre vis ta co le ti va, na sede do 
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, às dez ho ras da ma nhã.
Ele terá um al mo ço com em pre sá ri os evan gé li cos; vi -
si ta rá a im pren sa à tar de e, às 17 ho ras, vi si ta rá o Mu -
seu Emí lio Go el di, que é uma re fe rên cia ci en tí fi ca da
Ama zô nia, um sím bo lo avan ça do de tudo o que o
povo bra si le i ro de se ja, no que se re fe re à Ciên cia, à
pes qui sa, ao de sen vol vi men to da aná li se, do es tu do
do meio am bi en te, da bi o di ver si da de da Ama zô nia.
Essa en ti da de re pre sen ta – di ga mos as sim – o pen -
sa men to dos ci en tis tas, dos es tu di o sos, o de sen vol vi -
men to, a Ciên cia, na nos sa re gião. Logo em se gui da,
o Go ver na dor par ti ci pa rá de uma re u nião na Fe de ra -
ção das Indús tri as, na Asso ci a ção Co mer ci al do Esta -
do do Pará – que re u ni rá o Clu be dos Di re to res Lo jis -
tas, en tre ou tros –, e, à no i te, de um ato da Igre ja Qu a -



dran gu lar, a con vi te dos De pu ta dos Jo sué Beng tson
e Mar ti nho Car mo na, Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va.

Esta re mos acom pa nhan do, pres ti gi an do o Go -
ver na dor; es ta re mos ao seu lado, ou vin do e pro cu -
ran do com pre en der, cada vez mais, as suas pro pos -
tas, le van do a ele tam bém, evi den te men te, o nos so
pen sa men to, as nos sas idéi as, por que o Par ti do tem
que ser mais for te do que o pró prio can di da to; não é o
can di da to que tem que se im por ao Par ti do, mas este
é que tem de se im por àque le com as idéi as da sua
base e da sua mi li tân cia.

Tra va re mos esse pro ces so de apro xi ma ção e de 
en ten di men to cada vez ma i or. Cre io que po de re mos
cres cer nes sa dis pu ta ele i to ral, bus can do, aci ma de
tudo, fa zer com que não haja agres sões en tre os can -
di da tos da Esquer da, que não haja iro nia ou des qua li -
fi ca ções do po si ci o na men to e das idéi as de cada um.
É pre ci so que haja res pe i to e uni da de mu i to gran des,
ain da que te nha mos can di da tu ras pre si den ci a is di fe -
ren tes. Não te nho dú vi da de que po de re mos es tar
jun tos no se gun do tur no das ele i ções pre si den ci a is,
caso o can di da to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so che gue efe ti va men te ao se gun do tur no.

É pre ci so ha ver en tre nós cer to res pe i to, cer ta
con si de ra ção, para que, mais tar de, ao es tar mos jun -
tos, não con fun da mos a opi nião pú bli ca e a idéia das
pes so as. Se di ze mos que um can di da to não tem a
qua li da de ou a for ça ne ces sá ria para ser Pre si den te
da Re pú bli ca do Bra sil, fa lan do mal dele, des con si de -
ran do suas pos si bi li da des ago ra, como nos apre sen -
ta re mos, no se gun do tur no, de mãos da das?

Por tudo isso, en ten de mos que o po si ci o na men -
to ado ta do por 20 Se na do res des ta Casa, de vá ri os
Par ti dos po lí ti cos é cor re to, de res pe i to mú tuo, de Se -
na do res que se pre o cu pam com o fu tu ro des te País,
acre di tan do na for ça do seu povo, ten tan do fa zer as
co i sas de ma ne i ra de mo crá ti ca, aten den do à von ta de 
e ao an se io da po pu la ção bra si le i ra. O de se jo des ses
20 Se na do res é o de que essa dis pu ta seja fe i ta de
ma ne i ra ele gan te e res pe i to sa pelo me nos en tre os
can di da tos da Opo si ção. É isso que es pe ra mos. 

Anun cio aqui que ha ve rá es sas re u niões no
Esta do do Pará com o Go ver na dor Ga ro ti nho, com o
meio ci en tí fi co, com os tra ba lha do res, às dez ho ras,
no nos so Par ti do e com o seg men to em pre sa ri al, às
19 ho ras, para que S. Exª apre sen te as suas pro pos -
tas e pos sa ser jul ga do pelo povo do Esta do do Pará
so bre se re al men te tem as qua li da des ne ces sá ri as –
é evi den te que nós que es ta mos com S. Exª sa be mos
dis so, acre di ta mos nis so. É pre ci so que o povo tam -
bém pas se a acre di tar, a ou vir e, con fi an do, a tra ba -

lhar para a sua ele i ção a Pre si den te da Re pú bli ca do
Bra sil.

Eram es sas, Sr .Pre si den te, as con si de ra ções
que que ria fa zer no dia de hoje so bre a po lí ti ca eco nô -
mi ca na ci o nal, so bre a dis pu ta pre si den ci al de 2002,
es pe ci al men te o po si ci o na men to do can di da to do
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro e o re gis tro de sua pre -
sen ça no Esta do do Pará.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) – Os 

Srs. Se na do res Pe dro Si mon, Car los Be zer ra, Se bas -
tião Ro cha e Ge ral do Cân di do en vi a ram à Mesa pro -
po si ções que, em face do dis pos to no art. 235 , in ci so
III, alí nea a do Re gi men to Inter no, se rão li das na pró -
xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) – Os 
Srs. Se na do res Fer nan do Ma tu sa lém, Iris Re zen de,
Car los Be zer ra, Lú cio Alcân ta ra e Ro me ro Jucá en vi -
a ram dis cur sos à Mesa, para se rem pu bli ca dos na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. FERNANDO MATUSALÉM (Blo co/PPB

– RO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia
23 de se tem bro co me mo ra-se o Dia do Téc ni co
Indus tri al, numa ho me na gem a data em que o en si -
no téc ni co foi ins ta la do no Bra sil.

Os cur sos téc ni cos sur gi ram, ini ci al men te,
como Li ceu de Artes e Ofí ci os, o pri me i ro de les, em
1909, no Rio de Ja ne i ro, e dali vi e ram as Esco las Téc -
ni cas Fe de ra is, que pos te ri or men te trans for ma -
ram-se nos CEFETs – Cen tro Fe de ral de Edu ca ção
Tec no ló gi ca.

Em al guns Esta dos, en tre eles, MG, GO e RN
há Lei Esta du al es ti pu lan do o Dia Esta du al do Téc -
ni co Indus tri al no dia 23 de se tem bro.

No Esta do de São Pa u lo tam bém co me mo ra-se
o Dia Esta du al do Téc ni co Indus tri al, Lei 7.803/92,
na mes ma data.

Atu al men te tra mi ta no Con gres so Na ci o nal um
pro je to de Lei que ins ti tui o Dia Na ci o nal do Téc ni co
Indus tri al, em 23 de se tem bro.

Impor tan te des ta car que no sis te ma
CONFEA/CREA os téc ni cos in dus tri a is re pre sen -
tam um ter ço do to tal. 

Há dis po si ti vos le ga is vi gen tes que con di ci o -
nam o exer cí cio do car go ao res pec ti vo re gis tro no
sis te ma CONFEA/CREA. O art.14 do De cre to n.º
90.922, de 6 de fe ve re i ro de 1985, que “dis põe so bre
o exer cí cio da pro fis são de téc ni co in dus tri al e téc -
ni co agrí co la de ní vel mé dio ou de 2º grau”, de ter mi -
na que os pro fis si o na is de que tra ta este De cre to só



po de rão exer cer a pro fis são após re gis tro nos res pec -
ti vos Con se lhos Pro fis si o na is da ju ris di ção de exer cí -
cio de sua ati vi da de.

Gran de nú me ro de pro fis si o na is, cer ca de 650
mil no Bra sil, e 2.500 só no Dis tri to Fe de ral, dão sua
con tri bu i ção ao cres ci men to do Bra sil, nas 100 mo da -
li da des re gu la men ta das, des ta can do-se: agri men so -
res, edi fi ca ções, es tra das, hi dro lo gia, sa ne a men to,
me ta lur gia, ge o lo gia, mi ne ra ção, ele trô ni ca, ele tro -
téc ni ca, in for má ti ca in dus tri al, te le co mu ni ca ções, me -
câ ni ca, en tre ou tros.

Do pon to de vis ta his tó ri co, é im por tan te lem brar 
que, em 1946, am pa ra do no De cre to Lei n.º 8.620/46,
os téc ni cos fo ram in se ri dos no sis te ma
CONFEA/CREAs dan do aos mes mos obri ga ções e
res pon sa bi li da des, a tí tu lo pre cá rio. Os avan ços tra -
ba lhis tas en se ja ram, pos te ri or men te, o re co nhe ci -
men to de seus di re i tos.

Em maio de 1987, o Mi nis té rio do Tra ba lho cri ou
no Qu a dro de Ati vi da des e Pro fis sões, de con for mi -
da de com o ar ti go 577 da Con so li da ção das Leis Tra -
ba lhis tas, o 34º Gru po de téc ni cos in dus tri a is de ní -
vel mé dio (2º grau) do pla no da Con fe de ra ção Na ci o -
nal dos Pro fis si o na is Li be ra is.

No de sem pe nho de fun ções, as atri bu i ções aos
Téc ni cos eram sem pre res tri ti vas, haja vis ta o tex to da 
Re so lu ção n.º 51, de 1946, re for mu la da pela Re so lu -
ção n.º 108.

A luta da en ti da de de clas se, o es for ço das li de -
ran ças des se seg men to, re sul ta ram, em 1968, na
apro va ção da Lei n.º 5.524/68, dis pon do so bre o exer -
cí cio da pro fis são dos téc ni cos in dus tri a is de ní vel
mé dio e de en ge nha ria, ar qui te tu ra e agro no mia e ní -
vel su pe ri or.

A di ver gên cia den tro do seg men to, em fun ção
da for ma ção de ní vel su pe ri or e ní vel mé dio, le va ram
a con ti nu i da de da luta dos téc ni cos in dus tri a is e,
em con se qüên cia, a apre sen ta ção de um pro je to de
lei vi san do a dar a eles uma es tru tu ra pró pria, re for -
mu lan do a le gis la ção pro fis si o nal nas áre as de en ge -
nha ria, ar qui te tu ra, agro no mia e dos téc ni cos de ní vel 
mé dio.

Em face, con tu do, da po si ção do Go ver no, con -
trá rio à cri a ção de no vos con se lhos, eis que se dis cu -
tia a des re gu la men ta ção pro fis si o nal, a ca te go ria op -
tou por aguar dar me lhor opor tu ni da de, em bo ra con ti -
nu as se a tra mi tar o Pro je to de Lei 493/1999, já apro -
va do pelo Se na do Fe de ral.

Nes sa ár dua, in ces san te e per ma nen te luta dos
téc ni cos tor na-se im pe ri o so des ta car o tra ba lho de
Wil son Wan der lei Vi e i ra em prol dos téc ni cos in dus tri -

a is. A de di ca ção do Pre si den te do SINTEC/SP – Sin -
di ca to dos Téc ni cos Indus tri a is e da FENTEC – Fe de -
ra ção Na ci o nal dos Téc ni cos Indus tri a is, Wil son Vi e i -
ra, re sul tou nos se guin tes avan ços:

1. Re gu la men ta ção da Lei n.º 5524/68,
em 1985, De cre to 90.922/85;

2. Trans for ma ção da Asso ci a ção em Sin di -
ca to, em 1987, na con di ção de pro fis si o na is li be ra is;

3. Re pre sen ta ção dos Téc ni cos no
CONFEA/CREA, em 1999.

Há atu al men te gran de pre o cu pa ção da ca te go -
ria com os ru mos do cres ci men to eco nô mi co, não só
no que tan ge à eco no mia em si, como no que con cer -
ne às ati vi da des la bo ra is, ex pres sa, pelo Pre si den te
Wil son Wan der lei Vi e i ra em pro nun ci a men to pú bli co,
quan do as sim fa lou: ”Nes tes tem pos de glo ba li za ção,
onde es ta mos pres tes a per der to das as nos sas con -
quis tas tra ba lhis tas, é ur gen te e ne ces sá ria a or ga ni -
za ção. Só a união pode nos ga ran tir me lho res dias“.

De se jo, pois, ex pres sar aqui da tri bu na do Se -
na do meu apo io aos pa trí ci os bra si le i ros, os téc ni cos 
in dus tri a is, pelo re le van te ser vi ço que pres tam, eis
que mu i tos avan ços eco nô mi cos e so ci a is só se vi a bi -
li za ram pela atu a ção des ses pro fis si o na is.

Pa ra be ni zo to dos os téc ni cos, re gis tran do nos
Ana is do Se na do o trans cur so, no dia 23 do cor ren te,
o Dia do Téc ni co Indus tri al.

Mu i to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a for ça do cam po no
Bra sil é ine gá vel. Ela pode ser ve ri fi ca da, ava li a da,
me di da por vá ri os ín di ces, de pen den do da fa ce ta
para a qual vol ta mos nos sa aten ção. Nos so cam po é
for te no que si to ge ra ção de ren da. O se tor agro pe -
cuá rio bra si le i ro con tri bui com cer ca de 13% na for -
ma ção do Pro du to Inter no Bru to. Esse va lor sobe e
che ga a be i rar 40% se en glo bar mos toda a ca de ia do
agri bu si ness , quan do al can ça mos uma ge ra ção de
ren da pró xi ma a 347 bi lhões de re a is.

Nos so cam po é for te tam bém na ge ra ção de
em pre gos. Pode-se di zer que, em cada gru po de 4
pes so as em pre ga das, uma está li ga da à pro du ção ru -
ral. A ati vi da de ru ral em pre ga cer ca de 24% da po pu -
la ção eco no mi ca men te ati va. Hoje ocu pa a li de ran ça
no se tor de em pre gos, por ser o seg men to que mais
em pre ga no Bra sil.

Nos so cam po tam bém é for te no que si to pro du -
ti vi da de. Esta mos com uma pro du ção de grãos da or -
dem de 80 mi lhões de to ne la das por ano. Car nes, pro -
du zi mos em tor no de 11 mi lhões e meio de to ne la das.



Nos so cam po tam bém é for te na com pe ti ti vi da -
de e ge ra ção de di vi sas para o País. O se tor agro pe -
cuá rio tem am pli a do, de ma ne i ra subs tan ci al, sua
par ti ci pa ção na pa u ta de ex por ta ções do País, pro -
por ci o nan do uma re ce i ta cam bi al em tor no de 15 bi -
lhões de dó la res por ano. A agro pe cuá ria re gis tra,
anu al men te, um su pe rá vit na ba lan ça co mer ci al de
cer ca de 8 bi lhões de dó la res, sen do o úni co se tor da
eco no mia a apre sen tar re sul ta do po si ti vo num pe río -
do re cen te. 

Exis te ain da uma ou tra fa ce ta de nos sos pro du -
to res ru ra is que me re ce ser des ta ca da. É so bre ela
que cen tra rei meu pro nun ci a men to de hoje. Tra ta-se
da ca pa ci da de que têm nos sos pro du to res de se aglu -
ti na rem em tor no das ques tões re le van tes ao se tor, a
von ta de de jun tar for ças para me lho rar o cam po, a gar -
ra para lu tar por con quis tas para a nos sa agro pe cuá ria. 
É por isso que tam bém é for te em nos so País o sis te -
ma sin di cal que re ú ne os pro du to res ru ra is.

To dos que me ou vem nes te mo men to sa bem
que es tou me re fe rin do à Con fe de ra ção Na ci o nal da
Agri cul tu ra – CNA. Pois bem, Sras. e Srs. Se na do res,
a CNA está com ple tan do 50 anos de exis tên cia. Essa
data tem de ser tra zi da a este ple ná rio para que a
ago ra cin qüen te ná ria Con fe de ra ção Na ci o nal da
Agri cul tu ra re ce ba as ho me na gens des ta Casa Le gis -
la ti va. Ho me na geá-la é uma for ma de re co nhe cer sua 
im por tân cia no ce ná rio na ci o nal, mar ca do pe las lu tas
que ela en cam pou, li de rou e le vou à fren te, dan do voz 
à ca te go ria dos pro du to res ru ra is bra si le i ros.

Cons ti tu í do por cer ca de 2 mil sin di ca tos, dis tri -
bu í dos pe las 27 fe de ra ções es ta du a is, o sis te ma sin -
di cal que re ú ne os pro du to res ru ra is no Bra sil tem, na
CNA, sua re pre sen ta ção má xi ma. Essa en ti da de vem
de sem pe nhan do, de for ma cres cen te, sua fun ção de
foro de de ba tes e de ci sões dos pro du to res ru ra is des -
de sua cri a ção, em 1964. Gra ças a seu alto grau de
re pre sen ta ti vi da de, a CNA con quis tou, tan to no se tor
pú bli co como no pri va do, am plo re co nhe ci men to
como in ter lo cu to ra da clas se ru ral nas dis cus sões e
de ci sões que afe tam a agro pe cuá ria.

Não fo ram pou cas as ve zes em que a CNA le -
van tou ban de i ras em de fe sa das ne ces si da des do se -
tor agro pe cuá rio e do pro du tor ru ral bra si le i ro. To dos
se lem bram da Mo bi li za ção Acor do Ru ral, em agos -
to de 1999, que re u niu em Bra sí lia, aqui bem per to do
Con gres so Na ci o nal, 15 mil pro du to res ru ra is e mais
de dois mil ca mi nhões e tra to res, du ran te 15 dias.
Essa ma ni fes ta ção-mons tro, li de ra da pela CNA, sur -
pre en deu, logo à pri me i ra vis ta, pelo des co mu nal ta -
ma nho. A Espla na da dos Mi nis té ri os foi ocu pa da, em
toda sua ex ten são, pe los ma ni fes tan tes. Sur pre en deu 

tam bém a li de ran ça fir me e sen sa ta com que foi con -
du zi da a ma ni fes ta ção, o que im pri miu ao mo vi men to
um ca rá ter or de i ro e pa cí fi co. 

O que pre ten di am os par ti ci pan tes des se mo vi -
men to, ape li da do de ca mi nho na ço? Uma co i sa acer -
ta dís si ma: pro por ao Go ver no a im ple men ta ção de
uma Agen da Po si ti va para o se tor agro pe cuá rio. Nes -
sa agen da se in clu ía o com pro mis so de ge rar 1 mi -
lhão e meio de em pre gos nos pró xi mos três anos; ex -
pan dir a pro du ção en tre 3% e 5%; pro du zir 100 mi -
lhões de to ne la das de grãos por ano, além de ex por -
tar 45 bi lhões de dó la res em pro du tos agro pe cuá ri os
por ano. Em con tra par ti da, o Exe cu ti vo de ve ria re sol -
ver três pro ble mas fun da men ta is que afli gem o cam -
po: a fal ta de ren da do pro du tor ru ral, o des res pe i to ao 
di re i to de pro pri e da de e o en di vi da men to agrí co la. 

Esse úl ti mo tó pi co – o do en di vi da men to agrí co -
la – pa re ce ser o cal ca nhar-de-aqui les dos pro du to res 
ru ra is. Ou seu pe sa de lo de to das as no i tes, uma vez
que a dí vi da já le vou mu i tos pro du to res à ban car ro ta e 
à ru í na to tal. Em de cor rên cia da mo bi li za ção do se tor
e das ne go ci a ções da Fren te Par la men tar da Agri cul -
tu ra, fo ram es ta be le ci das re gras para re ne go ci a ção
das dí vi das do cré di to ru ral em con di ções mais van ta -
jo sas para a clas se. Mas ape nas uma par te das re i -
vin di ca ções en ca mi nha das pela CNA aos par la men -
ta res fo ram aten di das. Isso, con tu do, não ar re fe ceu o
âni mo da en ti da de, que con ti nua de fen den do a edi -
ção de um pro je to de lei es pe cí fi co para o re cál cu lo
das dí vi das.

Uma fren te de ação, que me re ce ser re fe ri da, é
a cam pa nha de com ba te à af to sa. O Fó rum Na ci o nal
Per ma nen te de Pe cuá ria de Cor te da CNA atu ou de -
ci si va men te para a con clu são do in qué ri to so ro e pi de -
mi o ló gi co do re ba nho bo vi no do Cir cu i to Pe cuá rio
Cen tro-Oes te. Em de zem bro de 1999, foi pu bli ca da
por ta ria do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to de cla ran do o Cir cu i to como li vre de fe bre af to -
sa com va ci na ção. Tal me di da am plia o re ba nho bra si -
le i ro cer ti fi ca do como li vre de af to sa para cer ca de 90
mi lhões de ca be ças de gado. Ima gi nem a im por tân cia 
des sa me di da para as ex por ta ções bra si le i ras num
mer ca do in ter na ci o nal de car ne as som bra do pelo mal 
da vaca lou ca! Ga nha mos mais es pa ço para com pe tir 
no mer ca do in ter na ci o nal, cer ta men te!

A CNA lu tou te naz men te tam bém na pe cuá ria
de le i te, de nun ci an do a prá ti ca de dum ping nas im -
por ta ções de le i te. As acu sa ções de des le al da de de
co mér cio de nun ci a das pela CNA fo ram com pro va -
das, abrin do ca mi nho para a fi xa ção de ta ri fas an ti -
dum ping  para ne u tra li zar os da nos ca u sa dos pe las



im por ta ções. Tam bém foi pro i bi da a com pra de le i te
em pó im por ta do para os pro gra mas ins ti tu ci o na is do
Go ver no, me di da que con tri bui para es ti mu lar o au -
men to da de man da pelo le i te na ci o nal.

Ain da ba ta lhan do em fa vor do pro du tor na ci o -
nal, a CNA con se guiu jun to ao Go ver no re ver ter a ten -
dên cia de ta xar as ex por ta ções de soja. Gra ças a
essa con quis ta, os pro du to res ex por ta ram ma i or
quan ti da de de soja e de i xa ram de pa gar mais uma
taxa nas ven das ex ter nas do pro du to.

Essas fren tes de luta que ci tei são su fi ci en tes
para dar uma amos tra – ain da que pe que na – da pre -
sen ça fir me e atu an te da CNA em de fe sa de nos so
pro du tor ru ral. Em mu i tas ou tras es fe ras de ação ela
tam bém atua, como, por exem plo, no apri mo ra men to
de sua co mu ni ca ção com o pú bli co in ter no e ex ter no;
na mo der ni za ção dos re cur sos de in for má ti ca – vale
lem brar o lan ça men to de seu site –; no de ba te de
ques tões pre vi den ciá ri as e tra ba lhis tas; no es for ço
em fa vor do aces so de mo crá ti co à ter ra, além de ou -
tros.

La men ta vel men te, Sr. Pre si den te, o se tor ru ral
no Bra sil ain da não re ce beu o res pe i to que me re ce,
nem do Go ver no, nem da so ci e da de. É co mum usar -
mos ex pres sões li ga das ao cam po quan do que re -
mos de pre ci ar uma pes soa, como ro ce i ro ou ma tu to.
Até a po bre da la ran ja fo ram bus car para fa lar das
fal ca tru as fi nan ce i ras dos ma lan dros. O Chi co Ben -
to, per so na gem dos qua dri nhos do Ma u rí cio, con ti -
nua fa lan do er ra do, na es te re o ti pia de imi tar o Jeca
Tatu que todo mun do ima gi na ser o nos so ho mem do 
cam po.

É fá cil di zer que o Bra sil é um país de ver da de i ra 
vo ca ção agrí co la. Só por que te mos um mun da réu de
ter ra nes se país-con ti nen te? Ou por que te mos sol o
ano in te i ro? Ou por que mu i tos que rem evi tar o cres ci -
men to de nos sa in dus tri a li za ção? Para fa zer a ter ra
pro du zir, não bas ta ter mos a ter ra de que fa lou Ca mi -
nha, aque la que ”em se plan tan do tudo dá“. A agri cul -
tu ra pre ci sa de tec no lo gia, de pes qui sa, de ciên cia,
de in ves ti men tos ofi ci a is, de in cen ti vo! 

Falo de cá te dra, Sr. Pre si den te, com a ex pe riên -
cia de quem se sen tou na ca de i ra de Mi nis tro da Agri -
cul tu ra e teve de en fren tar os pro ble mas do se tor. Te -
nho a con vic ção ina ba lá vel, Sr. Pre si den te, por que
ex pe ri men tei na pró pria pele que, com uma po lí ti ca
agrí co la que con tem ple in ves ti men tos e in cen ti vos, o

cam po res pon de com su per sa fras e com au men to de
ren da. 

Não cus ta lem brar que, ape sar da cri se na agri -
cul tu ra, o pro du tor ru ral con ti nua abas te cen do os
gran des cen tros com ali men tos a ba i xo cus to. Não
nos es que ça mos tam bém de que o su ces so do Pla no
Real foi sus ten ta do, em gran de par te, pela pro du ção
ru ral, pelo ba ra te a men to dos ali men tos na mesa dos
bra si le i ros. 

O pro du tor ru ral quer é pro du zir, e pro du zir mu i -
to! Afi nal, de les de pen de a ali men ta ção de 165 mi -
lhões de bra si le i ros! Se não con se gue boa pro du ção,
não é por que lhe fal tou la vrar a ter ra e cu i dar do re ba -
nho. Se gu ra men te, é por que lhe fal tou o in ves ti men to
ne ces sá rio, o in cen ti vo na me di da cer ta e na hora
apra za da. 

No en se jo de co me mo rar os 50 anos da Con fe -
de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, re ser vo as úl ti mas
pa la vras para en vi ar a to das as Di re to ri as da CNA,
es pa lha das por esse Bra sil afo ra, cum pri men tos ca lo -
ro sos des te Se na dor que, ocu pan do a Pas ta da Agri -
cul tu ra no fi nal dos anos 80, teve a opor tu ni da de de
acom pa nhar de per to a atu a ção exi to sa da Con fe de -
ra ção na pa u ta do se tor, e teve o pra zer de, inú me ras
ve zes, sen tar-se à mesa para ou vir as re in vi di ca ções
e as con tri bu i ções que bro ta vam dos an se i os dos pro -
du to res ru ra is bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do!

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nota ofi ci al di vul -
ga da pela pre si dên cia do Tri bu nal de Con tas da União 
– TCU, no pro gra ma A Voz do Bra sil, de 22 de ju nho
do cor ren te ano, mais uma vez es cla re ce que os co e -
fi ci en tes para a re par ti ção de re cur sos do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Esta dos (FPE) e do Fun do de Par ti -
ci pa ção dos Mu ni cí pi os (FPM) de vem ser de fi ni dos
com las tro nas es ti ma ti vas de cres ci men to da po pu la -
ção, apu ra das até 31 de ou tu bro de cada ano.

Quer-se, com isso, dar cum pri men to à Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que es ta be le ce, em seu ar ti go 159, a fór -
mu la de dis tri bu i ção das re ce i tas tri bu tá ri as, ar re ca -
da das pelo Go ver no Fe de ral, para os Esta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os. 

Sen do o nos so País uma Re pú bli ca Fe de ra ti va,
essa de fi ni ção ob je ti va ga ran tir a es ses com po nen tes 
da Fe de ra ção o aces so aos mon tan tes de re cur sos



in dis pen sá ve is às ações so ci a is e eco nô mi cas que
lhes in cum be pro mo ver.

Assim, a Lei Mag na de ter mi na a en tre ga de
47% do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos de
ren da e de pro du tos in dus tri a li za dos, di vi din do-os
em 21,5% para o Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral; em 22,5% para o Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os; e em 3% para os
pro gra mas de fi nan ci a men to da pro du ção nas re -
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te. Se rão ex clu í -
das, des se cál cu lo, as par ce las da ar re ca da ção do
Impos to de Ren da e Pro ven tos de Qu al quer Na tu re -
za per ten cen tes aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e
aos Mu ni cí pi os, por te rem sido re co lhi dos na fon te
“por eles, suas au tar qui as e fun da ções”.

Além dis so, 10% da ar re ca da ção do Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos se rão des ti na dos aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, “pro por ci o nal men te ao
va lor das res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus -
tri a li za dos”.

Para aten der ao ob je ti vo de dis ci pli nar a dis tri -
bu i ção das re ce i tas tri bu tá ri as, a Lei Com ple men tar
91, de 22 de de zem bro de 1997, dis pôs so bre a fi xa -
ção dos co e fi ci en tes do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os e so bre os cri té ri os de sua de fi ni ção. Com
isso, o Tri bu nal de Con tas da União, no uso de com -
pe tên cia de fe ri da em sua Lei Orgâ ni ca, a Lei 8.443,
de 1992, de ter mi na, com ful cro em De ci são Nor ma ti -
va, o co e fi ci en te de vi do aos mu ni cí pi os.

Por der ra de i ro, o De cre to-Lei 1.881, de 27 de
agos to de 1981, es ta be le ceu a fór mu la de dis tri bu i -
ção de re cur sos para a Re ser va do Fun do de Par ti ci -
pa ção dos Mu ni cí pi os, ten do a Lei Com ple men tar 91,
de 22 de de zem bro de 1997, ra ti fi ca do essa de ter mi -
na ção le gal.

Ape nas como exem plo dos en car gos mu ni ci pa -
is, é vá li da a ci ta ção das de ter mi na ções con ti das nos
ar ti gos 211 e 212 da Cons ti tu i ção, o ar ti go 60, do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, com a
re da ção re sul tan te da Emen da Cons ti tu ci o nal 14, de
1996, no seu todo re fe rin do-se às fi nan ças dos Mu ni -
cí pi os.

Em ca rá ter pri o ri tá rio, eles de vem aten der às
des pe sas pro ve ni en tes da ma nu ten ção do en si no
fun da men tal e da edu ca ção in fan til, me di an te in ves ti -
men to mí ni mo de 25% da re ce i ta. Até o exer cí cio de
2006, ini ci al men te, de acor do com a re fe ri da Emen da, 
de ve rão ser des ti na dos não me nos de 60% dos re cur -
sos re sul tan tes de im pos tos e de trans fe rên ci as, para

a ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no fun da -
men tal, a fim de pro mo ver a sua uni ver sa li za ção e a
sa tis fa zer a ne ces si da de de pro ver uma re mu ne ra ção 
dig na para o ma gis té rio.

A in di gi ta da de ci são do TCU aten de, em prin cí -
pio, às con tes ta ções das Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is, prin -
ci pal men te, que re cla ma ram, com in te i ra pro ce dên -
cia, do fato de não se ha ver con si de ra do, para a de fi -
ni ção das quo tas, os nú me ros ofi ci a is e efe ti vos que
con fir mam o au men to po pu la ci o nal.

Acon te ceu que, por mo ti vo ain da des co nhe ci do, 
os nú me ros anun ci a dos à Cor te de Con tas, para o
cor ren te exer cí cio, apre sen ta ram di fe ren ças em re la -
ção aos apu ra dos no Cen so po pu la ci o nal do ano tran -
sa to.

Se gun do con sig na a Agên cia Esta do, ”as dis -
tor ções en tre os da dos cen si tá ri os e as es ti ma ti vas“
pro du zi ri am in cal cu lá ve is pre ju í zos, afe tan do de
modo mais in ten so os pe que nos Mu ni cí pi os, cu jas fi -
nan ças são, sem qual quer dú vi da, mais de pen den tes
dos re cur sos do FPM.

A de ci são do Tri bu nal é se gui da de de ter mi na -
ção, en ca mi nha da à Se cre ta ria de Ma cro a va li a ção
Go ver na men tal, no sen ti do de que essa acer ta da in -
ter pre ta ção seja co mu ni ca da a to dos os Mu ni cí pi os,
tam bém in te res sa dos em re que rer a re vi são do cál cu -
lo dos co e fi ci en tes do FPM.

Esta mos con clu in do, Sr. Pre si den te, o nos so
pro nun ci a men to, re gis tran do que, há mu i to, de fen de -
mos o re gu lar pro ces so de re vi são dos ín di ces de atu -
a li za ção do FPM e do FPE, por quan to é im pres cin dí -
vel que se evi te, pela uti li za ção de nú me ros ir re a is,
que a di vi são de re cur sos ve nha a re pre sen tar in jus ti -
ça para qual quer das nos sas ci da des e Esta dos.

Isso acon te ce em Mato Gros so, que re pre sen -
ta mos nes ta Casa. Re ú ne nos so Esta do al guns dos
Mu ni cí pi os que mais cres cem no País, e que, no en -
tan to, são al ta men te pre ju di ca dos com a dis tri bu i ção 
de re cur sos pú bli cos à con ta de le van ta men tos es ta -
tís ti cos ul tra pas sa dos e de ou tras dis tor ções que
lhes re cu sam as ver bas ofi ci a is a que têm in te i ro di -
re i to.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che ga ram às
li vra ri as, em todo o País, exem pla res do no vís si mo Di -
ci o ná rio Hou a iss de Lín gua Por tu gue sa. Com um to tal 



de 228.500 ver be tes, o Hou a iss tem 68.500 a mais do 
que o Au ré lio e 28.500 a mais que o Mi cha e lis. Em
Por tu gal, o re cém-lan ça do di ci o ná rio da Aca de mia de 
Ciên ci as tem 120000 ver be tes. Vo lu me de capa ocre,
re ves ti do de te ci do de alta re sis tên cia, im per meá vel,
com ba i xos-re le vos, se ri gra fi as e le tras dou ra das, o
di ci o ná rio foi im pres so na Itá lia, pois não ha via no
Bra sil em pre sa grá fi ca que aten des se às exi gên ci as
téc ni cas da obra, es pe ci al men te a mon ta gem de
3.008 pá gi nas em um úni co vo lu me de 3,8 qui los.

Pro du to do tra ba lho, do em pe nho e da de di ca -
ção do fi ló lo go Antô nio Hou a iss, que co me çou o tra -
ba lho ain da nos anos 80, o di ci o ná rio so freu al guns
con tra tem pos na sua fe i tu ra. De po is de oito anos con -
se cu ti vos de de di ca ção, Hou a iss foi obri ga do a in ter -
rom per o pro je to por fal ta de re cur sos. Ele só foi re to -
ma do em 1995, com a par ce ria da Edi to ra Obje ti va, e
com cap ta ção de re cur sos de fon tes pri va das e es ta -
ta is que per mi ti ram mon tar uma equi pe de 140 es pe -
ci a lis tas, re u ni dos no Insti tu to Antô nio Hou a iss, que
pas sa ram a tra ba lhar em tem po in te gral. Ao todo, fo -
ram in ves ti dos cer ca de R$7 mi lhões. A edi to ra pre -
ten de gas tar ou tros R$4,2 mi lhões com o lan ça men to. 
O pro je to in clui, tam bém, uma ver são em CD-ROM e
uma ver são es co lar.

Como a ma i o ria das obras do gê ne ro, o Hou a iss
foi con ce bi do à ima gem e se me lhan ça de seu cri a dor, 
um ho mem de imen sa cul tu ra, char me, in te li gên cia,
bri lho e in fin dá vel cu ri o si da de pelo mun do. Antô nio
Hou a iss, um fi lho de imi gran tes li ba ne ses nas ci do no
Rio de Ja ne i ro, ele i to para a Aca de mia Bra si le i ra de
Le tras, com 36 vo tos do quo rum de 38, foi di plo ma ta,
gas trô no mo, eti mo lo gis ta, crí ti co li te rá rio, en ci clo pe -
dis ta e di ci o na ris ta, além de um no tá vel tra du tor, que
le vou ape nas nove me ses para ver ter ao Por tu guês a
mo nu men tal obra ina u gu ral da mo der ni da de, o Ulis -
ses, do ir lan dês Ja mes Joy ce.

A eru di ção, so ma da ao co nhe ci men to e à te -
na ci da de, per mi tiu a Hou a iss es cre ver um di ci o ná -
rio que re pre sen tas se sua pró pria vi são da lín gua
por tu gue sa. Ele que ria uma obra que re u nis se,
igual men te, os vo cá bu los uti li za dos pe los gran des
es cri to res e aque les ge ra dos pelo lin gua jar mais
co mum das pes so as no dia-a-dia. Não teve qual -
quer tipo de pre con ce i to com os vo cá bu los de ori -
gem es tran ge i ra. Estão lá, de vi da men te di ci o na ri -
za das, as pa la vras po pu la ri za das pela in ter net,
como “site”, “web” e “hi per tex to”. Cons tam, tam -

bém, pa la vras usa das nos Aço res, Ilha da Ma de i ra,
São Tomé e Prín ci pe, Gu i né-Bis sau, Cabo Ver de,
Ango la, Mo çam bi que, Ma cau e Ti mor Les te. No mo -
men to, se de sen vol ve uma se gun da ver são do di ci -
o ná rio, des ti na da ao Por tu guês de Por tu gal, a sair
com o selo da edi to ra Cír cu lo de Le i to res.

Em Por tu gal, o pro je to Hou a iss re ce beu apo io fi -
nan ce i ro do Insti tu to Ca mões, do Insti tu to do Li vro e
da Fun da ção Gul ben ki an. Esse su por te é um re co -
nhe ci men to de que o “Hou a iss” será o novo pa ra dig -
ma de co nhe ci men to da lín gua por tu gue sa, fa la da por 
220 mi lhões de pes so as em todo o mun do.

A com ple xi da de da ela bo ra ção da obra, os es -
for ços em pre en di dos e o nú me ro de pes so as en vol vi -
das tor nam ine vi tá vel uma per gun ta, Srªs. e Srs. Se -
na do res. Por que fa zer um di ci o ná rio quan do já exis -
tem tan tos? Qual a mo ti va ção que lan çou Antô nio
Hou a iss nes sa em pre i ta da?

Cer ta men te, Hou a iss que ria as so ci ar seu nome
ao mais com ple to di ci o ná rio da lín gua por tu gue sa.
Ou tros di ci o ná ri os atin gi ram essa sin gu la ri da de. O
Co var ru bi as, na Espa nha, o Cal das Au le te, em Por tu -
gal, o John son e o Webs ter nos pa í ses de lín gua in -
gle sa, o Au ré lio no Bra sil.

Por ou tro lado, a com pul são hu ma na de lis tar
pa la vras é ime mo ri al. Os di ci o ná ri os exis tem des de
os tem pos an ti gos. Os gre gos e ro ma nos já re cor ri -
am a eles para so lu ci o nar dú vi das e es cla re cer ter -
mos e con ce i tos. Esses pri me i ros di ci o ná ri os não
eram or ga ni za dos al fa be ti ca men te. Ape nas re u ni am
de fi ni ções de con te ú dos lin güís ti cos ou li te rá ri os. Só
no fi nal da Ida de Mé dia foi que co me ça ram a apa re -
cer di ci o ná ri os e glos sá ri os or ga ni za dos al fa be ti ca -
men te. Qu an do as glo sas des ses ma nus cri tos la ti -
nos fi ca ram mu i to nu me ro sas, os mon ges pas sa ram
a or de ná-las al fa be ti ca men te para fa ci li tar sua lo ca li -
za ção. Nas ceu aí uma pri me i ra ten ta ti va de di ci o ná -
rio bi lín güe la tim-ver ná cu lo. A in ven ção da im pren sa, 
no sé cu lo XV, deu novo im pul so à di fu são e ao uso
dos di ci o ná ri os.

No Bra sil, o Vo ca bu lá rio Por tu guês, de Rap ha el
Blu te au, lan ça do en tre 1712 e 1728, é con si de ra do a
pri me i ra ten ta ti va bem-su ce di da de edi ção de um di -
ci o ná rio da lín gua por tu gue sa. Entre os pi o ne i ros
des ta ca-se, po rém, o Di ci o ná rio da Lín gua Por tu gue -
sa, de Antô nio Mo ra is Sil va. Pu bli ca do em Lis boa, em
1789, foi, du ran te mu i to tem po, o me lhor e o mais
com ple to di ci o ná rio da lín gua.



Entre os di ci o na ris tas mais re cen tes, so bres sa -
em-se Fran cis co Cal das Au le te, Ca ro li na Mi chaë lis
de Vas con ce los, José Ro dri gues Le i te e Oi ti ci ca. Na
se gun da me ta de do Sé cu lo XX, des ta cou-se o tra ba -
lho de Au ré lio Bu ar que Ho lan da Fer re i ra, que lan çou
a pri me i ra edi ção do Novo Di ci o ná rio da Lín gua Por -
tu gue sa em 1975. A se gun da edi ção, re vi sa da e am -
pli a da, é de 1986. A ter ce i ra edi ção sur giu no fi nal de
1999, com o tí tu lo Novo Au ré lio Sé cu lo XXI.

Assim como o Au ré lio, o Hou a iss é um di ci o ná rio
do tipo en ci clo pé di co. Nos di ci o ná ri os des se tipo, é
pos sí vel en con trar in for ma ções so bre os prin ci pa is as -
sun tos ci en tí fi cos, hu ma nís ti cos e ar tís ti cos e tam bém
so bre a vida dos mais ilus tres per so na gens das ciên ci -
as e das ar tes, tudo or ga ni za do por or dem al fa bé ti ca.

O Hou a iss, além dos 228.500 ver be tes re gis tra -
dos, ofe re ce, ain da, um ver da de i ro “pas se io” pela li -
nha gem evo lu ti va das pa la vras. Não tem como ob je ti -
vo ape nas des cre ver como o idi o ma está sen do usa -
do pe las pes so as em de ter mi na do pe río do da His tó -
ria. Na ver da de, am bi ci o na mais, quer ser au to ri da de.
É um di ci o ná rio tam bém nor ma ti vo, que dá pa re cer
so bre o bom uso da lín gua.

Mes mo não po den do ser com pa ra do ao Oxford
English Dic ti o nary, com seus 615.000 ver be tes, é,
sem dú vi da, uma obra que con se guiu che gar aon de
ou tros di ci o ná ri os de por tu guês não con se gui ram. O
que não sig ni fi ca, obri ga to ri a men te, que vá subs ti -
tuí-los.

Os di ci o ná ri os não são ex clu den tes, mas com -
ple men ta res. To dos nós, que re cor re mos às suas pá -
gi nas, sa be mos que, às ve zes, o sig ni fi ca do pro cu ra -
do só se es cla re ce numa nu an ce su til, men ci o na da
por uma obra e omi ti da por ou tras.

Os di ci o ná ri os são, tam bém, re fle xos fiéis do de -
sen vol vi men to cul tu ral de um país. E a mãe de to dos
os di ci o ná ri os, o di ci o ná rio da lín gua, é tal vez o me -
lhor re fle xo.

Nem só de sig ni fi ca dos vive um di ci o ná rio. Ele
pres ta tam bém ou tros bons ser vi ços. Os mais co -
muns são: in for ma ções gra ma ti ca is, in di ca ção da ori -
gem dos vo cá bu los, in di ca ção de re gis tro lin güís ti co
ou es pe ci fi ca ção de uso, es tran ge i ris mos e res pec ti -
vos apor tu gue sa men tos, abo na ções, ou seja, com -
pro va ção em tex tos.

O di ci o ná rio tem, ain da, ou tra pe cu li a ri da de no -
tá vel. É obra ri go ro sa men te co le ti va, que con so me

mu i to tem po; do con trá rio, se ria qua se só có pia, pois
quem pode sa ber, ao mes mo tem po, bi o lo gia, quí mi -
ca, fí si ca, ge o gra fia, mi to lo gia, as tro no mia, fa u na, flo -
ra, ge né ti ca, re li gião, li te ra tu ra e tan tas ou tras es pe ci -
a li za ções do co nhe ci men to hu ma no?

Daí a au to ria co le ti va. O que em nada des me re -
ce o tra ba lho do or ga ni za dor ou co or de na dor, que im -
pri mi rá uma di re triz à obra, como fez, ma gis tral men te, 
Antô nio Hou a iss em seu di ci o ná rio.

É, por tan to, uma gran de con tri bu i ção à cul tu ra
bra si le i ra, aos es tu di o sos do Por tu guês e a to dos os
fa lan tes da lín gua, essa que já foi cha ma da, pelo po e -
ta Ola vo Bi lac, de a “úl ti ma flor do Lá cio, in cul ta e
bela”.

Ou tro po e ta, o mi ne i ro Car los Drum mond de
Andra de, com pa nhe i ro de Antô nio Hou a iss, que es -
cre veu um es tu do de fi ni ti vo a res pe i to de sua po e sia,
cer ta men te não ob je ta ria que lem brás se mos os ver -
sos de “O Lu ta dor”, a pro pó si to do seu ami go, e de
“Pro cu ra da Po e sia”, a res pe i to da no tá vel obra que
ele nos le gou:

“Lu tar com pa la vras
é a luta mais vã
Entan to lu ta mos
Mal rom pe a ma nhã“
(............................................................)
“”Che ga mais per to e con tem pla as pa -

la vras 
Cada uma
Tem mil fa ces se cre tas sob a face ne u -

tra
E te per gun ta, sem in te res se pela res -

pos ta,
Po bre ou ter rí vel, que lhe de res:
Trou xes te a cha ve?”

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil en con -
tra-se, nes te mo men to, em pon to cru ci al de seu de -
sen vol vi men to eco nô mi co. Ou de co la mos para as fi le -
i ras do Pri me i ro Mun do, ou cor re mos o ris co de pa ti -
nar mos, por ain da mu i to tem po, no rol dos pa í ses
emer gen tes ou em de sen vol vi men to.

E para dar mos o sal to de que pre ci sa mos na di -
re ção do de sen vol vi men to, te mos de pro du zir me lhor
e mais ba ra to e com ele va do pa drão de qua li da de.



Inves tir em qua li fi ca ção de mão-de-obra, na cer ti fi ca -
ção de pro du tos e pro ces sos, e ado tar pa drões pre ci -
sos de me di ção são pas sos im por tan tes para que
esse seja um sal to de fi ni ti vo, sem re tro ces so ou tro -
pe ços.

Por isso e para isso, Srªs. e Srs. Se na do res, es -
tou con ven ci do de que o INMETRO, o Insti tu to Na ci o -
nal de Me tro lo gia, Nor ma li za ção e Qu a li da de Indus -
tri al, é, hoje, um dos mais for tes e efi ca zes ins tru men -
tos de que nos so País dis põe para con cre ti zar suas
po lí ti cas de de sen vol vi men to.

Fa zer da mar ca BRASIL um si nô ni mo de sa tis fa -
ção para os con su mi do res den tro e fora do País é
uma das ta re fas mais in gen tes que te mos de cum prir.
E o INMETRO tem se de sem pe nha do de modo par ti -
cu lar men te po si ti vo nes se sen ti do, a pon to de ter se
tor na do uma au tar quia fe de ral com res pe i to po pu lar,
go zan do da con fi an ça de bra si le i ras e bra si le i ros
como re fe rên cia de qua li da de.

Os tes tes de qua li da de de pro du tos à dis po si -
ção dos bra si le i ros, di vul ga dos pela te le vi são em pro -
gra mas de gran de au diên cia, aju da ram a des per tar
uma nova cons ciên cia de con su mo em nos sos con ci -
da dãos. A con se qüên cia di re ta foi a me lho ria da qua li -
da de da ofer ta por par te dos em pre sá ri os, para não
per de rem o mer ca do de seus pro du tos.

Sr. Pre si den te, o INMETRO é um dos ór gãos
res pon sá ve is pela con cre ti za ção da po lí ti ca de au -
men to da ex por ta ção bra si le i ra, den tro de nos sa po lí -
ti ca de de sen vol vi men to in dus tri al. Ele é hoje o ma i or
e mais com ple xo ins ti tu to de me tro lo gia e qua li da de
da Amé ri ca La ti na e si tua-se en tre os mais res pe i ta -
dos do mun do.

Mas mais do que isso, o INMETRO é re co nhe ci -
do in ter na ci o nal men te como or ga nis mo cre den ci a -
dor, a par tir do acor do fir ma do em no vem bro de
2000, em Was hing ton, com o ILAC – Inter na ti o nal La -
bo ra tory Accre di ta ti on Co o pe ra ti on.

Esse acor do, o mais im por tan te já as si na do na
his tó ria do INMETRO, dá à rede de la bo ra tó ri os por
ele cre den ci a dos o re co nhe ci men to in ter na ci o nal dos 
tes tes que exe cu tam, ou seja, os pro du tos ou pro ces -
sos tes ta dos na rede não pre ci sa rão pas sar por no -
vos tes tes nos pa í ses de des ti no, quan do ex por ta dos.
Esse é o co ro a men to de qua tro anos de ár duo tra ba -
lho e mo der ni za ção do com ple xo do INMETRO, que
se con fir mam nas po si ções de des ta que em or ga nis -

mos in ter na ci o na is, na Amé ri ca La ti na ou fora dela,
que o Insti tu to hoje ocu pa.

Pa í ses como El Sal va dor, Ni ca rá gua e Pa ra guai
têm so li ci ta do ao INMETRO apo io para o de sen vol vi -
men to de seus pró pri os sis te mas de me tro lo gia. Em
ja ne i ro des te ano, o BID apro vou um pro je to cuja meta 
é a or ga ni za ção de sis te mas de acre di ta ção de la bo -
ra tó ri os no Pa ra guai, Ve ne zu e la, Cos ta Rica, Pa na má 
e Tri ni dad & To ba go com o su por te do INMETRO.

Um gran de nú me ro de pro je tos em an da men to
no INMETRO, seja em co o pe ra ção com ór gãos bra si -
le i ros, seja com con gê ne res es tran ge i ros ou com or -
ga nis mos in ter na ci o na is, faz com que o Insti tu to es te -
ja pre sen te em qua se to das as po lí ti cas e es tra té gi as
de de sen vol vi men to na ci o nal.

Sr. Pre si den te, fal ta-me con tu do, fa lar da ação
do INMETRO na de fe sa dos ci da dãos bra si le i ros, por
meio da fis ca li za ção que exer ce em todo o País. Con -
tro lar a exa ti dão do peso e o vo lu me dos pro du tos em -
ba la dos no Bra sil, de ins tru men tos de me di ção e de
pro du tos de cer ti fi ca ção com pul só ria tem sido uma
ta re fa di u tur na do Insti tu to, di re ta men te ou por sua
rede de cre den ci a dos – os Insti tu tos Esta du a is de Pe -
sos e Me di das.

Con so li dar a cul tu ra da qua li da de e da me tro lo -
gia no Bra sil faz par te dos ob je ti vos a se rem al can ça -
dos pelo INMETRO. O en si no da me tro lo gia, nor ma li -
za ção e qua li da de nos cur sos de ní vel su pe ri or e sua
ex ten são ao en si no de ní vel mé dio são me tas bus ca -
das pelo Insti tu to, que, para isso, já apre sen tou pro -
pos ta ao Se nhor Mi nis tro da Edu ca ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con cluo
este pro nun ci a men to so bre o INMETRO, com um elo -
gio à atu a ção do Insti tu to e à ex ce lên cia do re la tó rio
de ati vi da des que aca ba de di vul gar. Co brin do o ano
de 2000 e o pri me i ro tri mes tre de 2001, ve mos no do -
cu men to um Bra sil que avan ça e que nos en co ra ja a
su pe rar obs tá cu los na con quis ta de nos so de sen vol -
vi men to.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 2 de ou tu bro, a re a -
li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:



ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 58 
mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 123ª Sessão não Deliberativa,
em 28 de setembro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Car los Wil son, Jef fer son Pé res
Bel lo Par ga e Pe dro Si mon

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 221, DE 2001
(Nº 1.038/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al 
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº
93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so
I, alí nea a, e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº
3.414, de 14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a -
ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo
fa zer, do Se nhor Ro ber to de Abreu Cruz, Mi nis tro
de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do
Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca He lê ni ca.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ro ber to de Abreu
Cruz, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem -
pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 271/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 21 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
1. De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons -

ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos
arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço
Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de
ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e no art.
55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Ro ber to de Abreu Cruz,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, 
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca He lê ni ca.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o País e Cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Ro ber to de Abreu Cruz, que, jun ta men te com a Men -
sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para
exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções
Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
ROBERTO DE ABREU CRUZ

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, em 6 de fe ve re i ro
de 1937.

Fi lho de Fran cis co Au ré lio Álva res da Cruz e
Ma ria Olga Las san ce de Abreu Cruz.

CI: 2528-MRE
CPF: 02886898104
CPCD, IRBr.



Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e Con su lar, IRBr.
Cur so de Pro mo ção de Expor ta ções do World

Insti tu te, Nova York.
Ter ce i ro Se cre tá rio, 24 de ou tu bro de 1968.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 1º de ju lho de

1972.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 12 de ju nho

de 1978.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 16 de ju nho de

1982.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 30

de ju nho de 1989.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, Qu a dro Espe ci al, 7

de fe ve re i ro de 1997.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co mu ni ca -

ções, 1970/71.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Pro gra mas

para Pro mo ção Co mer ci al, 1971/73.
Assis ten te do Che fe do De par ta men to de Pro -

mo ção Co mer ci al, 1973.
Asses sor do Che fe do De par ta men to da Ásia,

Áfri ca e Oce a nia, 1976/79.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são da Amé ri ca Me ri di -

o nal-II, 1982/85.
Asses sor do Che fe do De par ta men to das Amé -

ri cas, 1982/83.
Che fe da Di vi são de Fron te i ras, 1984/89.
Se cre tá rio de Re la ções com o Con gres so,

1994/95.
Was hing ton, OEA, Se gun do Se cre tá rio,

1973/76.

Was hing ton, OEA, Encar re ga do de Ne gó ci os,
1976.

Ma pu to, Encar re ga do de Ne gó ci os, a.i., 1977.

Lu an da, Encar re ga do de Ne gó ci os, a.i., 1978 e
1979.

Pa ris, Pri me i ro Se cre tá rio, 1979/82.

Pa ris, Con se lhe i ro, 1982.

Pa ris, Encar re ga do de Ne gó ci os, a.i., 1982.

Bang kok, Encar re ga do de Ne gó ci os, a.i., 1988.

Mos cou, Encar re ga tu ra de Ne gó ci os, 1989.

Mos cou, Mi nis tro Con se lhe i ro, 1990/92.

Mos cou, Encar re ga do de Ne gó ci os, a.i., 1990
e 1991.

Mon tre al, Côn sul-Ge ral, 1993/94.

Pa ra ma ri bo, Emba i xa dor, 1995/96.

SERE, 1997.

XL Fe i ra Inter na ci o nal de Bar ce lo na, 1972 (di -
re tor-ge ral do pa vi lhão bra si le i ro).

VI Re u nião da Assem bléia-Ge ral da OEA,
1974 (mem bro).

Co mi tê Exe cu ti vo Per ma nen te do Ci ecc,
1974/76 (re pre sen tan te-su plen te).

Re u nião da CIEN, Was hing ton, 1974 (de le ga do).

Re u nião de Pe ri tos La ti no-Ame ri ca nos em
Mer ca dos de Ca pi ta is, Was hing ton, 1974 (re pre sen -
tan te).

Re u nião da Co mis são Espe ci al para a Re es -
tru tu ra ção do Sis te ma Inte ra me ri ca no, Was hing ton,
1974 (mem bro).

V Pe río do de Re u nião da Ces si, Was hing ton,
1974 (mem bro).

XII Con gres so Inter na ci o nal de Tu ris mo, Pa na -
má, 1974 (de le ga do).

IV Re u nião Extra or di ná ria da Ce con, Was hing -
ton, 1974 (che fe).

IX Re u nião Ordi ná ria da Ce con, Was hing ton,
1974 (che fe).

XIV Re u nião Extra or di ná ria do CIES, Was hing -
ton, 1974 (de le ga do).

III e IV Re u niões Extra or di ná ri as do Ci ecc, Was -
hing ton, 1974 (de le ga do).

X Re u nião Ordi ná ria do CIES, Was hing ton,
1975 (de le ga do).

IV e V Re u niões da Assem bléia-Ge ral da OEA,
Atlan ta, 1974 e Was hing ton, 1975 (mem bro).

XI Re u nião Ordi ná ria da Co mis são Exe cu ti va
Per ma nen te do Ci ecc, Was hing ton, 1975 (de le ga do).

V, VI e VII Re u niões Ordi ná ri as do Ci ecc, San to
Do min go, 1974, Mé xi co, 1975 e El Sal va dor, 1976
(de le ga do).

I Re u nião do Con se lho de co o pe ra ção Ama zô -
ni ca, Lima, 1983 (de le ga do).

II Re u nião de Chan ce le res do Tra ta do de Co o -
pe ra ção Ama zô ni ca, Cali, Co lôm bia, 1983 (de le ga do).

Con fe rên cia da Co mis são Mis ta de Inspe ção
dos Mar cos da Fron te i ra Bra sil-Argen ti na, Bu e nos
Ai res, 1986 (che fe).

V Con fe rên cia da Co mis são Mis ta de Inspe ção 
dos Mar cos da Fron te i ra Bra si le i ro -Co lom bi a na, Le -
tí cia, 1986 (che fe).

Re u nião téc ni ca da Co mis são Mis ta de Inspe -
ção dos Mar cos da Fron te i ra Bra si le i ro -Co lom bi a na,
Le tí cia, 1986 (che fe).



VII Con fe rên cia da Co mis são Mis ta Bra si le i -
ro-Fran ce sa De mar ca do ra de Li mi tes, Pa ris, 1987
(de le ga do).

Con fe rên cia da Co mis são Mis ta de Li mi tes e
de ca rac te ri za ção da Fron te i ra Bra sil-Uru guai, Bra sí -
lia, 1987 (che fe).

Con fe rên ci as da Co mis são Mis ta Bra si le i ro-Ve -
ne zu e la na De mar ca do ra de Li mi tes, Ca ra cas, 1986
e 1987, Bra sí lia, 1986 e 1988 (che fe).

Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.

Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ofi ci al, Fran ça.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge -
ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

RE PÚ BLI CA DA GRÉ CIA

Ava li a ção das re la ções Bra sil-Gré cia

As re la ções são tra di ci o na is e cor di a is, ine xis -
tin do qual quer con ten ci o so. O diá lo go po lí ti co e o in -
ter câm bio eco nô mi co e cul tu ral, po rém, en con tram-se 
em ní ve is mí ni mos. A dis tân cia ge o grá fi ca e a pri o ri da -
de qua se ab so lu ta con fe ri da pela Gré cia ao seu en tor -
no ime di a to fa zem com que o Bra sil e a Amé ri ca La ti -
na ocu pem po si ção dis cre ta na po lí ti ca ex te ri or gre ga.
O Go ver no bra si le i ro tem in te res se em di na mi zar o re -
la ci o na men to com a Gré cia. A exis tên cia de uma co -
mu ni da de gre ga de cer ca de 25 mil pes so as no País
po de rá con tri bu ir para o de sen vol vi men to de uma in -
te ra ção bi la te ral mais in ten sa.

Le van do-se em con ta as ri va li da des exis ten tes
na re gião, o re cen te “re lan ça men to” das re la ções do
Bra sil com a vi zi nha Tur quia – vi si ta do Se cre tá rio-Ge -
ral do Ita ma raty a Ânca ra e Istam bul, em agos to de
2001 – e o fra co ní vel de in ter câm bio en tre Bra sil e Gré -
cia, per mi tem su por que há, no mo men to, al gum de se -
qui lí brio na in ser ção bra si le i ra na re gião, com a ne ces si -
da de de ma i or aten ção nas re la ções com Ate nas.

Inter câm bio eco nô mi co
O Bra sil man tém su pe rá vit co mer ci al re gu lar

com a Gré cia, mas o vo lu me de tran sa ções – in fe ri or
a US$200 mi lhões em 2000 – en con tra-se mu i to
aquém do po ten ci al exis ten te en tre os dois pa í ses. A
po si ção ge o grá fi ca da Gré cia, na pro xi mi da de dos
Bál cãs, e a cres cen te pre sen ça eco nô mi ca do país na 
re gião (que se re fle tiu no re cen te lan ça men to no “Pla -
no He lê ni co para a Re cons tru ção Eco nô mi ca dos
Bál cãs”, pre ven do o de sem bol so de um mon tan te to -
tal de apro xi ma da men te US$325,6 mi lhões para o pe -
río do de 2000-2004 em vá ri os pa í ses) abrem pers -

pec ti vas de ne gó ci os, so bre tu do na me di da em que a
Gré cia avan ça para a re so lu ção de seus con ten ci o -
sos com seus vi zi nhos.

Empre sas bra si le i ras po de ri am pro mo ver ex -
por ta ções para aque les mer ca dos com base na Gré -
cia, ou por meio de con tra tos tri an gu la res com em pre -
sas gre gas. O Pla no de Re cons tru ção dos Bál cãs po -
de ria se tra du zir, igual men te, em opor tu ni da des de
atu a ção para in ves ti do res bra si le i ros.

Não há re gis tro de in ves ti men tos gre gos no Bra sil.

Acor dos
São os se guin tes os pro je tos de acor dos pen -

den tes en tre o Bra sil e a Gré cia:
• Acor do de co o pe ra ção na área de tu ris mo,

cujo tex to já foi apro va do pe los dois Go ver nos e as
res pec ti vas mi nu tas ru bri ca das por re pre sen tan tes
da Embra tur e da EOT (Orga nis mo Gre go de Tu ris -
mo), aguar da oca sião para as si na tu ra. A Gré cia, país
que ob tém gran de par te de sua re ce i ta com o tu ris mo, 
po de ria ofe re cer am plas pos si bi li da des de co o pe ra -
ção com o Bra sil.

• A úl ti ma ver são do pro je to do acor do na área
de ser vi ços aé re os foi sub me ti da à apre ci a ção da
par te gre ga em 1997. A in ter rup ção dos vôos da
VASP para Ate nas, anun ci a da no prin cí pio do ano
pas sa do, pode ha ver re dun da do em uma di mi nu i ção
do in te res se do go ver no gre go na ne go ci a ção des se
ins tru men to.

• No que se re fe re ao pro je to do acor do na área
cul tu ral, o Mi nis té rio da Cul tu ra, con vi da do a emi tir
pa re cer a res pe i to, não ma ni fes tou in te res se em sua
even tu al as si na tu ra.

• Acor do de co o pe ra ção ju rí di ca na área ci vil,
pro pos to pela par te gre ga em se tem bro de 1995 e re i -
te ra do em ju nho de 2001.



• Acor do de trans por te ma rí ti mo, en tre gue pela
Emba i xa da gre ga ao Ita ma raty, em ou tu bro de 1994.

• Acor do de pro te ção mú tua de in ves ti men tos,
en tre gue pela Emba i xa da gre ga ao Ita ma raty em no -
vem bro de 1994.

Re la ções Mer co sul-União Eu ro péia
O Go ver no gre go vem apre sen tan do par ti ci pa -

ção dis cre ta no en ca mi nha men to das ne go ci a ções
Mer co sul-UE. As po si ções mais con ser va do ras em
re la ção ao se tor agrí co la en con tram eco na Gré cia,
país que se be ne fi cia con si de ra vel men te das trans fe -
rên ci as no âm bi to da Po lí ti ca Agrí co la Co mum.
Vale ob ser var que a Gré cia foi ple na men te in te gra da 
à União Mo ne tá ria Eu ro péia, em ja ne i ro de 2001.

Da dos bá si cos so bre a Gré cia

Nome ofi ci al: Re pú bli ca He lê ni ca
Lín guas ofi ci a is: Gre go
Po pu la ção: 10,6 mi lhões (2000)
Área: 131.957 km2

Ca pi tal: Ate nas (3,1 mi lhões)
Ci da des prin ci pa is: Ate nas, Sa lô ni ca, Pa tras, La ri sa
PIB: US$120 bi lhões (2000)
Cres ci men to do PIB: 4,2% 2000)
PIB per ca pi ta: US$11.500 (2000)
Expor ta ções: US$8,6 bi lhões (1998)
Impor ta ções: US$27,8 bi lhões (1998)
Infla ção: 3,1% (2000)
Che fe de Esta do: Pre si den te Cos tis Step ha no pou los 
(so ci a lis ta)
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Cos tas Si mi tis
(so ci a lis ta)
Mi nis tro do Exte ri or: Ge or ge Pa pan dre ou
Emba i xa dor da Gré cia: Efstra ti os Dou kas
Emba i xa dor do Bra sil: João Car los Pes soa Fra go so

Fon tes: DE-I/MRE e The Eco no mist

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 222, DE 2001
(Nº 1.039/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 40, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414,
de 14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos -

sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se -
nhor Jo a quim Luís Car do so Pal me i ro, Mi nis tro de Pri -
me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Ja ma hi ri ya Po pu lar So ci a lis ta Ára be
da Lí bia, exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun -
to à Re pú bli ca de Mal ta.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Jo a quim Luís Car do -
so Pal me i ro, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane -
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 272/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 10 de ou tu bro de 1986, e no art. 
40, § 1º do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril
de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia
a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral
des ti na da à in di ca ção do Se nhor Jo a quim Luís Car -
do so Pal me i ro, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i -
ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te
com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Ja ma hi -
ri ya Po pu lar So ci a lis ta Ára be da Lí bia, exer cer o car go 
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Mal ta.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma ção 
so bre o País e cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor Jo a -
quim Luís Car do so Pal me i ro, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções
Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
JOAQUIM LUIS CARDOSO PALMEIRO

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, 29 de maio de
1939. Fi lho de Affon so Ro dri gues Pal me i ro e Elia Car -
do so Pal me i ro. CPCD, IRBr, CAE, IRBr, 1984.

CI:1218-MRE



CPF:38038480759
Ter ce i ro Se cre tá rio, 15 de fe ve re i ro de 1966.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 1º de ju lho de

1969.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 16 de ju nho de

1975.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 23 de ja ne i ro de 1980.

Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 16
de de zem bro de 1987.

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, Qu a dro Espe ci al,
30 de maio de 1999.

Au xi li ar do Che fe do De par ta men to Con su lar e
de Imi gra ção, 1966/67.

Assis ten te do Che fe da Di vi são Po lí ti ca e Fi nan -
ce i ra, 1968.

Assis ten te do Che fe da Di vi são da Ásia e Oce a -
nia, 1974/76.

Assis ten te do Che fe da Di vi são do Ori en te Pró -
xi mo 1976/77.

Che fe da Co or de na do ria de Atos Inter na ci o na is
da Se cre ta ria-Ge ral, 1985/87.

Che fe da Di vi são da Amé ri ca Me ri di o nal I,
1987/88.

De par ta men to das Amé ri cas, Che fe da Di vi são
de Fron te i ras, 1994/1996.

Ma dri, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1968/69.
Ma dri, Se gun do Se cre tá rio, 1969/71.
Argel, Se gun do Se cre tá rio, 1971.
Tó quio, Se gun do Se cre tá rio, 1971/73.
Nova York, ONU, Pri me i ro Se cre tá rio, 1977/80.
Assun ção, Con se lhe i ro, Che fe do Se tor de Pro -

mo ção Co mer ci al, 1980/85.
Assun ção, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1983/85

(pe río dos in ter ca la dos).
Was hing ton, Mi nis tro Con se lhe i ro, 1989/91.
Tó quio, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1991/92.
Assun ção, Côn sul-Ge ral, 1996/2000.
Tri po li, Emba i xa dor, 2000/2001.
Re u nião do Gru po de Estu do so bre Inter ven ção

Con su lar, ALALC, Mon te vi déu, 1967 (mem bro).
VI Re u nião Extra or di ná ria do Cies, 1968 (mem -

bro).
IV Ses são do Co mi tê de Re vi são e Ava li a ção do

Eco soc (de le ga do).
LXII e LXIII Ses sões do Con se lho Eco nô mi co e

So ci al das Na ções Uni das, 1977 (de le ga do).
XXXLI Ses são Re con vo ca da da Assem bléia

Ge ral das Na ções Uni das, 1977 (de le ga do).

Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os das Na ções
Uni das so bre a cons ti tu i ção da Uni do como Agên cia
Espe ci a li za da das Na ções Uni das, 1978 (de le ga do).

V Ses são do Gru po de Tra ba lho Inter go ver na -
men tal ad hoc so bre o pro ble ma das Prá ti cas Cor rup -
tas nas Tran sa ções Inter na ci o na is, 1978 (de le ga do).

Pri me i ra Ses são Subs tan ti va do Co mi tê Ple ná rio
es ta be le ci do pela re so lu ção 32/174, 1978 (de le ga do).

V Ses são Re con vo ca da do Gru po de Tra ba lho
Inter go ver na menl so bre Pro ble ma de Prá ti cas Cor rup tas 
nas Tran sa ções Inter na ci o na is, 1978 (re pre sen tan te).

I Ses são Re con vo ca da do Co mi tê Ple ná rio es -
ta be le ci do pela re so lu ção 32/174 da Assem bléia Ge -
ral das Na ções Uni das, 1978 (de le ga do).

XXXIII Ses são da Assem bléia Ge ral das Na -
ções Uni das, 1978 (de le ga do).

I e II Ses sões do Co mi tê Ple ná rio es ta be le ci do
pela re so lu ção 32/174 da AGNU, 1978/79 (de le ga do).

III Ses são do Co mi tê pre pa ra tó rio da Con fe rên -
cia das Na ções Uni das so bre Ciên cia e Tec no lo gia
para o De sen vol vi men to, 1979 (de le ga do).

Pri me i ra Ses são Re con vo ca da da Ses são
Orga ni za ci o nal do Co mi tê Ple ná rio es ta be le ci do pela
re so lu ção 32/174 (de le ga do).

Pri me i ra Ses são da Co mis são para ela bo ra ção
de um Acor do Inter na ci o nal so bre Pa ga men tos Ilí ci -
tos, 1979 (de le ga do).

II Ses são Espe ci al do Co mi tê de Re cur sos Na -
tu ra is, 1979 (de le ga do).

II Ses são Espe ci al do Co mi tê de Re cur sos Na -
tu ra is, 1979 (de le ga do).

XVIII Pe río do de Ses sões da Ce pal, re a li za da
em La Paz Bo lí via, 1979 (de le ga do).

I Ses são da Co mis são Pre pa ra tó ria da Nova
Estra té gia Inter na ci o nal para o De sen vol vi men to,
1979 (de le ga do).

III, IV e V Ses sões da Co mis são so bre Empre -
sas Trans na ci o na is, 1971/79 (de le ga do).

II Ses são da Co mis são para o es ta be le ci men to
de um Acor do so bre Pa ga men tos Ilí ci tos, 1979 (de le -
ga do).

V Ses são do Co mi tê Pre pa ra tó rio da Con fe rên -
cia das Na ções Uni das so bre Ciên cia e Tec no lo gia
para o De sen vol vi men to, 1979 (de le ga do).

II Ses são do Co mi tê Pre pa ra tó rio da Nova
Estra té gia Inter na ci o nal para o De sen vol vi men to.

III Ses são do Co mi tê Pre pa ra tó rio da Nova EID;
XXXIV Ses são da Assem bléia Ge ral das Na -

ções Uni das, 1979 (de le ga do).



Re u nião Extra or di ná ria da Ce pal a ní vel mi nis te -
ri al, 1979 (de le ga do).

XIII Ses são Espe ci al do Co mi tê Ple ná rio da Ce -
pal, 1979 (de le ga do).

Ses sões Orga ni za ci o na is do Eco soc, 1978/80
(de le ga do).

Ses são Orga ni za ci o nal de 1980 do Co mi tê Ple -
ná rio es ta be le ci do pela re so lu ção 32/174 da AGNU
(de le ga do).

Pri me i ra Ses são do Co mi tê Inter go ver na men tal
para Ciên cia e Tec no lo gia para o De sen vol vi men to,
1980 (de le ga do).

Pri me i ra Ses são do Co mi tê Pre pa ra tó rio para a
Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre fon te de Ener -
gia No vas e Re no vá ve is, 1980 (de le ga do).

Re u nião Mi nis te ri al do Gru po dos 77, 1980 (de -
le ga do).

Ses sões Re gu la res do Eco soc de 1978/80 (de -
le ga do).

Ses são do Co mi tê Ple ná rio es ta be le ci do pela
re so lu ção 32/174 da AGNU.

Co mi tê Pre pa ra tó rio para as Ne go ci a ções Glo -
ba is so bre co o pe ra ção Eco nô mi co para o De sen vol vi -
men to, 1980 (de le ga do).

V Ses são do Co mi tê Pre pa ra tó rio da NEID,
1980 (de le ga do).

II a IX Ses sões do Gru po de Tra ba lho Inter go -
ver na men tal da Co mis são de Empre sas Trans na ci o -
na is do Eco soc en car re ga do da ela bo ra ção de um
Có di go de Con du ta para Empre sas Trans na ci o na is,
1977/80 (de le ga do).

Che fe da De le ga ção Bra si le i ra à Re u nião do
Gru po de Tra ba lho dos Pa í ses da Ba cia do Pra ta,
Assun ção, 1983.

XVII Re u nião de Chan ce le res da Ba cia do Pra -
ta, 1987 (de le ga do).

Vi si ta Pre si den ci al ao Ja pão – 1976 – Mem bro
da Co mi ti va.

Vi si ta Pre si den ci al à Por tu gal e à Cabo Ver de –
1986 – Mem bro da Co mi ti va.

Vi si ta Pre si den ci al (Bra sil-Argen ti na) – Foz do
Igua çu – 1986 – Mem bro da Co mi ti va.

Me da lha Mé ri to Ta man da ré, 1982. 
Ordem do Mé ri to Na val, 1986.
Por tu gal, Ordem do Infan te Dom Hen ri que, 1986. 
Ja pão, Ordem do Sa gra do Te sou ro, 1975. 
Pa ra guai, Ordem Na ci o nal do Mé ri to, 1985.
Argen ti na, Ordem Na ci o nal do Mé ri to, 1986.

Espa nha, Ordem de Isa bel, a Ca tó li ca, 1971.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge -
ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

INFORMAÇÃO GERAL
SOBRE A REPÚBLICA DE MALTA

Ava li a ção das Re la ções Bi la te ra is

Bra sil e Mal ta man têm re la ções di plo má ti cas
des de o ano de 1975. A Emba i xa da do Bra sil jun to
ao Go ver no de Mal ta é cu mu la ti va com a Emba i xa -
da em Trí po li, na Lí bia. O Côn sul Ho no rá rio em Val -
let ta é o Se nhor Lou is S. Mon tal do. Mal ta man tém
dois con su la dos ho no rá ri os no Bra sil, no Rio de Ja -
ne i ro e em São Pa u lo.

Não há re gis tro de vi si tas de ca rá ter bi la te ral
ao lon go des ses 26 anos. O Go ver no de Mal ta já
ma ni fes tou o in te res se de fir mar acor do para evi tar
a bi tri bu ta ção, com o ob je ti vo de pro mo ver o aden -
sa men to das re la ções bi la te ra is, atra in do in ves ti -
men tos e apro xi man do as co mu ni da des em pre sa ri a is
dos res pec ti vos pa í ses. No en tan to, o pe que no vo lu -
me do in ter câm bio – que che gou a cer ca de US$20
mi lhões no ano de 2000 – não pa re ce jus ti fi car, por
ora, ini ci a ti vas des sa na tu re za.

Ou tro tema que tem me re ci do aten ção do go -
ver no bra si le i ro em sua re la ção com Mal ta é a co o pe -
ra ção na área de sa ú de. Re cen te men te, o go ver no
bra si le i ro re ce beu os ser vi ços de dois ofi ci a is do go -
ver no mal tês na área de do en ças ve si cu la res.

No cam po mul ti la te ral, tem-se re gis tra do al -
gum apo io mú tuo a can di da tu ras para mem bros de
co mis sões e con se lhos em or ga nis mos in ter na ci o -
na is. Ante a in ten sa par ti ci pa ção da Chan ce la ria
mal te sa nas ne go ci a ções in ter na ci o na is so bre Di -
re i to do Mar, Mal ta já so li ci tou ao go ver no bra si le i ro
apo io às can di da tu ras, em 1997, para mem bro da
Co mis são so bre Li mi tes da Pla ta for ma Con ti nen tal
e, em 1999, para mem bro do Con se lho da Orga ni -
za ção Ma rí ti ma Inter na ci o nal. Vale lem brar que o
IMLI (Inter na ti o nal Ma ri ti me Law Insti tu te), as sim
como ou tras en ti da des ma rí ti mas in ter na ci o na is,
tem sede em Mal ta.



Po lí ti ca Inter na e Exter na
Si tu a da no cen tro do Me di ter râ neo, a 97km ao

sul da Si cí lia e a 290Km da cos ta nor te da Áfri ca, o
país é com pos to de ilhas, prin ci pal men te Mal ta, Gozo
e Co mi no. Mal ta é um dos pa í ses mais den sa men te
po vo a dos do mun do, com 400 mil ha bi tan tes con cen -
tra dos em uma área de pou co mais de 300km2. Sua
po pu la ção é pre do mi nan te men te ca tó li ca ro ma na,
apre sen tan do um dos ma i o res ín di ces de mo bi li za ção 
em tor no das ati vi da des da Igre ja (60%).

Em de cor rên cia da sa í da da Ordem de São
João em 1798, for ças na po leô ni cas ocu pa ram Mal ta
até 1800, quan do fo ram ex pul sas pela Grã-Bre ta nha.
Em 1814, Mal ta tor nou-se for mal men te um pro te to ra -
do bri tâ ni co. A ilha ga nhou in de pen dên cia em 1964 e
tor nou-se uma re pú bli ca em 1974. Em 35 anos, a eco -
no mia pas sou por uma re es tru tu ra ção bem su ce di da,
su pe ran do sua de pen dên cia das for ças mi li ta res bri -
tâ ni cas. A par tir de 1987, ve ri fi cou-se a gra du al re ti ra -
da do Esta do e a li be ra li za ção da eco no mia com a as -
cen são do Par ti do Na ci o na lis ta de cen tro-di re i ta (PN). 
Fe chou-se as sim o pe río do de 16 anos de po der do
Par ti do Tra ba lhis ta de Mal ta (MLP), es quer dis ta e in -
ter ven ci o nis ta – com a ex ce ção de 22 me ses en tre
1996 e 1998. Hoje, a eco no mia mal te sa apre sen ta-se
di ver si fi ca da e aber ta ao mer ca do in ter na ci o nal.

As duas gran des for ças po lí ti cas em Mal ta são o 
PN e o MLP, que já apre sen ta ram di fe ren ças po lí ti cas
pro fun das, com alto grau de fi de li da de par ti dá ria. As
ele i ções de 1998 evi den ci a ram a pro gres si va ho mo -
ge ne i za ção dos par ti dos que pas sa ram a cap tar o
ele i to ra do em fun ção do ca li bre de seus can di da tos e
de de fe sa de cer tas po lí ti cas es pe cí fi cas. A úni ca di fe -
ren ça subs tan ti va re ma nes cen te diz res pe i to à re la -
ção de Mal ta com a União Eu ro péia. O PN de fen de a
ade são to tal, in clu si ve a par ti ci pa ção no pro gra ma da
OTAN de Par ce ria para a Paz; já o MLP pro põe a con -
cre ti za ção de uma área de li vre co mér cio e de fen de a
ne u tra li da de (já cons ti tu ci o nal men te pre vis ta) e o
não-ali nha men to.

Na con di ção de país pe que no, si tu a do ge o gra fi -
ca men te em pon to de im por tân cia es tra té gi ca, Mal ta
tem na po lí ti ca ex ter na a co lu na-mes tra de sua vi a bi li -
da de como Esta do so be ra no. O bom re la ci o na men to
in ter na ci o nal está, por tan to, en tre as pre o cu pa ções
ma i o res do seu go ver no. No pre sen te, todo es for ço
está no va men te con cen tra do na ade são à União Eu ro -
péia. A Co mis são Eu ro péia re ce beu o pri me i ro pe di do
de ins cri ção em 1990 e pro du ziu um re la tó rio fa vo rá vel
à ade são de Mal ta em 1993. O pro ces so de ins cri ção
foi, no en tan to, in ter rom pi do en tre 1996 e 1998, quan -
do o MLP es te ve no po der. Em 1999, a Co mis são lan -
çou novo re la tó rio, igual men te fa vo rá vel. Os prin ci pa is

de sa fi os para a in te gra ção re fe rem-se à re du ção do
se tor pú bli co, fim dos sub sí di os es ta ta is e su pres são
das bar re i ras pro te ci o nis tas. O go ver no deve es tar
aten to, tam bém, para a cres cen te ins ta bi li da de ma cro -
e co nô mi ca, de cor ren te do per sis ten te dé fi cit fis cal.

Eco no mia
Ape sar dos inú me ros obs tá cu los en fren ta dos

pela ilha des de sua in de pen dên cia, in clu in do fal ta de
ma té ri as-pri mas, si tu a ção pe ri fé ri ca e mer ca do in ter -
no in fe ri or a 400.000 pes so as, a eco no mia mal te sa
con se guiu su pe rar sua to tal de pen dên cia das ba ses
mi li ta res bri tâ ni cas. Ini ci al men te, en fa ti zou-se a ex -
plo ra ção de sua lo ca li za ção es tra té gi ca: tu ris mo,
cons tru ção e re pa ro de em bar ca ções. Tam bém pri vi -
le gi ou-se ati vi da des ba se a das em mão-de-obra fle xí -
vel e ba ra ta, como a in dús tria têx til.

Atu al men te, a agri cul tu ra e a pes ca con tri bu em
para ape nas 2,8% do PIB, sa tis fa zen do em gran de
par te, con tu do, a de man da in ter na. Os pro du tos ma -
nu fa tu ra dos com põem 22,6% do PIB. Nes se se tor,
en con tra-se for te pre sen ça de sub si diá ri as de com -
pa nhi as ex ter nas, me nos nos sub se to res ali men tar e
mo bi liá rio, pe sa da men te pro te gi dos por ta ri fas de im -
por ta ção. O se tor de ser vi ços tor nou-se o mo tor da
eco no mia mal te sa, ten do o tu ris mo e, mais re cen te -
men te os ser vi ços fi nan ce i ros, na li nha de pon ta.

A União Eu ro péia é o prin ci pal par ce i ro co mer ci -
al de Mal ta. A par ti ci pa ção da UE nas im por ta ções da
ilha atin ge 69%, en quan to as ex por ta ções para a UE
são da or dem de 52,8%. Vale men ci o nar que até a
me ta de da dé ca da de 90, as ex por ta ções para a UE
cons ti tu íam mais de 75% do to tal. Esta que da de -
veu-se a cres cen te ex por ta ção de com po nen tes ele -
trô ni cos para a Ásia e Esta dos Uni dos.

Nos úl ti mos me ses, al gum pro gres so foi re gis -
tra do nas ne go ci a ções com a Co mis são Eu ro péia,
em bo ra o tema seja ain da bas tan te con tro ver so in ter -
na men te, com a opo si ção pro pon do, como al ter na ti -
va, um acor do de li vre co mér cio, como for ma de evi tar 
a ade são do país à União Eu ro péia.

O cres ci men to da eco no mia no ano de 2000 foi
de cer ca de 4%. Ou tros as pec tos de im por tân cia na
eco no mia mal te sa são o pro gra ma de pri va ti za ções do 
go ver no – que em 2000 frus trou as ex pec ta ti vas – o
per sis ten te dé fi cit em con ta cor ren te e o dé fi cit fis cal,
ain da lon ge dos pa drões es ta be le ci dos por Bru xe las.

Da dos Bá si cos

Nome ofi ci al: Re pú bli ca de Mal ta
Lín gua: Mal tês e in glês.
Po pu la ção: 390.000 hab. (2000)



Área: 316km2. As ilhas de Mal ta (245km2), de Gozo
(67km2) e de Co mi no (3Km2).
Ca pi tal: Val let ta
Ci da des prin ci pa is: Bir kir ka ra (22.100 hab.), Qor mi
(20.200 hab.), Sli e ma (13.500), Val let ta (9.100).
PIB: US$4.100 mi lhões
PIB per ca pi ta: US$10.500
Che fe de Esta do: Pre si den te Gu i do De Mar co
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Eddie Fe nech
Ada mi
Mi nis tro do Exte ri or: Joe Borg
Sis te ma po lí ti co: Re pú bli ca Par la men ta ris ta. O Pre -
si den te é ele i to pelo Par la men to por um pe río do de
cin co anos. Sua po si ção, to da via, é ba si ca men te ce -
ri mo ni al. O Par la men to é uni ca me ral e tem 65 mem -
bros ele i tos di re ta men te pelo sis te ma de re pre sen ta -
ção pro por ci o nal. As pró xi mas ele i ções ge ra is te rão
lu gar em se tem bro de 2003.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PARECERES

PARECER Nº 1.058, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia so bre a Emen da nº 1, de
Ple ná rio, à Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 57, de 1999, ten do como pri me i -
ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir Andra de,
que dá nova re da ção ao art. 243 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral .

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me e emis são
de pa re cer, nos ter mos do art. 359 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral (RISF), a Emen da nº 1,
apre sen ta da em Ple ná rio à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 57, de 1999, du ran te sua dis cus são
em pri me i ro tur no.

O ob je ti vo da emen da é acres cen tar pa rá gra fo
ao art. 243 da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ter mos pro -
pos tos pe los au to res da re fe ri da pro po si ção de al te ra -
ção do tex to cons ti tu ci o nal, para pre ver, que no caso
de ar ren da men to, os pro pri e tá ri os ru ra is fi cam ex clu í -
dos das san ções pre vis tas no ci ta do art. 243 – que é a 
ex pro pri a ção de ter ras sem di re i to a qual quer in de ni -
za ção e sem pre ju í zo de ou tras san ções pre vis tas em
lei –, se o ar ren da tá rio ex plo rar a ter ra me di an te tra -
ba lho es cra vo.

Os au to res da emen da en ten dem que a re da -
ção pro pos ta pela PEC nº 57, de 1999, não con tem -
pla a hi pó te se do ar ren da men to, omis são essa que
po de rá pe na li zar (ape nar, no caso) o pro pri e tá rio
de boa-fé .

II – Voto

A emen da tem como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ju vên cio da Fon se ca e aten de ao dis pos to no § 2º 
do art. 358 do Re gi men to Inter no quan to ao nú me ro
mí ni mo de as si na tu ras (um ter ço dos mem bros do
Se na do) e quan to à vin cu la ção en tre o con te ú do das
emen das à ma té ria tra ta da na pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção.

No en tan to, te mos res sal vas a fa zer quan to ao
mé ri to da emen da, pois en ten de mos que a sua apro -
va ção per mi ti rá que o pro pri e tá rio que ex plo re tra ba -
lho es cra vo em suas ter ras me di an te ar ren da tá ri os
fic tos, vul gar men te co nhe ci dos como “la ran jas”, não
ve nha a ter a sua pro pri e da de ex pro pri a da em ra zão
da prá ti ca do re fe ri do cri me de uti li za ção de
mão-de-obra es cra va.

Não obs tan te en ten der mos a ale ga ção dos au -
to res da emen da de que pos sa ha ver ini bi ção ao ar -
ren da men to de ter ras se não for fe i ta a res sal va pro -
pos ta pela emen da, não po de mos de i xar mar gem le -
gal para a ne fas ta ação do pro pri e tá rio que es cra vi za
tra ba lha do res, ati tu de essa que ca u sa re pul sa e in -
dig na ção à ci vi li za ção mo der na.

De ou tro lado, en ten de mos que o pro pri e tá rio de 
boa-fé dis põe de me i os le ga is para pro var a sua ino -
cên cia, caso não te nha par ti ci pa ção no cri me de ex -
plo ra ção de tra ba lho es cra vo por ar ren da tá rio de
suas ter ras.

Di an te do ex pos to, opi na mos pela re je i ção da
Emen da nº 1, de Ple ná rio, à PEC nº  57, de 1999, nos
ter mos do art. 133, II, do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral.

Sala da Co mis são, 26 de se tem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral – Pre si den te – Ro meu Tuma – Re -
la tor, Edu ar do Su plicy – Ro ber to Fre i re – José
Edu ar do Du tra – Osmar Dias – Ger son Ca ma ta –
He lo í sa He le na – Ade mir Andra de –  José Fo ga ça –
Álva ro Dias – Bel lo Par ga.

PARECER Nº 1.059, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 447,
de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros



I – Re la tó rio

O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, com base no
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 1º, § 1º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, en ca mi nhou a esta
Mesa o Re que ri men to de Infor ma ções nº 447, de
2001, no qual so li ci ta o en vio de ques tões ao Mi nis tro
de Esta do de Mi nas e Ener gia.

O re que ri men to tem como ob je ti vo so li ci tar in -
for ma ções so bre os cus tos e as ta ri fas pra ti ca das
pela Boa Vis ta Ener gia S. A. – BOVESA. Em par ti cu -
lar, o au tor do re que ri men to de se ja sa ber o cus to da
ener gia ge ra da pela Bo ve sa an tes da in ter co ne xão
com o sis te ma Ma ca gua – Guri e qual o pre ço que a
Bo ve sa terá de pa gar pela ener gia ad qui ri da do sis te -
ma Ma ca gua – Guri. Per gun ta tam bém qua is as ta ri -
fas que se rão pra ti ca das pela Bo ve sa na dis tri bu i ção
de ener gia.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº  14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à
mes ma.

Sala das Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Car los Wil son –
Mo za ril do Ca val can ti – Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 1.060, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 472, de 2001 .

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O Se na dor Ber nar do Ca bral re quer, nos ter mos
do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, dos arts. 215, 
I, a, e 216, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, seja so li ci ta do ao Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to in -
for ma ções so bre a si tu a ção em que se en con tra o se -
tor pes que i ro do Bra sil.

A Me di da Pro vi só ria nº 1.795, de 1º de ja ne i ro de
1999, que dis põe so bre a or ga ni za ção da Pre si dên cia
da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, de le gou ao Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to a com pe tên -
cia so bre a pro du ção e o fo men to da ati vi da de pes que -
i ra. Qu an do foi re e di ta da, sob o nº 1.999-17, 11 de abril
de 2000, al gu mas das atri bu i ções do Iba ma, tais como
aque las re fe ren tes ao apro ve i ta men to sus ten tá vel de

re cur sos pes que i ros e à emis são de au to ri za ções para 
o exer cí cio da pes ca co mer ci al, ar te sa nal e da ati vi da -
de de aqüi cul tu ra, pas sa ram para o Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to.

II – Aná li se

O re que ri men to de in for ma ções so bre o se tor
pes que i ro, após as re es tru tu ra ções ad mi nis tra ti vas, é 
pro ce den te, pois exis tem pre o cu pa ções so bre a si tu -
a ção dos es to ques pes que i ros, o pro ces so de con -
ces são de au to ri za ção a em bar ca ções es tran ge i ras
para ope ra rem no País, e mes mo so bre a ca pa ci da de
de fis ca li za ção dos ór gãos fe de ra is.

As in for ma ções so li ci ta das têm ca rá ter ge ral e
não se so bre põem ao Re que ri men to de Infor ma ção
nº 435, de 2000, de au to ria do Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que tra ta es pe ci fi ca men te do acor do pes que i ro
en vol ven do o re fe ri do Mi nis té rio e ins ti tu i ções es tran -
ge i ras.

Tam bém cabe ob ser var que a Me di da Pro vi só -
ria nº 2.216-37, de 31 de agos to de 2001, em seu art.
17, in ci so XIII, pas sou a de no mi nar o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to como Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to.

A pro po si ção en con tra-se de acor do com o es -
ta be le ci do nos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men -
ta is que tra tam dos pe di dos de in for ma ções a au to ri -
da des do Po der Exe cu ti vo, a sa ber: art. 50, § 2º da
Cons ti tu i ção Fe de ral e arts. 215, I, a, e 216 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Cum pre, ain da, com as nor mas de ad mis si bi li -
da de exi gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Por es sas ra zões, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 472,
de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu -
ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to.

Sala das Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Car los Wil son –
Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº  1.061, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 473, de 2001.

Relator: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O Se na dor Ber nar do Ca bral re quer, nos ter mos
da Cons ti tu i ção Fe de ral e do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, seja so li ci ta do ao Mi nis té rio do Meio



Ambi en te, dos Re cur sos Hí dri cos e Ama zô nia Le gal
in for ma ções so bre a si tu a ção em que se en con tra o
se tor pes que i ro do Bra sil.

A Me di da Pro vi só ria nº 1.795, de 1º de ja ne i ro
de 1999, que dis põe so bre a or ga ni za ção da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, de le gou ao Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to a com pe -
tên cia so bre a pro du ção e o fo men to da ati vi da de pes -
que i ra. Qu an do foi re e di ta da, sob o nº  1.999-17, em
11 de abril de 2000, (MPV nº  2.143, de 24-8-01, em
sua ver são atu al), al gu mas das atri bu i ções do Iba ma,
tais como aque las re fe ren tes ao apro ve i ta men to sus -
ten tá vel de re cur sos pes que i ros e à emis são de au to -
ri za ções para o exer cí cio da pes ca co mer ci al, ar te sa -
nal e da ati vi da de de aqüi cul tu ra, pas sa ram para o Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to.

II – Aná li se

O re que ri men to de in for ma ções so bre o se tor
pes que i ro, após as re es tru tu ra ções ad mi nis tra ti vas, é 
pro ce den te, pois exis tem pre o cu pa ções so bre a si tu -
a ção dos es to ques pes que i ros, so bre a au to ri za ção a
em bar ca ções es tran ge i ras ope ra rem no País, e mes -
mo so bre a ca pa ci da de de fis ca li za ção dos ór gãos fe -
de ra is so bre a pes ca pre da tó ria.

A pro po si ção en con tra-se de acor do com o es -
ta be le ci do nos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que tra -
tam dos pe di dos de a au to ri da des do Po der Exe cu ti -
vo, a sa ber: art. 50, § 2º da Fe de ral e arts. 215 e 216
do Re gi men to Inter no do Se na do.

Cum pre, ain da, com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 1, de 2001.

III – Voto

Por es sas ra zões, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra -
vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº
435, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do
Meio Ambi en te, dos Re cur sos Hí dri cos e da Ama -
zô nia Le gal.

Sala das Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Car los Wil son –
Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 1.062, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 497, de 6 de se tem bro
de 2001, ao Mi nis tro de Esta do do Pla ne -
ja men to, Orça men to e Ges tão.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

O Se na dor Ro ber to Re quião re quer, nos ter mos 
re gi men ta is, que se jam so li ci ta das ao Se nhor Mi nis -
tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
as se guin tes in for ma ções:

1. re la ção com ple ta de to das as ilhas ma rí ti mas
que com põem o pa tri mô nio da União;

2. re la ção das ilhas ma rí ti mas que pos su em
ocu pa ção in di vi du al, con ten do in di ca ções so bre o
nome dos ocu pan tes, a fi na li da de da ocu pa ção e os
va lo res que os ocu pan tes re co lhem à União.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is (CF, art. 50, § 2º) e re gi men -
ta is (RISF, art. 216) que re gem os pe di dos de in for ma -
ção a au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como
com as nor mas de ad mis si bi li da de es ta tu í das pelo
Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta -
mo-nos fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re -
que ri men to nº 497, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

Sala de Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te – 
Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Car los Wil son –
Mo za ril do Ca val can ti – Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 1.063, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 498, de 2001.

Re la tor:  Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

O Se na dor Lú cio Alcân ta ra re quer, com fun da -
men to em dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is,
se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça in -
for ma ções so bre ações ado ta das pelo De par ta men to
de Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor no com ba te à
“ma qui a gem” de pro du tos, que con sis te no au men to
de pre ço me di an te a re du ção do vo lu me, peso ou
quan ti da de con ti das nas em ba la gens.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção está de acor do com o dis pos to no
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do
Re gi men to Inter no des ta Casa, e com as nor mas de
ad mis si bi li da de es ta be le ci das no Ato da Mesa nº  1,
de 2001. Assim sen do, nos so pa re cer é fa vo rá vel ao
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 498, de 2001.

Sala de Re u niões, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Anto nio Car los Va la da res, Re la tor – Mar lu ce Pin to
– Car los Wil son – Mo za ril do Ca val can ti.



PARECER Nº 1.064, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 502, de 2001, que so li -
ci ta in for ma ções ao Mi nis tro do De sen vol -
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or so -
bre os re pas ses para in cen ti vo à ex por ta -
ção, dis cri mi nan do va lo res, no mes das
em pre sas fa vo re ci das, da tas, fi na li da de
de cada um dos re cur sos, atas das re u -
niões da Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or, de 
ja ne i ro de 2000 até a pre sen te data e o ór -
gão que, em úl ti ma ins tân cia, de ci de pela 
apro va ção e li be ra ção dos re cur sos des -
ti na dos a in cen ti var as ex por ta ções.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

O no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros  apre sen tou
o Re que ri men to nº 502, de 2001, sob exa me, no qual
so li ci ta ao Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or in for ma ções so bre:

1 –  os re pas ses para in cen ti vo à ex por ta ção,
dis cri mi nan do va lo res, no mes das em pre sas fa vo re ci -
das, da tas e a fi na li da de de cada um dos re cur sos,
des de ja ne i ro de 2000 até a pre sen te data;

2 – o to tal de re cur sos re pas sa dos des de o mês
de ja ne i ro de 2000 até a pre sen te data;

3 – có pi as das atas de to das as re u niões da Câ -
ma ra de Co mér cio Exte ri or, de ja ne i ro de 2000 até a
pre sen te data; e

4 –  es cla re cer o ór gão que, em úl ti ma ins tân cia,
de ci de pela apro va ção e li be ra ção dos re cur sos des ti -
na dos a in cen ti var as ex por ta ções (Ban co do Bra sil,
Ca mex, Mi nis té rio da Fa zen da ou Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or).

A pro po si ção está for mu la da nos ter mos do art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e do art. 216 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Nos ter mos do art. 238 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, a pro po si ção sob aná li se não apre -
sen ta jus ti fi ca ção.

A ma té ria de pen de de de ci são da Mesa Di re to -
ra, nos ter mos do in ci so I, do art. 215 do Re gi men to
Inter no, por se tra tar de re que ri men to de in for ma ções
a Mi nis tro de Esta do.

II – Voto

A pro po si ção está de acor do com o art. 49, X, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral que con fe re com pe tên cia ex clu -
si va ao Con gres so Na ci o nal para fis ca li zar e con tro -
lar, di re ta men te, ou por qual quer de suas Ca sas, os
atos do Po der Exe cu ti vo.

Des ta for ma, por não exis ti rem óbi ces de na tu -
re za re gi men tal à pro po si ção sob aná li se, con clu í mos 
o pre sen te pa re cer pela apro va ção do Re que ri men to
nº 502, de 2001.

Sala de Re u niões, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Car los Wil son, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti –
Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 1.065, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
re que ri men to nº 503, de 2001.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Re nan Ca lhe i ros, com base
no § 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Co mis são Di re -
to ra o Re que ri men to nº 503, de 2001, no qual re quer
se jam so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da in for ma ções so bre os re pas ses para in cen ti -
vo à im por ta ção des de ja ne i ro de 2000, bem as sim
so bre as re u niões da Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or
no mes mo pe río do e so bre o ór gão res pon sá vel pela
li be ra ção de re cur sos des ti na dos a in cen ti var as ex -
por ta ções.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela
qual ma ni fes ta mo-nos pela sua apro va ção.

Sala de Re u niões, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Mar lu ce Pin to –
Car los Wil son.

PARECER Nº 1.066, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Re que ri -
men to nº 608, de 2000, de au to ria do Se -
na dor Tião Vi a na, que “Re quer nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 222 e 223 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
após ma ni fes ta ção da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, que o
Se na do Fe de ral for mu le voto de cen su ra
jun to ao go ver no fun da men ta lis ta do Afe -
ga nis tão, que se au to de no mi na Emi ra do
Islâ mi co do Afe ga nis tão, apon tan do a in -



dig na ção dos bra si le i ros com re la ção
aos acon te ci men tos que vêm ten do lu gar 
na que le país, onde é fla gran te o des res -
pe i to às mu lhe res, sub me ti das a toda es -
pé cie de maus-tra tos e hu mi lha ções pelo 
re gi me Ta li bã”.

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

É ob je to de de li be ra ção des ta Co mis são o re -
que ri men to do ilus tre Se na dor Tião Vi a na que, fun da -
men tan do-se nos arts. 222 e 223 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, pro põe o voto de cen su ra em
epí gra fe ao Emi ra do Islâ mi co do Afe ga nis tão.

Para jus ti fi car seu pe di do, ale ga o au tor da pro -
po si ção que o Bra sil não pode fur tar-se a ma ni fes tar,
em nome de to dos os ci da dãos bra si le i ros, o seu re -
pú dio àque les que são, em úl ti ma aná li se, os res pon -
sá ve is pelo des res pe i to ab so lu to aos mais ele men ta -
res di re i tos hu ma nos no Afe ga nis tão.

Re la ta que, logo após to mar o po der no Afe ga -
nis tão, a Mi lí cia Ultra-Fun da men ta lis ta Islâ mi ca Ta li bã 
mer gu lhou o país em uma es pé cie de apart he id de
gê ne ro, que ex clu iu as mu lhe res do mer ca do de tra -
ba lho, além de re cu sar-lhes ou tros di re i tos fun da -
men ta is, como o de ir e vir e os di re i tos à edu ca ção, à
sa ú de, ao la zer e ao aces so à jus ti ça.

A jus ti fi ca ção da pro pos ta re lem bra, ain da, que
o Afe ga nis tão abri ga ter ro ris tas e res pon de atu al -
men te por 75% da pro du ção mun di al de ópio, ten do
sido iso la do pela co mu ni da de in ter na ci o nal, que não
re co nhe ce o go ver no dos ta li bãs.

Pe las ra zões men ci o na das, e com base no art.
4º da Cons ti tu i ção, que enu me ra os prin cí pi os que
nor te i am as re la ções in ter na ci o na is, no Bra sil, o Se -
na dor Tião Vi a na con cla ma esta Casa a es bo çar o
ne ces sá rio ges to de so li da ri e da de que ga ran ta a todo 
ci da dão, in de pen den te men te de sua na ci o na li da de,
sexo, cor ou cre do, o di re i to à vida, à li ber da de de ex -
pres são, à dig ni da de e à jus ti ça.

II – Voto

Com pre en de mos a re vol ta que ins pi ra a pre sen -
te pro po si ção e lou va mos o es pí ri to hu ma ni tá rio de
seu au tor.

Jul ga mos que a for mu la ção, pelo Se na do Fe de -
ral, de um voto de cen su ra jun to ao Go ver no fun da -
men ta lis ta do Afe ga nis tão é me di da , tal vez, im pró -
pria ou ine fi caz, mas re pre sen ta um ges to de so li da ri -
e da de des ta Casa, ca i xa de res so nân cia da opi nião
pú bli ca bra si le i ra.

A pro te ção dos di re i tos hu ma nos se uni ver sa li -
zou de tal ma ne i ra que ne nhum país pode jul gar ser
de seu do mí nio ex clu si vo e, por tan to, in sus ce tí vel de
in ge rên ci as ex ter nas, o tra ta men to, re la ti vo a es ses
di re i tos, que, no res pec ti vo ter ri tó rio, é dado a seus ju -
ris di ci o na dos.

A re is la mi za ção de cer ta par te do glo bo cons ti -
tui um fe nô me no dos tem pos atu a is e os lí de res fun -
da men ta lis tas es tão lon ge de se sen si bi li za rem com
os atos de re pú dio da co mu ni da de oci den tal. Ape sar
dis so, não po de mos fi car in di fe ren tes di an te do fla -
gran te des res pe i to à con di ção fe mi ni na pe los di ri gen -
tes de Ca bul.

O as sun to tem sido ob je to de de ba te nos apro -
pri a dos fo ros in ter na ci o na is, nas co mis sões in ter na ci -
o na is de di re i tos hu ma nos, no Con se lho de Se gu ran -
ça das Na ções Uni das, o qual vem im pon do aos ta li -
bãs uma sé rie de me di das co er ci ti vas.

Con si de ra mos que tam bém o Se na do Fe de ral
deve ex pri mir o seu re pú dio pe las prá ti cas cho can tes
con tra a mu lher afe gã, ví ti ma in de fe sa da Mi lí cia
Ultra-Fun da men ta lis ta Islâ mi ca Ta li bã.

Di an te do ex pos to, nos so voto é pela apro va ção
do Re que ri men to nº 608, de 2000.

Sala das Co mis sões, 25 de se tem bro de 2001. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la tor –
Hugo Na po leão – José Co e lho – Ber nar do Ca bral –
José Sar ney – Emí lia Fer nan des – Ge ral do Melo –
Val mir Ama ral – José Agri pi no – João Alber to Sou za
– Íris Re zen de – Ro ber to Sa tur ni no – Tião Vi a na (au -
tor) – Ro meu Tuma – Pe dro Si mon – Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 4º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil rege-se

nas suas re la ções in ter na ci o na is pe los se guin tes
prin cí pi os:

I – in de pen dên cia na ci o nal;
II – pre va lên cia dos di re i tos hu ma nos;
III – au to de ter mi na ção dos po vos;
IV – não-in ter ven ção;
V – igual da de en tre os Esta dos;
VI – de fe sa da paz;
VII – so lu ção pa cí fi ca dos con fli tos;
VIII – re pú dio ao ter ro ris mo e ao ra cis mo;
IX – co o pe ra ção en tre os po vos para o pro gres -

so da hu ma ni da de;
X – con ces são de asi lo po lí ti co.



Pa rá gra fo úni co. A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil 
bus ca rá a in te gra ção eco nô mi ca, po lí ti ca, so ci al e cul -
tu ral dos po vos da Amé ri ca La ti na, vi san do à for ma ção 
de uma co mu ni da de la ti no-ame ri ca na de na ções.

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

PARECER Nº 1.067, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Re que ri -
men to nº 516, de 2001, de au to ria da Se -
na do ra He lo í sa He le na e ou tros Se nho res 
Se na do res, no sen ti do de que a po lí ti ca
ex ter na bra si le i ra, em face dos trá gi cos
acon te ci men tos do dia 11 de se tem bro
de 2001, bus que de sen co ra jar as Na ções
Ami gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re -
ta li a ção con tra po pu la ções ino cen tes, a
en se jar gra ves des do bra men tos para a
paz mun di al e o des ti no da hu ma ni da de.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da, nos ter mos do per -
mis si vo re gi men tal, art. 215, a pro nun ci ar-se so bre o
Re que ri men to SF nº 516, de 2001, “no sen ti do de que
a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, em face dos trá gi cos
acon te ci men tos do dia 11 de se tem bro de 2001, bus -
que de sen co ra jar as Na ções Ami gas quan to a pre ci -
pi ta dos atos de re ta li a ção con tra po pu la ções ino cen -
tes a en se jar gra ves des do bra men tos para a paz
mun di al e o des ti no da hu ma ni da de”.

O re que ri men to em apre ço foi pro pos to 18 de
se tem bro de 2001 e vem acom pa nha do de jus ti fi ca -
ção, da qual cabe des ta car o se guin te:

“Os prin cí pi os cons ti tu ci o na is re gen tes 
de nos sas re la ções in ter na ci o na is as sen -
tam-se es pe ci al men te na pre va lên cia dos di -
re i tos hu ma nos, na de fe sa da paz, na so lu -
ção pa cí fi ca dos con fli tos e no re pú dio ao
ter ro ris mo e ao ra cis mo.

Nes se mo men to, ao lado do jus to pe -
sar e da apre sen ta ção de ne ces sá ri as con -
do lên ci as ao povo nor te-ame ri ca no, atra vés
do Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca, cabe-nos ins tar o Po der Exe cu ti vo Fe de ral 
a que apóie a co mu ni da de in ter na ci o nal na ri -
go ro sa apu ra ção e pu ni ção dos res pon sá ve is, 
na for ma da lei, e a que con cla me os Esta dos 

a uma fir me atu a ção no com ba te ao ter ro ris -
mo, no âm bi to do di re to in ter na ci o nal.

To da via, im põe-se, ade ma is, a pre va lên -
cia da ra ci o na li da de po lí ti ca e da sen sa tez.
De ci sões mo vi das pelo ódio e pela pa i xão po -
dem nos con du zir a uma ve re da de in cer te -
zas e tre vas. Assim, cre mos deva a di plo ma -
cia bra si le i ra en vi dar to dos os es for ços pos sí -
ve is, de ma ne i ra a de sen co ra jar as Na ções
Ami gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a -
ção con tra po pu la ções ino cen tes, o que po de -
rá en se jar gra ves des do bra men tos para a paz 
mun di al e o des ti no da hu ma ni da de."

II – Aná li se

Tra ta-se a toda evi dên cia de ma ni fes ta ção opor -
tu na e con ve ni en te aos in te res ses na ci o na is, haja vis -
ta o re le van te sen ti do pa ci fis ta de que se re ves te, co e -
ren te com a tra di ção his tó ri ca des ta Re pú bli ca e con -
sen tâ nea com os prin cí pi os de di re i to in ter na ci o nal
pú bli co vo ca ci o na dos à ma nu ten ção da paz e à se gu -
ran ça co le ti va.

Ain da que de con te ú do exor ta tó rio, o re que ri -
men to é cla ra e in ci si va de mons tra ção de von ta de po -
lí ti ca do Se na do Fe de ral, de gran de sen ti do ci vi li za tó -
rio e que po de rá res pal dar a po si ção bra si le i ra di an te
da gra vís si ma ame a ça à paz que se ve ri fi ca.

III – Voto

Por todo o ex pos to, sen do o re que ri men to sob
exa me cons ti tu ci o nal, le gal e re gi men tal, e ver sa do
em boa téc ni ca, so mos pela sua apro va ção, con ve ni -
en te que é aos mais le gí ti mos in te res ses na ci o na is.

Sala da Co mis são, 25 de se tem bro de 2001. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Ro ber to Sa tur ni no,
Re la tor – José Co e lho – Tião Vi a na – Pe dro Si mon
– Ro meu Tuma – Ge ral do Melo – Ber nar do Ca bral
– Val mir Ama ral – Lú dio Co e lho – Iris Re zen de –
Emí lia Fer nan des – José Agri pi no – Pe dro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa 
apro vou os Re que ri men tos n.ºs 447, 472, 473, 497,
498, 502 e 503, de 2001, de au to ria dos Se na do res
Mo za ril do Ca val can ti, Ber nar do Ca bral, Ro ber to Re -
quião, Lú cio Alcân ta ra e Re nan Ca lhe i ros, so li ci tan do
in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Fo ram
en ca mi nha dos à pu bli ca ção pa re ce res da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, conn clu in -
do fa vo ra vel men te às se guin tes ma té ri as:



– Re que ri men to nº 608, de 2000, do Se na dor
Tião Vi a na, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, que
o Se na do for mu le voto de cen su ra jun to ao go ver no
fun da men ta lis ta do Afe ga nis tão, que se au to de no mi -
na Emi ra do Islâ mi co do Afe ga nis tão, apon tan do a in -
dig na ção dos bra si le i ros com re la ção aos acon te ci -
men tos que vêm ten do lu gar na que le país, onde é fla -
gran te o des res pe i to às mu lhe res, sub me ti das a toda
es pé cie de maus-tra tos e hu mi lha ções pelo re gi me
Ta li ban; e

– Re que ri men to nº 516, de 2001, da Se na do ra
He lo i sa He le na e ou tros Se nho res Se na do res, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, seja le va da ao co nhe ci -
men to do Go ver no Bra si le i ro a po si ção do Se na do Fe -
de ral, no sen ti do de que a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra,
em face dos trá gi cos acon te ci men tos do dia 11 de se -
tem bro de 2001, bus que de sen co ra jar as Na ções Ami -
gas quan to a pre ci pi ta dos atos de re ta li a ção con tra po -
pu la ções ino cen tes, a en se jar gra ves des do bra men tos 
para a paz mun di al e o des ti no da hu ma ni da de. 

As ma té ri as fi gu ra rão na Ordem do Dia da pró xi -
ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art.
222, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº  546, DE 2001

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam so li ci ta -
das ao Se nhor Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, em ra -
zão das gra ves de nún ci as no ti ci a das pela Re vis ta
Épo ca de 3 de se tem bro de 2001, as se guin tes in for -
ma ções re la ti vas ao con tra to, aci den te e se gu ro da
Pla ta for ma da Pe tro bras de no mi na da P-36:

A Pe tro bras “quer que as se gu ra do ras ame ri ca -
nas Fi de lity e Ame ri can Home Assu ran ce a in de ni -
zem por pre ju í zos no re ce bi men to de pla ta for mas ad -
qui ri das do es ta le i ro bra si le i ro Ve rol me”. As se gu ra -
do ras, por sua vez, ten tam pro var que “a em pre sa não 
tem di re i to à in de ni za ção por que ge ren cia mal a aqui -
si ção de suas pla ta for mas”. A Pe tro bras re ce beu al -
gum se gu ro em ra zão do aci den te da P-36? O se gu ro
es pe cí fi co fe i to jun to às se gu ra do ras ame ri ca nas foi
re ce bi do pela es ta tal bra si le i ra?

Jus ti fi ca ção

Da edi ção nº 80 da re vis ta Épo ca (21-3-2001)
des ta cam-se a res pe i to do aci den te com a Pla ta for ma 
da Pe tro bras (P-36) as se guin tes afir ma ções: “Há
uma co mu ni ca ção en tre o tan que que ex plo diu e a

plan ta de pro ces sa men to”, o que na tu ral men te se ria
um in dí cio de fa lha no pro je to. Algo que con si de ro ex -
tre ma men te gra ve foi men ci o na do pelo Se cre tá rio  de
Ener gia, Indús tria Na val e Pe tró leo do RJ, Sr. Wag ner
Vic ter: “Essas pla ta for mas cons tru í das no Exte ri or,
lon ge das vis tas da Pe tro bras, são um ris co. Há pla -
ta for mas fe i tas na Espa nha que le va ram um ano para
en trar em ope ra ção, por de fe i tos de fa bri ca ção”.

(gri fa mos)

A mí dia foi ex tre ma men te rica em de nún ci as: do
jor nal Esta do de São Pa u lo, de 19-3-2001, des ta co:
“Pa ra mos por que mu i to ni tro gê nio es ta va sen do per -
di do de vi do a fu ros nos flu tu a do res”. Da re vis ta Veja,
em sua edi ção 1693, fi ca va a dú vi da se o aci den te te -
ria sido ca u sa do em ra zão do “pro ble ma de pres su ri -
za ção no vent da pla ta for ma” ou como se es pe cu lou,
à épo ca, em ra zão de inú me ras fa lhas no pro je to de
cons tru ção da P-36.

A re vis ta Épo ca pu bli cou em 26-3-2001 que “a
P-36 ope ra va em con di ções pre cá ri as, com par te dos
equi pa men tos sem fun ci o nar, além de ra cha du ra na
base de um dos pi la res de flu tu a ção, fre qüen te men te
inun da do”.

To das es sas in for ma ções, dú vi das e ques ti o na -
men tos fi ca ram sem res pos tas con cre tas e con vin -
cen tes du ran te os me ses de ava li a ção das ver da de i -
ras ca u sas. So mam-se a esse qua dro de in de fi ni ções
as re cen tes de nún ci as pu bli ca das na Re vis ta Épo ca
de 3 de se tem bro de 2001, que tra zem dú vi das quan -
to ao di re i to ou não da Pe tro bras à in de ni za ção em ra -
zão do aci den te com a P-36. Te mos que ave ri guar,
por tan to, se tam bém exis tem pro ble mas com o se gu -
ro da P-36.

Sala das Ses sões, 28 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ge ral do Cân di do.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 547, DE 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, se jam en ca mi nha das
ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e Tec no lo -
gia, Ro nal do Mota Sar den berg, pe di do de in for ma -
ções a res pe i to do va za men to de lí qui do ra di o a ti vo
ocor ri do há cer ca de qua tro me ses na Usi na nu cle ar
de Angra I, cons tru í da na Pra ia de Ita or na, Angra dos
Reis, Rio de Ja ne i ro, no sen ti do de ve ri fi car:



I) Qual o atu al qua dro fun ci o nal da em pre sa, in -
clu in do os ter ce i ri za dos? Este qua dro está ade qua do
à ope ra ção da usi na?

II) Qual a pe ri o di ci da de de tre i na men to/re ci cla -
gem dos téc ni cos e ope ra do res da usi na?

III) Qu a is as re a is con di ções de tra ba lho a que
es tão sub me ti dos os fun ci o ná ri os da em pre sa in clu í -
dos os ter ce i ri za dos?

IV) Qu a is as con di ções de ope ra ção e se gu ran -
ça das Usi nas nu cle a res de Angra I, II?

V) Qual o ní vel de gra vi da de do in ci den te, se -
gun do as nor mas téc ni cas in ter na ci o na is?

VI) Qual o mo men to em que os di ri gen tes da em -
pre sa con si de ram re le van te in for mar a po pu la ção de
even tos de tal na tu re za? Tal de ci são é ba se a da em cri -
té ri os sub je ti vos ou ob je ti vos? Qu a is são os cri té ri os?
De que for ma a po pu la ção de ve rá ser in for ma da?

VII) Em caso de eva cu a ção da ci da de, mo ti va do
por aci den te que pro vo que um va za men to ex ter no de
subs tân ci as ra di o a ti vas que ve nham atin gir a po pu la -
ção, qua is os pro ce di men tos pre vis tos e que or ga nis -
mos e/ou en ti da des são aci o na dos?

Sala das Ses sões, 28 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Ge ral do Cân di do.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº  548, DE 2001

Re que ri men to de Infor ma ções ao
Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia. 

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is se jam pres ta -
das as se guin tes in for ma ções re la ti vas às pes qui sas
e ex plo ra ção de pe tró leo na cos ta do Ama pá, pe las
em pre sas Brit hish Pe tró leo e Esso Bra si le i ra:

1) Lo ca li za ção exa ta dos po ços BMFZA-1
(Esso) e BFZ-Z (BP-OIL) le van do em con si de ra ção
os Esta dos do Ama pá e do Pará.

2) Cro no gra ma de exe cu ção das pes qui sas e
pre vi são de iní cio de ex plo ra ção.

3) Está gio atu al das pes qui sas.
4) Lo ca li za ção da in fra-es tru tu ra ne ces sá ria.
5) Po ten ci al de pro du ção e tipo de com bus tí vel

fós sil pre vis to.

Justificação

Pro nun ci a men to do Se na dor Se bas tião Ro cha
do dia 31 de maio de 2001

Há uma ques tão pre o cu pan te com re la ção à ex -
plo ra ção de pe tró leo na cos ta do Ama pá. E, para que
não pa i rem dú vi das so bre o meu po si ci o na men to,
que ro ex pli car que o que nos traz uma gran de an si e -
da de é exa ta men te sa ber da Agên cia Na ci o nal de Pe -

tró leo e das em pre sas que li de ram os con sór ci os – a
Bri tish Pe tro le um e a Esso do Bra sil – por que elas es -
tão se di a das no Esta do do Pará, se os po ços, se gun -
do os da dos de que dis po mos, es tão si tu a dos na cos -
ta do Ama pá, ou seja, mu i to mais pró xi mos do Ama pá 
que do Pará – por isso, sem dú vi da, na cos ta do Ama -
pá –, e por que as li cen ças am bi en ta is e as ou tras do -
cu men ta ções ne ces sá ri as es tão tam bém tra mi tan do
no Esta do do Pará e não no Ama pá.

Res pal do mi nha po si ção nas si tu a ções que pro -
vo ca ram le são gra ve ao Esta do do Ama pá do pon to
de vis ta eco nô mi co e so ci al. Qu e ro fa zer re fe rên cia ao 
caso da Ca dam – Ca u lim da Ama zô nia, que es ta be le -
ceu-se na mar gem di re i ta do rio Jari, na co mu ni da de
de Mon te Dou ra do, Mu ni cí pio de Alme rim, Esta do do
Pará, para in dus tri a li zar e ex por tar o ca u lim, cuja
mina fica si tu a da no Esta do do Ama pá.

Como se vê, isso trou xe pre ju í zo eco nô mi co –
por que uma par ce la im por tan te dos im pos tos que de -
ve ria ser re co lhi da para o Esta do do Ama pá está sen -
do re co lhi da para o Esta do do Pará – e pro ble mas so -
ci a is gra ves, como o sur gi men to de uma co mu ni da de, 
hoje sede mu ni ci pal, que, em fun ção da si tu a ção ge o -
grá fi ca lo cal, pra ti ca men te é er gui da so bre pa la fi tas.
E não que re mos que isso se re pi ta com o Esta do do
Ama pá. Esta mos, por tan to, vi gi lan tes.

No Pará, acon te ceu a mes ma si tu a ção com re -
fe rên cia ao fer ro de Ca ra jás. As mi nas fi cam lo ca li za -
das no Esta do do Pará, no en tan to a ex por ta ção é fe i -
ta pelo por to de Ita qui, no Ma ra nhão.

Assim, o que que ro da BP Oil e da Esso do Bra -
sil e o que es tou exi gin do da Agên cia Na ci o nal de Pe -
tró leo é que es sas em pre sas fa çam suas ba ses no
Ama pá, in vis tam em in fra-es tru tu ra lo gís ti ca na que le
Esta do.

Há pes qui sas em fase adi an ta da, e as in for ma -
ções de que dis po mos são as de que gás em abun -
dân cia já foi de tec ta do. O que se bus ca, hoje, é sa ber
se a ex plo ra ção do óleo dis po ní vel é eco no mi ca men -
te viá vel. Então, se isso re sul tar em re fi na ria no fu tu ro, 
que toda essa es tru tu ra seja lo ca li za da no Esta do do
Ama pá. O que es tou fa zen do, nes te mo men to, é um
aler ta, por que há in dí ci os sé ri os de que pre ten dem
uti li zar como base o Esta do do Pará, e não va mos
con cor dar com isso. 

Estou con cla man do a união das au to ri da des do
Esta do do Ama pá – seus re pre sen tan tes no Se na do
Fe de ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos, o Go ver na dor
João Ca pi be ri be, os mem bros da Assem bléia Le gis -
la ti va, os Pre fe i tos – e de ins ti tu i ções como a OAB do
Ama pá, o Mi nis té rio Pú bli co Esta du al, en fim, aque las
que de vem es tar en vol vi das nes te pro ces so de im pe -



dir que, mais uma vez, a ri que za mi ne ral do Ama pá
seja sur ri pi a da e que o seu povo ve nha a so frer da nos 
e pre ju í zos. Que a ri que za que a na tu re za nos deu
pos sa ser re ver ti da eco nô mi ca e so ci al men te para o
povo do nos so Esta do.

Já pro pus, na Co mis são de Infra-Estru tu ra a re -
a li za ção de uma au diên cia pú bli ca no Esta do do
Ama pá, além de que seja de sig na da uma co mis são
es pe ci al para ir ao Ama pá, se ne ces sá rio tam bém, ao 
Pará, sa ber por que as ações não es tão sen do de sen -
vol vi das no nos so Esta do e para co nhe cer mais de
per to o pro ble ma. Pa re ce que há um enig ma em tor no 
da ques tão do pe tró leo na cos ta do Ama pá. As no tí ci -
as não tran si tam com tan ta fa ci li da de, não tem sido
fá cil ob ter as in for ma ções. Por isso, Sr. Pre si den te,
es tou en ca mi nhan do à Mesa este Re que ri men to de
Infor ma ções ao Mi nis tro de Mi nas e Ener gia so bre a
ques tão do pe tró leo no Esta do do Ama pá. Por que, se -
não, quan do abrir mos os olhos já es ta re mos to tal -
men te le sa dos, nos sa ri que za já terá sido sur ru pi a da
e o nos so povo e o nos so Esta do, pre ju di ca dos.

Te mos um pas sa do na ques tão mi ne ral que nos
faz ser pre ven ti vos quan to ao fu tu ro, obri gan do-nos a
to mar os cu i da dos ne ces sá ri os para que de po is não
ve nha mos so frer da nos. A Ico mi, que ex plo rou man -
ga nês no Esta do do Ama pá du ran te qua se 50 anos e
que en cer rou seu con tra to pre ma tu ra men te – só de -
ve ria ter sido en cer ra do em 2003 –, está ca u san do
gra ves pre ju í zos ao Ama pá. Fa tu rou, no pe río do de
apro xi ma da men te 45 anos, mais de US$1 bi lhão, e o
re tor no para o Esta do foi mu i to pe que no, re fe ren te lo -
gi ca men te aos ro yal ti es. Hou ve, ló gi co, o cres ci men to
do Esta do, mas os pro ble mas so ci a is vi e ram jun to e o
Ama pá hoje con cen tra um alto ín di ce de vi o lên cia e
de mo ra di as em si tu a ção de ris co.

De tal modo que não va mos ace i tar que isso se
re pi ta! Nós te mos o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral ins ta la -
do no Esta do do Ama pá. Te mos to dos os ór gãos fe de -
ra is lá ins ta la dos. Para qual quer pro ce di men to ne ces -
sá rio para re gu la ri zar a ex plo ra ção do pe tró leo ou do
gás, na cos ta do Ama pá, de ve rão ser uti li za das as
ins ti tu i ções pú bli cas do Esta do do Ama pá, por que se -
não vai pa re cer que es tão que ren do dar uma ras te i ra
nos ama pa en ses, fa zen do tudo à re ve lia do nos so co -
nhe ci men to e, com isso, de po is os pre ju í zos se tor na -
rão ir re ver sí ve is.

Sala das Ses sões, 28 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.

(À Mesa para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi -
men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 549, DE 2001
Com fun da men to no dis pos to no art. 13 do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral, com a re da ção
dada pela Re so lu ção nº 37, de 1995, re que i ro a Vos sa 
Exce lên cia seja con si de ra da como jus ti fi ca da mi nha
au sên cia à vo ta ção no mi nal ocor ri da na Ses são De li -
be ra ti va Ordi ná ria do dia 18 de se tem bro cor ren te, em 
ra zão de me ha ver au sen ta do do Ple ná rio no mo men -
to em que se deu a vo ta ção do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº  9, de 2000, que “al te ra o art. 36 da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce
as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal”.

Sala das Ses sões, 28 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 188, DE 2001

Asse gu ra a ins ta la ção de Mu ni cí pi -
os cri a dos por Lei Esta du al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É as se gu ra da a ins ta la ção dos Mu ni cí pi -

os, cujo pro ces so de cri a ção teve iní cio an tes da pro -
mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 15, des de
que o re sul ta do do ple bis ci to te nha sido fa vo rá vel e
que as leis de cri a ção te nham obe de ci do à le gis la ção
an te ri or.

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

Jus ti fi ca ção

A edi ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 15 teve fi -
na li da de li mi ta do ra para a eman ci pa ção de mu ni cí pi -
os. Ocor re que o pro ces so de eman ci pa ção de di ver -
sos mu ni cí pi os, quan do da edi ção da Emen da Cons ti -
tu ci o nal, já ha via sido ini ci a do, com a re a li za ção dos
ple bis ci tos pre vis tos na le gis la ção.

Face aos re sul ta dos dos ple bis ci tos, em aten -
ção à le gis la ção en tão em vi gor, fo ram apro va das as
res pec ti vas leis es ta du a is de cri a ção e ins ta la dos os
mu ni cí pi os, em vá ri os Esta dos da Fe de ra ção, com a
re a li za ção das ele i ções para Pre fe i to e Ve re a do res.

Estão es tes mu ni cí pi os em ple no fun ci o na men -
to e visa este pro je to de lei for ma li zar a con so li da ção



de si tu a ções fá ti cas ir re ver sí ve is. O re tor no des tes
mu ni cí pi os, para as áre as das qua is fo ram des mem -
bra dos, cri a ria pro ble mas eco nô mi cos e ad mi nis tra ti -
vos in so lú ve is, tan to para os mu ni cí pi os eman ci pa -
dos, como para os mu ni cí pi os dos qua is fo ram des -
mem bra dos.

Sala das Ses sões, 28 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Pe dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15
DE 12 DE SETEMBRO DE 1996

Dá nova re da ção ao § 4º do art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

Arti go úni co. O § 4º do art. 18 da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 18 ..................................................
..............................................................
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são 

e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os,
far-se-ão por lei es ta du al, den tro do pe río do
de ter mi na do por lei com ple men tar fe de ral, e 
de pen de rão de con sul ta pré via, me di an te
ple bis ci to, às po pu la ções dos Mu ni cí pi os en -
vol vi dos, após di vul ga ção dos Estu dos de
Vi a bi li da de Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli -
ca dos na for ma da lei."

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 1996.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 189, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
8.742, de 7 de de zem bro de 1993, com a
fi na li da de de re gu la men tar o art. 245 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta da as sis -
tên cia aos her de i ros e de pen den tes ca -
ren tes de pes so as vi ti ma das por cri me
do lo so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de

1993, pas sa a vi go rar acres ci da da Se ção II-A ao Ca -
pí tu lo IV e dos arts. 22-A, 22-B e 22-C:

“SEÇÃO II-A
Dos Be ne fí ci os aos Her de i ros e

De pen den tes ca ren tes de pes so as vi ti ma das
por cri me do lo so

Art. 22 A. O Po der Pú bli co, sem pre ju í zo da res -
pon sa bi li da de ci vil do au tor do ilí ci to, pres ta rá as sis -
tên cia aos her de i ros e de pen den tes ca ren tes de pes -
so as vi ti ma das por cri me do lo so.

Art. 22 B. O be ne fí cio de vi do aos her de i ros e de -
pen den tes ca ren tes de pes so as vi ti ma das por cri me
do lo so con tra a vida é o au xí lio fi nan ce i ro equi va len te
ao va lor de um sa lá rio mí ni mo men sal.

§ 1º Ha ven do mais de um her de i ro ou de pen -
den te da ví ti ma, o mon tan te do be ne fí cio será dis tri -
bu í do, em par tes igua is, aos be ne fi ciá ri os.

§ 2º O be ne fí cio de i xa de ser de vi do para o her -
de i ro ou de pen den te que atin gir a ma i o ri da de, ou vier
a fa le cer, ou re cu pe rar a ca pa ci da de.

Art. 22 C. Con si de ram-se, para os fins des ta lei:
I – her de i ros, os ne ces sá ri os, se gun do a lei ci vil,
II – de pen den tes ca ren tes, os que de pen di am

eco no mi ca men te da ví ti ma."
Art. 2º As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção

des ta lei cor re rão à con ta do or ça men to da se gu ri da -
de so ci al.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de no ven ta dias.

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

Jus ti fi ca ção

Em seu art. 945, a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be -
le ce que o Po der Pú bli co de ve rá dar as sis tên cia aos
her de i ros e de pen den tes ca ren tes de pes so as vi ti ma -
das por cri me do lo so,  ver bis:

“Art. 245. A lei dis po rá so bre as hi pó te -
ses e con di ções em que o po der pú bli co
dará as sis tên cia aos her de i ros e de pen den -
tes ca ren tes de pes so as vi ti ma das por cri -
me do lo so, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da -
de ci vil do au tor do ilí ci to.”

O Esta do tem como de ver ofer tar se gu ran ça
pú bli ca in ter na e ex ter na, ad mi nis trar a jus ti ça,
pres tar bons ser vi ços de sa ú de, pre vi dên cia e as -
sis tên cia so ci al.

Como a ação do Esta do ain da é mu i to fa lha no
que tan ge a se gu ran ça do ci da dão, quis o cons ti tu in te 
as se gu rar aos her de i ros e des cen den tes das ví ti mas
de omis são do sis te ma pú bli co a as sis tên cia de vi da
pelo Esta do.



Por se tra tar de dis po si ti vo que não é auto-apli -
cá vel, to ma mos a ini ci a ti va de re gu la men tá-lo, pois,
pas sa dos doze anos, os di re i tos ali as se gu ra dos, in fe -
liz men te, ain da não se en con tram à dis po si ção do ci -
da dão.

Estas as ra zões que nos le vam a co lo car a pre -
sen te pro po si ção à con si de ra ção de nos sos pa res no
Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 28 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Luiz Pon tes.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dis põe so bre a or ga ni za ção da
Assis tên cia So ci al e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................

SEÇÃO II
Dos Be ne fí ci os Even tu a is

Art. 22. Enten dem-se por be ne fí ci os even tu a is
aque les que vi sam ao pa ga men to de au xí lio por na ta li -
da de ou mor te, às fa mí li as cuja ren da men sal per ca pi -
ta seja in fe ri or a 1/4 (um quar to) do sa lá rio mí ni mo.

§ 1º A con ces são e o va lor dos be ne fí ci os de
que tra ta este ar ti go se rão re gu la men ta dos pe los
Con se lhos de Assis tên cia So ci al dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, me di an te cri té ri os e
pra zos de fi ni dos pelo Con se lho Na ci o nal de Assis tên -
cia So ci al (CNAS).

§ 2º Po de rão ser es ta be le ci dos ou tros be ne fí ci -
os even tu a is para aten der ne ces si da des ad vin das de
si tu a ções de vul ne ra bi li da de tem po rá ria, com pri o ri -
da de para a cri an ça, a fa mí lia, o ido so, a pes soa por -
ta do ra de de fi ciên cia, a ges tan te, a nu triz e nos ca sos
de ca la mi da de pú bli ca.

§ 3º O Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al
(CNAS), ou vi das as res pec ti vas re pre sen ta ções de
Esta dos e Mu ni cí pi os dele par ti ci pan tes, po de rá pro -
por, na me di da das dis po ni bi li da des or ça men tá ri as
das três es fe ras de go ver no, a ins ti tu i ção de be ne fí ci -
os sub si diá ri os no va lor de até 25% (vin te e cin co por
cen to) do sa lá rio mí ni mo para cada cri an ça de até 6
(seis) anos de ida de, nos ter mos da ren da men sal fa -
mi li ar es ta be le ci da no ca put.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO IX

Das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran -
si tó ri as

Art. 245 A lei dis po rá so bre as hi pó te ses e con -
di ções em que o po der pú bli co dará as sis tên cia aos
her de i ros e de pen den tes ca ren tes de pes so as vi ti ma -
das por cri me do lo so, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da -
de ci vil do au tor do ilí ci to.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vos ao art. 71
da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991,
que “Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí -
ci os da Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te pa rá gra fo úni co 

ao art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991:

“Pa rá gra fo úni co. O sa lá rio-ma ter ni da -
de de mães de re cém-nas ci dos pré-ter mo
será di re ta men te pago pela Pre vi dên cia So -
ci al por um pe río do acres ci do do nú me ro de 
se ma nas equi va len te à di fe ren ça en tre o
nas ci men to a ter mo (37 se ma nas) e a ida de 
ges ta ci o nal do re cém-nato, de vi da men te
com pro va da em exa me clí ni co, pre fe ren ci al -
men te re a li za do por mé di co-pe di a tra. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A taxa de mor ta li da de in fan til – nú me ro de cri an -
ças que mor rem até um ano de vida – man tém a ten -
dên cia de que da em todo o Bra sil, por toda a dé ca da
de 90. É de 47,8/1.000 cri an ças nas ci das vi vas, em
1990 e de 35,2/1.000 no ano de 2000, se gun do es ti -
ma ti va do IBGE.

Não obs tan te es sas ci fras al vis sa re i ras, na re -
gião Nor des te re gis tra-se uma taxa de 56,1/1.000, o
que de mons tra a ne ces si da de de se ado tar me di das
em tem po opor tu no para que se re du za esse ín di ce.

Entre as do en ças fa ta is pre va len tes como ca u sa 
de mor ta li da de in fan til, des ta cam-se aque las re la ci o -



na das ao pe río do pe ri na tal, vale di zer, aque le es pa ço
de tem po que abran ge o pré-par to e o pos te ri or ao
par to. Dis tin guem-se como a prin ci pal ca u sa de mor -
ta li da de in fan til, se gui das de in fec ções res pi ra tó ri as e
in tes ti na is.

Se gun do a Pes qui sa Na ci o nal so bre De mo gra -
fia e Sa ú de (PNDS), de 1996, pro mo vi da pela So ci e -
da de Ci vil do Bem-Estar Fa mi li ar no Bra sil (Bem Fam), 
o nú me ro de óbi tos de cri an ças nas ci das vi vas, até
um ano de ida de, cu jas mães não re ce be ram acom -
pa nha men to pré-na tal che ga a 207/1.000, en quan to
que esse ín di ce cai para 20/1.000 en tre cri an ças nas -
ci das de mães que se sub me te ram re gu lar men te aos
exa me pré-na tal.

Na re du ção da mor ta li da de in fan til, di ver sos fa -
to res são de ter mi nan tes, en tre os qua is po dem-se ci -
tar: a que da da taxa de fe cun di da de da mu lher bra si -
le i ra; o Pro gra ma de Assis tên cia Inte gral à Sa ú de da
Cri an ça, que em pre ga agen tes co mu ni tá ri os de sa ú -
de re cru ta dos nos pró pri os ba ir ros onde re si de a po -
pu la ção-alvo; o tra ba lho me ri tó rio da Pas to ral da Cri -
an ça, li ga da à Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil (CNBB). O Pro gra ma de Com ba te às Ca rên ci as 
Nu tri ci o na is, do Mi nis té rio da Sa ú de, atua in ci si va -
men te no con tro le da des nu tri ção in fan til, mor men te
na de fi ciên cia de vi ta mi na A e de fer ro. Pa ra le la men -
te, as cam pa nhas anu a is de va ci na ção con tra po li o -
mi e li te, dif te ria, té ta no, co que lu che, sa ram po e ru béo -
la de sem pe nham fun ção re le van te na me lho ria des se 
in di ca dor so ci al.

Indu vi do sa, po rém, é a im por tân cia da ado ção
da prá ti ca do ale i ta men to ma ter no, que au men tou de
4,5 para 7 me ses no pe río do de 1989 a 1996, se gun -
do da dos da PNDS/Bem fam. Esse fato con tri bu iu
para a re du ção de 20% da des nu tri ção in fan til e de
mais de 50% da taxa de mor ta li da de in fan til ca u sa da
por di ar réia. Se gun do o Mi nis té rio da Sa ú de, em pa í -
ses com mor ta li da de in fan til mo de ra da e alta, as cri -
an ças que re ce bem ale i ta men to ar ti fi ci al cor rem um
ris co 14 ve zes ma i or de mor rer por di ar réia e são qua -
tro ve zes mais sus cep tí ve is de mor te por pne u mo nia
do que as cri an ças ama men ta das com le i te ma ter no.
Ade ma is, as cri an ças que não re ce bem ale i ta men to
ma ter no es tão su je i tas a hos pi ta li za ção numa pro por -
ção cin co ve zes ma i or que aque las que o re ce bem.

É di an te des se con tex to que apre sen ta mos
essa pro po si ção, per mi tin do que o re cém-nato pre -
ma tu ro re ce ba ale i ta men to e cu i da dos ma te mos mais 
pro lon ga dos, vis to que, em vir tu de da pre co ci da de de 
seu nas ci men to, en con tra-se mais fra gi li za do re la ti va -
men te àque las cri an ças nas ci das a ter mo.

Cre mos, tam bém, es tar aten den do ao dis po si ti -
vo do Tex to Cons ti tu ci o nal que de ter mi na que to dos são 
igua is, con subs tan ci a do no prin cí pio da iso no mia, que
de ter mi na que os igua is se jam tra ta dos igual men te e os 
de si gua is se jam tra ta dos de si gual men te, ou seja, de
for ma di fe ren ci a da – art. 5º, CF. Obe de ce mos, igual -
men te, ao man da men to ins cri to no in ci so III, art. 3º, da
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca que es ta tui o ob je ti vo de er -
ra di car a po bre za e a mar gi na li za ção e re du zir as de si -
gual da des so ci a is e re gi o na is. O in ci so IV, do mes mo
ar ti go, de ter mi na a pro mo ção do bem de to dos, sem
pre con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de ou qua is -
quer ou tras for mas de dis cri mi na ção.

Em vis ta do ex pos to, es pe ra mos a com pre en -
são de nos sos pa res, no sen ti do da apro va ção des te
Pro je to de Lei do Se na do.

Sala das Ses sões, 28 de se tem bro de 2001. –
Se na dor Luiz Pon tes.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci -
os de Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei.
....................................................................................

SUBSEÇÃO VII
Do Sa lá rio-Ma ter ni da de

Art 71. O sa lá rio-ma ter ni da de é de vi do à se gu -
ra da em pre ga da, à tra ba lha do ra avul sa, à em pre ga da
do més ti ca e à se gu ra da es pe ci al, ob ser va do o dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 39 des ta lei, du ran te 120
(cen to e vin te) dias, com iní cio no pe río do en tre 28 (vin -
te e oito) dias an tes do par to e a data de ocor rên cia des -
te, ob ser va das as si tu a ções e con di ções pre vis tas na
le gis la ção e no que con cer ne a pro te ção à ma ter ni da de. 
(Re da ção dada pela Lei nº 8.86, de 25-3-94.)

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 189, de 2001 (nº 5.571/2001, na ori gem), de
25 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº



767, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec -
ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, e ain da có -
pia dos do cu men tos per ti nen tes ci ta dos no item 8.1
da re fe ri da De ci são, so bre le van ta men to de au di to ria
re a li za da em obras pú bli cas, ob je ti van do a pres ta ção
de in for ma ções ao Con gres so Na ci o nal (TC –
001.212/2001-5).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

Foi ane xa da có pia ao pro ces sa do do Re que ri -
men to nº 651, de 1995, que cri ou a Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to das obras ina ca ba das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo -
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 642, de 1999, de au to ria do Se na dor 
Ge ral do Althoff, que dá nova re da ção ao § 1º do art.
42; in ci so I do 53; aos arts. 198 e 249; acres cen ta o
art. 244-A ao Tí tu lo VII, Ca pí tu lo I, Se ção II, e in ci sos
aos arts. 56, 98, 148, 180 e 201, da Lei nº 8.069, de 13 
de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri an ça e do Ado les -
cen te –; e al te ra o art. 225 do De cre to-Lei nº 2.848, de
7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal).

Ten do sido apro va do ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o pro je -
to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2000 (nº
3.864/97, na Casa de ori gem), que dis põe so bre o va lor
das ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos pú bli cos nas
de sa pro pri a ções para fins de re for ma agrá ria; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de 2001 (nº
109/95, na Casa de ori gem), que acres cen ta in ci sos
ao art. 3o da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991,
que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu da Re pre -
sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con -
jun ta do Mer co sul, re la tó ri os pre li mi na res, pro fe ri dos
nos ter mos do in ci so I do art. 2º da Re so lu ção n.º 1,
de 1996-CN, apro va dos por aque le Co le gi a do, so bre
as se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do n.º 176, de 2000, de
au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que dis põe so bre a 
isen ção do im pos to de im por ta ção nas hi pó te ses que
men ci o na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 125, de
2000 (n.º 366/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do para
Con ser va ção da Fa u na Aquá ti ca nos Cur sos dos
Rios Li mí tro fes, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca
do Pa ra guai, em 19 de maio de 1999;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 139, de
2000 (n.º 244/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to da Emen da, por Tro ca de No tas, ao
ane xo do Acor do so bre Trans por tes Aé re os, de 4 de
ju lho de 1947, ce le bra da en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va 
do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí lia, em 3 de
de zem bro de 1998;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 141, de
2000 (n.º 512/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Tra ta do so bre Trans fe rên cia de Pes -
so as Con de na das e de Me no res sob Tra ta men to
Espe ci al en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, ce le -
bra do em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de 2000.

Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo n.ºs 125, 139 
e 141, de 2000, vão à Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos do art. 376,
III, do Re gi men to Inter no, te rão pra zo de cin co dias
úte is para re ce bi men to de emen das, fin do o qual a re -
fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is
por igual pe río do, para opi nar as pro po si ções.

O Pro je to de Lei do Se na do n.º 176, de 2000,
vol ta ao exa me da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Edi son Lo bão, Srªs e Srs. Se na do res, há
pou cos dias, o Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da
União, Mi nis tro Hum ber to Sou to, veio a esta Casa e
en tre gou ao Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do Aé cio
Ne ves, ao Pre si den te do Se na do, Se na dor Ra mez
Te bet, e ao Pre si den te da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Se na dor Car los
Be zer ra, uma có pia do re la tó rio que tra ta va de uma
au di to ria nas 304 obras to ca das com re cur sos da
União em nos so País.

Do to tal das obras au di ta das, 121 são sus pe i tas
de ir re gu la ri da des gra ves, 89 apre sen tam ou tras fa -
lhas, e ape nas 94 es tão den tro dos pa râ me tros le ga is. 
O que isso sig ni fi ca? Sig ni fi ca que, em 121 obras to -
ca das com o di nhe i ro da União – ou seja, com di nhe i -



ro do con tri bu in te –, há ir re gu la ri da des, como su per -
fa tu ra men to de pre ços, con tra ta ção de ser vi ços com
dis pen sa in de vi da de li ci ta ção e in clu são de ter mos
adi ti vos em va lo res su pe ri o res ao per mi ti do por lei. 

Das sete obras da al ça da do Po der Ju di ciá rio –
pas mem, Srs. Se na do res –, em qua tro os pro ble mas
são gra ves: a am pli a ção da sede do Tri bu nal de Jus ti -
ça do Dis tri to Fe de ral, a cons tru ção do ane xo e da
sede do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral do Rio de Ja ne i ro e 
da Se ção Ju di ciá ria em Cu i a bá. A úl ti ma – é cla ro, não
po de ria fal tar, pois é a mais es can da lo sa – ain da é a
obra do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho de São Pa u lo.

Exis tem in dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves em
16 obras de ge ra ção e trans mis são de ener gia; em 33
na área de re cur sos hí dri cos e ir ri ga ção, Se na dor
José Co e lho; e em 55 na de trans por tes. 

Faço ques tão de re pe tir: ge ra ção e trans mis são
de ener gia, re cur sos hí dri cos, ir ri ga ção e trans por tes.
Jus ta men te nas áre as em que o País mos tra-se mais
ca ren te, di an te de uma cri se ener gé ti ca sem pre ce -
den tes, de uma seca cru el e de su ma na e com a ma -
lha de es tra das ro do viá ri as em tal es ta do que com -
pro me te não só o es co a men to de nos sa pro du ção
como di a ri a men te ce i fa vi das.

Em 1995, tive o pri vi lé gio de pre si dir, nes ta
Casa, uma Co mis são Espe ci al que iden ti fi cou nada
me nos do que 2.214 obras que fo ram ini ci a das e de -
po is pa ra li sa das e aban do na das. Tive o pri vi lé gio de
ser o Pre si den te des sa Co mis são Espe ci al do Se na -
do que fez o le van ta men to das obras ina ca ba das, ten -
do ao lado o Se na dor Edi son Lo bão, como Vice-Pre -
si den te. Entre es sas obras, es tão es co las, hos pi ta is,
pon tes, es tra das, adu to ras, fer ro vi as. Re gis tra mos
um des per dí cio su pe ri or a R$15 bi lhões. Fo ram seis
me ses, Se na dor Jef fer son Pé res – V. Exª sabe dis so
–, de ár duo tra ba lho, com des lo ca men tos do Acre ao
Rio Gran de do Sul, com mais de 100 ho ras de vôo.
Apon ta mos ain da 113 obras que con si de ra mos pri o ri -
tá ri as para que fos sem re to ma das e con clu í das. E es -
sas obras fo ram es co lhi das de co mum acor do com os 
Go ver na do res, in de pen den te men te do par ti do ou da
po si ção po lí ti ca. Sem pre vi a ja mos acom pa nha dos de
au di to res do Tri bu nal de Con tas da União, para que
não pa i ras se ne nhum dú vi da na se le ção das obras
que iri am ser es co lhi das no re la tó rio fi nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
ain da é hoje um país que con vi ve com a po bre za e
com a mi sé ria dos seus ha bi tan tes. A in di ca ção da re -
to ma da de uma obra sus pe i ta de ir re gu la ri da de ou de
ile ga li da de pelo Tri bu nal de Con tas da União não im -
pli ca, de ma ne i ra ne nhu ma, que o pas sa do te nha que 
ser es que ci do. Assim como ago ra com re la ção a es -

sas 210 obras apon ta das, é in dis pen sá vel a apu ra ção 
dos fa tos, com iden ti fi ca ção de res pon sa bi li da des, o
res sar ci men to ao erá rio pú bli co e a pu ni ção exem plar
dos cul pa dos.

Trá gi co, en tre tan to, é que, na li nha fi nal, quem
aca ba pu ni do sem pre é jus ta men te quem me nos cul pa
tem: os bra si le i ros, que fi cam pri va dos das me lho ri as
que tais obras po de ri am re pre sen tar nas suas vi das.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Com
mu i ta hon ra, Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Car -
los Wil son, em ver da de, V. Exª res ta u ra um fato que
ho me na ge ia e hon ra a ini ci a ti va do Se na do Fe de ral.
Foi aqui que co me çou re al men te uma fis ca li za ção e
uma cam pa nha con tra esse ver da de i ro des ca la bro,
que é o das obras ina ca ba das. V. Exª foi o Pre si den te
da Co mis são e – já o dis se – eu fui o vice-Pre si den te.
De al gum modo, di vi di mos as nos sas ta re fas, V. Exª
foi a al guns Esta dos, pre si din do a Co mis são, e eu fui
a ou tros, pre si din do ou tra par te da Co mis são. O que
des co bri mos, nes te Bra sil in te i ro de 8.500.000 km², é
ver da de i ra men te es tar re ce dor. Te mos obras que fo -
ram pro je ta das por Ge tú lio Var gas, ini ci a das por Jus -
ce li no Ku bits chek e que, até hoje, não fo ram con clu í -
das. Mas, pior ain da, en con tra mos obras com seu
mar co ini ci al fin ca do na ter ra e que fo ram da das como 
con clu í das e pa gas, como se nada mais ti ves se ocor -
ri do. Ora, um país como o Bra sil não pode fi car sub -
me ti do a uma si tu a ção cons tran ge do ra men te imo ral
des sa na tu re za. Hoje, quan do a Câ ma ra faz uma co -
mis são de in qué ri to, tem-se a im pres são de que se
está co me çan do tudo de novo, quan do, na re a li da de,
edi ta mos um li vro, com mais de mil pá gi nas, re la ci o -
nan do uma por uma to das es sas obras ina ca ba das. E
o que fi ze mos mais sob o co man do de V. Exª? Fo mos
ao Pre si den te da Re pú bli ca e ob ti ve mos do Go ver no
Fe de ral o com pro mis so de que não ini ci a ria ne nhu ma 
ou tra nova obra nes te País, sal vo se fos se de ex tre ma 
ur gên cia, en quan to não con clu ís se aque las an ti gas e
ina ca ba das que ha vi am sido aban do na das. Fo mos à
Co mis são de Orça men to e ao Tri bu nal de Con tas e os 
mes mos com pro mis sos fo ram fir ma dos. Des gra ça da -
men te, nada dis so acon te ceu. Mas o fato é que nun ca
é tar de para se com ple tar um tra ba lho ini ci a do como
esse que foi li de ra do por V. Exª. Essas obras ina ca ba -
das, que cus ta ram bi lhões de re a is aos co fres pú bli -
cos, pri me i ra men te pre ci sam ser con clu í das. Em se -
gun do lu gar, é ne ces sá rio res pon sa bi li zar aque les
de lin qüen tes que to ma ram a cri mi no sa ini ci a ti va de
su mir com o di nhe i ro pú bli co sem con clu ir as obras



pú bli cas que re ce be ram tan tos re cur sos. Cum pri men -
to V. Exª pela ini ci a ti va do dis cur so de hoje, que é um
aler ta a mais con tra des ca la bros des sa na tu re za. Isso 
co me çou aqui no Se na do, por ini ci a ti va de V. Exª, que
li de rou o pro ces so de for ma ção des sa Co mis são que
an dou pelo Bra sil in te i ro le van tan do, uma por uma,
tais obras, re la ci o nan do-as, di zen do quan to cus ta ram 
e o que foi fe i to em re la ção a elas. De um modo ge ral,
eram obras que co me ça ram, não fo ram mu i to lon ge e
con su mi ram qua se todo o di nhe i ro que ha via sido pre -
vis to para a sua re a li za ção. Cum pri men tos, por tan to,
a V. Exª, Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Se na -
dor Edi son Lo bão, mu i to obri ga do pelo de po i men to,
que é mu i to im por tan te. 

Essa Co mis são do Se na do teve uma co la bo ra -
ção ex tre ma men te im por tan te de V. Exª como
vice-Pre si den te. V. Exª faz bem em des ta car que, mu i -
tas e mu i tas ve zes, quan do eu não po dia me des lo car
a um de ter mi na do Esta do, ia o Se na dor Edi son Lo -
bão. O Se na do teve sem pre o cu i da do de fa zer esse
le van ta men to man dan do os Se na do res aos Esta dos
acom pa nha dos de au di to res do Tri bu nal de Con tas
da União. Por tan to, esse le van ta men to foi fe i to com
mu i to cri té rio, como eu dis se an tes. 

De po is, Se na dor Jef fer son Pé res, fi ze mos ques -
tão de en tre gar for mal men te esse do cu men to, de mais 
de 1000 pá gi nas, como foi lem bra do pelo Se na dor Edi -
son Lo bão, ao Pre si den te da Re pú bli ca. E lem bro-me
bem do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so di -
zen do exa ta men te isto que, ago ra, re la ta o Se na dor
Edi son Lo bão: que aque la con tri bu i ção era a mais im -
por tan te que o Go ver no de Sua Exce lên cia re ce bia, no 
que se re fe ria à apli ca ção de re cur sos para as obras
em nos so País. E que aque le do cu men to se ria uma bí -
blia. O Orça men to da União se ria pa u ta do prin ci pal -
men te pe las obras ina ca ba das; al gu mas com mais de
70%, 80% já exe cu ta dos e aban do na das. 

E o Se na dor Edi son Lo bão lem bra que exis tem
obras aban do na das que fo ram ini ci a das nos Go ver -
nos de Ge tú lio Var gas e de Jus ce li no Ku bits chek. Mas 
há mais, Se na dor Edi son Lo bão, a obra mais an ti ga,
que foi ini ci a da e está ina ca ba da, onde se jo ga ram
mi lhões e mi lhões de re a is, é a Trans nor des ti na, que
foi ini ci a da, Se na dor José Co e lho, ain da por Dom Pe -
dro II. Então, o des ca so com o di nhe i ro pú bli co, na
ver da de, está aí pa ten te a do pela má apli ca ção dos
re cur sos. Não é fal ta de re cur sos. O que se pre ci sa,
hoje, para con clu ir to dos es ses pro je tos de ir ri ga ção
no Nor des te é mu i to me nos do que já se gas tou, o
que sig ni fi ca di zer que mais da me ta de dos re cur sos

fo ram apli ca dos e nem por isso es sas obras es tão
ser vin do à po pu la ção do Nor des te. 

Esse nos so de sa ba fo é por que não en ten de mos 
como um tra ba lho da Co mis são de Obras Ina ca ba das 
do Se na do Fe de ral, que foi bem fe i to, cor re to e ho nes -
to, es te ja sen do jo ga do fora des sa ma ne i ra, por que
até hoje o Go ver no Fe de ral não lhe deu a aten ção que 
de ve ria ter dado. 

Por mais que ten te mos, De pu ta dos e Se na do -
res, ex pli car que não nos cabe o pa pel de ju í zes ou
pro mo to res, o ônus da ino pe rân cia do Ju di ciá rio in va -
ri a vel men te cai so bre os nos sos om bros. Na Co mis -
são das Obras Ina ca ba das, na CPI do Ju di ciá rio e em
tan tas ou tras, apon ta mos cla ra men te os res pon sá ve -
is, aque les que se be ne fi ci a ram, in di ca mos so lu ções,
pro pu se mos al ter na ti vas. Mas a si tu a ção con ti nua a
mes ma. O ín di ce de ir re gu la ri da des nas obras da
União cres ce des de 1998. Na que le ano, de um to tal
de 100 obras vis to ri a das, 31,8% apre sen ta vam ir re -
gu la ri da des. Em 1999, de um to tal de 135 obras,
32,6% ti nham ir re gu la ri da des gra ves. No ano pas sa -
do, das 197 obras fis ca li za das, 33,5% tam bém apre -
sen ta vam ir re gu la ri da des gra ves.

Re cen te men te, des ta tri bu na, de nun cie que 17
gran des obras de ir ri ga ção e abas te ci men to de água
no Nor des te es tão pa ra li sa das ou aban do na das. Jun -
tas con su mi ram nada me nos que R$834 mi lhões e
de pen dem de R$696 mi lhões para se rem con clu í das.
Fi na li za das, ter mi na ri am com o so fri men to de 1,5 mi -
lhão de nor des ti nos que con vi vem com o mar tí rio da
seca. To das apre sen tam sé ri os pro ble mas de mal ver -
sa ção. Re cur sos fo ram apli ca dos de for ma ir re gu lar;
adi ti vos fo ram fe i tos, sem que se ob ser vas se o mí ni -
mo de sal va guar da le gal; ob je ti vos fo ram mu da dos;
pri o ri da des fo ram al te ra das. E são obras de mais de
20, 30 anos, al gu mas com o cro no gra ma con clu í do,
su pe ri or a 75% e 90%.

A quem in te res sa essa si tu a ção? Quem são os
be ne fi ciá ri os des sa rou ba lhe i ra? Ape nas com os re -
cur sos des per di ça dos em obras ina ca ba das, com
cer te za se po de ria cons tru ir um novo país. Pro va vel -
men te sem seca, sem cri an ças fa min tas, com es tra -
das pa vi men ta das, la vou ras ir ri ga das, pon tes, e com
o Esta do e o ser vi ço pú bli co re e qui pa dos.

Não bas tas se a nos sa im po tên cia di an te des sa
si tu a ção, Srªs e Srs. Se na do res; não bas tas se a nos -
sa li mi ta ção em po der apu rar os no mes dos em pre sá -
ri os que se be ne fi ci am com o di nhe i ro do povo e
trans fe rem os re cur sos para pa ra í sos fis ca is no Ca ri -
be e na Eu ro pa; não bas tas se po der mos usar ape nas
a nos sa in dig na ção, ago ra se le van tam sus pe i tas e



acu sa ções sé ri as con tra a CPI das Obras Ina ca ba das 
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O Lí der do PSDB, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, ga -
ran te ter sido pro cu ra do por um em pre sá rio, em Sal -
va dor, que lhe as se gu rou ter sido ví ti ma de uma su -
pos ta ten ta ti va de ex tor são por um re pre sen tan te da
Co mis são, para que sua em pre sa não fos se in ves ti -
ga da. Nes se pon to, che ga mos re al men te ao fun do do
poço. O em pre sá rio não con cor da em re ve lar o seu
nome ou con tar sua his tó ria pu bli ca men te, e a ins ti tu i -
ção Con gres so Na ci o nal con ti nua ex pos ta. Por ou tro
lado, o De pu ta do Da mião Fe li ci a no, do PMDB da Pa -
ra í ba, Pre si den te da CPI, nega as acu sa ções e diz
es tar sen do ví ti ma de uma re a ção dos em pre sá ri os
do se tor, in co mo da dos com a apu ra ção. 

A Câ ma ra dos De pu ta dos, em boa hora, cri ou
uma co mis são de sin di cân cia para apu rar as acu sa -
ções. E deve apu rar mes mo, pro fun da e ra pi da men te,
pois a CPI con clu i rá seus tra ba lhos no pró xi mo dia 9
de ou tu bro, uma vez que teve seu pe di do de pror ro ga -
ção re cu sa do pe los pró pri os Lí de res.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Ouço,
com o ma i or pra zer, o apar te de V. Exª, no bre Se na dor 
Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – No bre Se -
na dor, te nho a obri ga ção de sa li en tar o tra ba lho es pe -
ta cu lar que V. Exª fez como Pre si den te de uma co mis -
são igual à da Câ ma ra dos De pu ta dos, no Se na do
Fe de ral. V. Exª per cor reu o Bra sil in te i ro, fez um le van -
ta men to obra por obra e deu o es ta do do an da men to
de cada uma – quan to ti nha sido gas to, quan tos me -
tros qua dra dos ti nham sido cons tru í dos, quan to fal ta -
va em ter mos de re cur sos. V. Exª fez um es tu do que
im pres si o nou a Na ção: de mons trou que es sas obras,
pelo fato de não te rem sido ter mi na das, vêm sen do
de pre ci a das, de pre da das, o que di fi cul ta a sua con -
clu são. É um dos ma i o res ab sur dos no Bra sil. Para o
tér mi no de al gu mas obras, fal ta va uma im por tân cia
in sig ni fi can te. Não dá para en ten der como um Go ver -
no des ti na ver ba para co me çar uma obra que pode le -
var mais de 10 anos – e, cla ro, faz fes ta, etc. – sem
con clu ir a que já exis tia. V. Exª fez um es tu do re al men -
te mu i to sé rio; o nos so que ri do Se na dor de San ta Ca -
ta ri na, Ca sil do Mal da ner, era o Re la tor. O im por tan te
é a se ri e da de com que V. Exª fez aque le tra ba lho. V.
Exª o fez com pro fun di da de. Vi si tou to dos os Esta dos, 
con vi dou os Par la men ta res dos res pec ti vos lo ca is
para irem jun to, fez uma aná li se Esta do por Esta do,
obra por obra, com im par ci a li da de – nem o Go ver no,

nem a Opo si ção, mas o Se na do in ves ti gan do. Da que -
le tra ba lho não sei qual foi o re sul ta do ob je ti vo que V.
Exª en tre gou nas mãos do Pre si den te da Re pú bli ca.
Ao re ce bê-lo, a in for ma ção que se teve é a de que
Sua Exce lên cia fi cou im pres si o na do com a im por tân -
cia do tra ba lho e com o que não se fa ria. A im pren sa
até no ti ci ou que Sua Exce lên cia re u ni ria o co man do
do seu Go ver no para de ter mi nar o iní cio das obras.
Não sei. Cla ro que al gu ma obra deve ter sido aca ba -
da, mas não sei o re sul ta do prá ti co da qui lo. Ago ra, a
Câ ma ra faz essa in ves ti ga ção. Per doe-me alon gar o
apar te, meu que ri do Se na dor, mas a nos sa ami za de
e ca ri nho re cí pro co per mi tem-me isso.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – V. Exª
en gran de ce o meu dis cur so, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Nós fi ca mos 
pre o cu pa dos com o que está acon te cen do na Câ ma -
ra. Ter ro ris ta, cri mi no so, tra fi can te e quem pra ti ca de -
li to no fu te bol têm medo de CPI. Na Jus ti ça, nor mal -
men te não há di vul ga ção do pro ces so e da con de na -
ção; ago ra, a CPI pode abrir as man che tes, e a Na ção
pode fi car con tra a pes soa. Então, há medo de CPI. E a 
pre o cu pa ção que te nho com o que acon te ceu na Câ -
ma ra – Deus me per doe, por que pode ser até ver da de
o que acon te ceu – é a de que, se for ver da de, isso seja
apu ra do, e quem fez seja cas sa do, não só por que co -
me teu um de li to gra ve, mas por que foi con tra uma ins -
ti tu i ção que deve ser sa gra da para nós. Te nho medo de 
que, da qui a pou co, isso pas se a ser uma arma para
pe gar os mem bros da CPI, o Pre si den te, o Re la tor,
para se fa ze rem de nún ci as no sen ti do de des mo ra li zar 
a CPI. Acon te ça o que acon te cer, o Pre si den te da Câ -
ma ra agiu bem e com a ra pi dez ne ces sá ria – meus
cum pri men tos ao Pre si den te da Câ ma ra –, no mo -
men to em que de ter mi nou a aber tu ra da sin di cân cia,
mas con ti nu ar mu dan do, al te ran do, mo di fi can do é im -
por tan te. Não sei se é essa a opi nião de V. Exª. 

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Se na -
dor Pe dro Si mon, é exa ta men te a mi nha opi nião.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Che guei
nes te mo men to, não sa bia o pen sa men to de V. Exª,
mas veja como nós nos en ten de mos es pi ri tu al men te,
in de pen den te men te de es tar mos pre sen tes. 

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Exa ta -
men te, isso me hon ra mu i to. V. Exª é um re fe ren ci al de 
se ri e da de, um exem plo como Par la men tar. É mu i to
im por tan te para mim sa ber que te nho essa iden ti fi ca -
ção com V. Exª.

Sr. Pre si den te, o Se na dor Pe dro Si mon apre -
sen tou uma so li ci ta ção de cri a ção de uma CPI da par -
ti ci pa ção dos cor rup to res no pro ces so de li ci ta ção:



até hoje não se ouve fa lar. Esse su pos to em pre sá rio
diz que foi ame a ça do, no sen ti do de for ne cer pro pi na
a de ter mi na do De pu ta do da Câ ma ra. Qu e ro sa ber o
que vai acon te cer com os cor rup to res. Só o Par la -
men to fica ex pos to a esse tipo de de nún cia?

O Se na dor Pe dro Si mon toca em um pon to que
para mim é fun da men tal. A CPI não tem po der de
pren der, mas tem a cre di bi li da de de mos trar, por meio 
da mí dia, o que se faz com os re cur sos pú bli cos quan -
do da atu a ção par la men tar mal fe i ta, per mi tin do à opi -
nião to mar co nhe ci men to do que se pas sa. Se a CPI
da Câ ma ra com pro var que hou ve a par ti ci pa ção de
De pu ta dos nes se tipo de com por ta men to, Sr. Pre si -
den te, o Pre si den te Aé cio Ne ves es ta rá de pa ra béns
ao abrir a sin di cân cia. S. Exª de ve rá apu rar e abrir
pro ces so con tra os De pu ta dos, que po de rão che gar à 
per da do man da to, sob pena de se des mo ra li zar com -
ple ta men te um ins ti tu to que é da ma i or im por tân cia
para a apu ra ção, para as in ves ti ga ções, que é a CPI.

Con ti nuo a le i tu ra, Sr. Pre si den te, após o apar te
do Se na dor Pe dro Si mon. 

No mo men to em que nós, par la men ta res, ex pe -
ri men ta mos o ma i or des gas te da His tó ria des te Con -
gres so, quan do jus ta e in jus ta men te as sis ti mos à
que da da nos sa cre di bi li da de jun to à opi nião pú bli ca,
o re la tó rio de uma CPI for ma da na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, an tes mes mo de ser for mu la do, já está en co -
ber to pela sus pe i ção.

Se de um lado fi car pro va do que hou ve qual quer
tipo de en vol vi men to de De pu ta dos da CPI com em pre i -
te i ros, es tes par la men ta res te rão agi do com um grau
ab sur do de ir res pon sa bi li da de; te rão se igua la do na
imo ra li da de aos em pre sá ri os que des vi am os re cur sos
pú bli cos e se es que cem que se be ne fi ci am do de ses pe -
ro e so fri men to de ex pres si va par ce la de bra si le i ros.

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu -
ta do Aé cio Ne ves, re pre sen ta uma li de ran ça res pon -
sá vel. S. Exª sabe que so bre esse as sun to há tra ba -
lhos an te ri o res que não po dem ser pre ju di ca dos. Por
isso mes mo, não pode es mo re cer na apu ra ção da
ver da de. Su gi ro, in clu si ve, que S. Exª par ti ci pe os fa -
tos ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, que deve atu ar di re -
ta men te nes sas in ves ti ga ções.

Se de ou tro lado fi car pro va do que hou ve mes -
mo uma ma qui a vé li ca mon ta gem por par te de al guns
em pre i te i ros para de sa cre di tar o tra ba lho dos De pu -
ta dos, isso deve ser vir como re fle xão para to dos nós:
de como po de mos es tar ex pos tos tão fa cil men te ao
des cré di to. 

Enquan to re fle ti mos, pre ci sa mos en con trar uma 
fór mu la, uma ma ne i ra pron ta de agir. Não bas ta ape -

nas apon tar as ir re gu la ri da des nas obras. Não bas ta
cor tar os re cur sos do Orça men to para es sas obras.
Não bas ta, em mu i tos ca sos, apon tar os res pon sá ve -
is. Pre ci sa mos en con trar uma ma ne i ra de pou par os
bra si le i ros do so fri men to de se rem pri va dos de obras
es sen ci a is para suas vi das. E, so bre tu do, cabe-nos
en con trar uma for ma – e aí a mais im por tan te – para
co lo car na ca de ia os res pon sá ve is pe las ir re gu la ri da -
des na apli ca ção dos re cur sos pú bli cos.

Mu i to obri ga do, Se na dor Edi son Lo bão.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Wil -
son, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Jef fer son Pé res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Wil -
son, o Sr. Jef fer son Pé res de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi -
son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, que so li ci ta a
pa la vra fora das ins cri ções nor ma is, mas cujo di re i to
lhe é as se gu ra do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to sé rio o pro nun ci a -
men to do Se na dor Car los Wil son; ele é de uma pro fun -
di da de, de um sig ni fi ca do que te mos que pa rar para
pen sar. Vol to a re pe tir – e pen so que V. Exª con cor da co -
mi go, Se na dor – nes te País em que vi ve mos hoje, a CPI 
é uma das ins ti tu i ções mais sé ri as e de ma i or cre di bi li -
da de que te mos. Não te mos a cre di bi li da de ab so lu ta

Mas, numa de ter mi na da oca sião, res pon den do
a um jor na lis ta – por quem te nho o ma i or res pe i to e
con si de ro um dos me lho res do Bra sil – que di zia no
seu co men tá rio que a nos sa CPI do Sis te ma Fi nan ce -
i ro ter mi na ria em piz za, eu lhe dis se: meu que ri do
ami go, você está co me ten do uma in jus ti ça no seu
pro gra ma ao di zer que a CPI ter mi na rá em piz za. É
ver da de que pe ran te a opi nião pú bli ca ter mi na em
piz za, por que ins ta la-se uma CPI – na que la, en tão,
do Sis te ma Fi nan ce i ro, o Se na dor Ro ber to Re quião
deu um show, pa re cia até ar tis ta da Glo bo, por que
apa re cia to dos os dias em rá dio e te le vi são – e quan -
do ela aca ba a ma i o ria da im pren sa nem pu bli ca o re -
la tó rio, por que é enor me, são du zen tas, tre zen tas fo -
lhas – como o das obras ina ca ba das, que foi uma
imen si dão de no tas, e não acon te ce nada. Então,
para a opi nião pú bli ca aca bou em piz za. 

Mas, Sr. Pre si den te, a CPI que re sul tou no im -
pe ach ment do Pre si den te, era só isso que o Con -



gres so po dia fa zer, que o Se na do po dia fa zer, não po -
dia fa zer mais nada. As de nún ci as de cor rup ção con -
tra o Pre si den te fo ram en tre gues ao Pro cu ra dor-Ge -
ral da Re pú bli ca, para que S. Exª le vas se adi an te. A
CPI da Câ ma ra con clu iu pela cas sa ção dos “anões”
do Orça men to; não po dia fa zer mais do que isso, le -
vou ao Pro cu ra dor-Ge ral as de nún ci as. Um que não
era “anão” do Orça men to, que era um ho mem de
bem, Ibsen Pi nhe i ro, na mi nha opi nião in jus ta men te
cas sa do, fez ques tão de se de fen der e con se guiu a
ab sol vi ção no Su pre mo, pas sa do e jul ga do. Mas, e os
ou tros? Com aque le ci da dão da Ba hia que ga nhou
mais de tre zen tos prê mi os de lo te ria es por ti va, ”com
a aju da de Deus“, não acon te ceu nada até ago ra, por -
que o Pro cu ra dor não fez nada.

No caso dos tí tu los pre ca tó ri os, de nun ci a mos
go ver na do res, pre fe i tos – Pa u lo Ma luf e Cel so Pit ta –,
se cre tá ri os de Fa zen da, ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
gran des ban cos do Bra sil. Foi ti tu la do um por um.
Está tudo na ga ve ta do Pro cu ra dor-Ge ral. 

Eu po de ria ci tar vá ri as CPIs em que acon te ce o
mes mo. Isso não nos im pe de de re pe tir: a CPI, na mi -
nha opi nião, é a ins ti tu i ção mais sé ria e de ma i or cre -
di bi li da de que co nhe ço hoje no Bra sil. 

La men ta vel men te, re pi to que o Bra sil é o País
da im pu ni da de. Dis se bem o nos so que ri do Se na dor
Car los Wil son: o que acon te ceu com as de nún ci as fe i -
tas? O que acon te ceu com os cor rup to res? Cor rup to é
o Par la men tar, ”é o Pe dro Si mon“; o cor rup to é cas sa -
do, vai em bo ra, não é re e le i to e de sa pa re ce. Não exis -
te um cor rup to que fi que dez, vin te anos, co me ten do
atos de cor rup ção, sen do co nhe ci do. Sai um Go ver no,
en tra ou tro e os cor rup tos en tram, saem e de sa pa re -
cem. Qu an to ao cor rup tor, há al guns que são sem pre
os mes mos. Há cer tos se to res e de ter mi na dos ele -
men tos que sa be mos que são os que fun ci o nam.

Um Mi nis tro da Sa ú de, ilus tre pa u lis ta es pe ci a li -
za do em co ra ção, di zia que fi ca va apa vo ra do quan do
exer cia o car go de mi nis tro. As obras re que ri das à sua 
Pas ta já eram en co men da das. De ter mi na do se tor fi -
nan ce i ro pro cu ra va o co i ta do do pre fe i to, le va va a
obra con clu í da, o es bo ço do novo hos pi tal, e o pre fe i -
to só ti nha que as si nar. Con se gui am a ver ba fe de ral a
pre ço in so fis má vel. Ver ba do ex te ri or ban ca da com
10 anos, 15 anos de pra zo, com 3 a 4 anos para o iní -
cio do pa ga men to. O pre fe i to não pa ga va um tos tão e
es ta va su je i to a ina u gu rar uma obra da que la.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con ce do 
o apar te a V. Exª.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Se na dor Pe -
dro Si mon, V. Exª está re la tan do um de po i men to do
ex-Mi nis tro Adib Ja te ne.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exa to.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Todo o Bra sil
to mou co nhe ci men to des se fato im pres si o nan te.
Alguns pre fe i tos de Per nam bu co e do Rio Gran de do
Sul vi nham ao Se na do e di zi am que só po di am ace i -
tar re cur sos para de ter mi na da obra por que ha via es -
que ma no mi nis té rio “a”, “b” ou “c” para que ela fos se
fe i ta. E di zi am que, na ci da de de les, não ha via mais
ne ces si da de da que le hos pi tal e que que ri am cons tru -
ir uma es co la. Po rém, não po dem cons tru ir a es co la
por que o di nhe i ro só exis te para a cons tru ção de de -
ter mi na do hos pi tal, pois é a em pre i te i ra tal que está
con se guin do os re cur sos. O Bra sil in te i ro, Se na dor
Edi son Lo bão to mou co nhe ci men to dis so, e nada foi
fe i to. No en tan to, no Con gres so Na ci o nal – o Se na dor
Pe dro Si mon fa lou bem so bre este as sun to , quan do
se cria uma co mis são par la men tar de in qué ri to, em
cuja in ves ti ga ção está en vol vi do um par la men tar, nós
cum pri mos com nos sa par te, cor ta mos nos sa pró pria
car ne. A im pren sa de po is não acom pa nha o re la tó rio
da CPI jun to ao Mi nis té rio Pú bli co, e o do cu men to se
ar ras ta por mu i tos e mu i tos anos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Às ve -
zes, nem se ar ras ta. Não sai da ga ve ta.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – V. Exª tem ra -
zão. Na CPI do Ju di ciá rio, cas sa mos um Se na dor. O
Se na do ain da con tri bu iu para que um juiz fi cas se pre -
so até hoje, o Juiz Ni co lau dos San tos Neto.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas o jul -
ga men to que é bom não foi fe i to.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – No pro ces so
do TRT de São Pa u lo, não há ape nas o Juiz Ni co lau,
não. Com ou tros pre si den tes da que le Tri bu nal não
acon te ceu nada. Po rém, fica pa ten te a do que nós
cum pri mos com nos sa obri ga ção. É im por tan te que a
Jus ti ça seja mais ágil e efi ci en te no sen ti do de dar an -
da men to aos pro ces sos en ca mi nha dos pe las CPIs do 
Con gres so Na ci o nal. Qu an to aos cor rup to res, va mos
pa rar com isso! Só que rem pe gar ”fi chi nhas“, ”co i sa
pe que na“. Na ver da de, a gran de cor rup ção não está
no Par la men to, está no Exe cu ti vo, quan do é ma no -
bra do por em pre i te i ras, por aque les que ma nu se i am
re cur sos da União. A CPI que V. Exª já pe diu há mais
de 5 anos e cujo re que ri men to teve nos sa as si na tu ra,
é fun da men tal que ela seja ins ta la da, prin ci pal men te
de po is des sa de nún cia da Câ ma ra. Se na dor Pe dro
Si mon, é sem pre um pri vi lé gio para o Par la men to
con tar com um Se na dor da sua di men são e dig ni da -



de. Eu es ta va com um vôo mar ca do para Re ci fe, mas
fi quei no ple ná rio só para ou vir no va men te aque le
que é um dos ho mens mais sé ri os des te País, o Se -
na dor Pe dro Si mon. Pa ra béns, mais uma vez, pela
sua efi ciên cia e pela sua cor re ção na vida pú bli ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se na dor
Car los Wil son, emo ci o na do, agra de ço a V. Exª pelo
apar te, mas que ro di zer, de pú bli co, que quem me re -
ce o res pe i to des ta Casa é V. Exª: um Se na dor que,
ape sar de jo vem, pos sui lar ga ex pe riên cia par la men -
tar e tem to ma do al gu mas das ações mais des ta ca -
das, mais im por tan tes e mais dig nas nes te Con gres -
so. V. Exª não re ti rou a sua as si na tu ra para a ins ta la -
ção da CPI da cor rup ção. Con se gui mos as si na tu ras
na Câ ma ra e no Se na do, mas o Go ver no de ter mi nou
que os Par la men ta res do PSDB e do PFL re ti ras sem
as suas as si na tu ras. Eles re ti ra ram as as si na tu ras,
mas V. Exª não o fez. No Se na do, con se gui mos as si -
na tu ras, con se gui mos a ma i o ria. V. Exª as si nou, re pi -
to, o re que ri men to de ins ta la ção da CPI no Se na do e
não re ti rou a sua as si na tu ra. Infe liz men te, como dis se 
V. Exª, ela não foi ins ta la da.

Vejo ago ra que che ga ao ple ná rio o ir re qui e to e
bri lhan te Se na dor Ro ber to Re quião. Há pou co eu di -
zia a S. Exª que hou ve uma CPI em que ele pa re cia
um ar tis ta da Glo bo tal o seu de sem pe nho e bri lho.
Eu di zia tam bém, Se na dor Re quião, que na que la
oca sião V. Exª teve a co ra gem de de nun ci ar go ver na -
do res, pre fe i tos, se cre tá ri os da fa zen da e al gu mas
ins ti tu i ções ban cá ri as das mais im por tan tes. E está
tudo na ga ve ta. Aliás, em bo ra te nham sido fe i tas de -
nún ci as, du ran te a CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, en vol -
ven do a en tão res pon sá vel pela fis ca li za ção do Ban co
Cen tral, que ter mi nou sen do con de na da na re fe ri da CPI 
e con tra quem o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca en trou
com uma de nún cia. Mas o Se na do Fe de ral apro vou o
seu nome para Di re to ra do Ban co Cen tral. Uma se nho -
ra que, como res pon sá vel pela fis ca li za ção, é con de na -
da em uma CPI, em que os cri mes por ela pra ti ca dos
são apon ta dos e en ca mi nha dos à Pro cu ra do ria. Em um 
dos ca sos, o Pro cu ra dor-Ge ral apre sen tou de nún cia,
que está em jul ga men to, mas o Pre si den te da Re pú -
bli ca man dou e, la men ta vel men te, apro va mos a sua
in di ca ção para Di re to ra do Ban co Cen tral. 

Se na dor Car los Wil son, eu e o Se na dor Ra mez
Te bet te mos um pro je to que foi apro va do aqui e está na
Câ ma ra dos De pu ta dos. Con si de ro-o fun da men tal, pois 
de ter mi na que uma con clu são de CPI, apro va da em
ple ná rio e le va da ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca,
deve ter uma tra mi ta ção pri vi le gi a da, pri o ri tá ria. Ou
seja, o Pro cu ra dor-Ge ral, o pro mo tor, o de le ga do, o juiz, 
en fim, to dos têm que dar uma tra mi ta ção pri o ri tá ria a

esse pro ces so, não im por tan do se no Su pre mo exis tem 
1.500 pro ces sos. A con clu são da CPI deve es tar em pri -
me i ro lu gar e não ser o nú me ro 1.501.

Se isso acon te cer, vai ha ver uma mo di fi ca ção
pro fun da no con ce i to de com ba te à cor rup ção e fim
das CPIs que não têm con se qüên ci as. Isso é re al -
men te im por tan te. E o Se na dor Car los Wil son le van -
tou uma ques tão que con si de ro mu i to im por tan te. 

Te nho um pro je to tra mi tan do na Casa, Sr. Pre si -
den te, so bre o Orça men to. Te nho dito vá ri as ve zes
que a par ti ci pa ção do Con gres so no Orça men to é
uma pi a da. Pri me i ro, por que o Orça men to já vem
pron to para esta Casa. Se gun do, por que as emen das
dos Par la men ta res cor res pon dem so men te a 2% do
Orça men to. O res tan te é apro va do pra ti ca men te
como vem do Po der Exe cu ti vo. Mas o mais gra ve, na
mi nha opi nião, é que não pos so nem acu sar o Pre si -
den te da Re pú bli ca, nem o Mi nis tro, nem os che fes li -
ga dos di re ta men te a ele como res pon sá ve is. Quem
faz o Orça men to – e fui Mi nis tro – é o quar to es ca lão
dos mi nis té ri os; são pes so as que es tão ali, Sr. Pre si -
den te, há vin te anos. E fi ca mos im pres si o na dos com
o fato de que há tan tas pes so as há tan to tem po nos
mi nis té ri os, al gu mas mo ran do em ca sas alu ga das e
ou tras com man sões es pe ta cu la res no Lago. A res -
pos ta, mu i tas ve zes, está exa ta men te aqui: aque la
de ter mi na da pes soa pode es tar ocu pan do um car go
em um se tor de ter mi na do que é o res pon sá vel pela
fis ca li za ção, a tri bu ta ção ou pelo or ça men to da que le
mi nis té rio. E aí é que há a cor rup ção.

Qu an do o Orça men to está pron to e vai para o
Mi nis tro, este não tem tem po para mais nada, a não
ser – e ele faz bem – bri gar com os Mi nis tros da Fa zen -
da e do Pla ne ja men to para não cor ta rem as suas ver -
bas. Mas ana li sar se aque las são as ver bas ne ces sá ri -
as, as mais im por tan tes, como di zia o Mi nis tro Ja te ne,
isso o Mi nis tro não tem chan ce nem tem po de fa zer, e
não faz. E o Orça men to vem para o Con gres so.

Lem bro-me de uma vez quan do vo ta mos um
Orça men to que ain da não es ta va im pres so. Na que le
dia, pro tes tei, bati na mesa e dis se ao Pre si den te do
Con gres so que não vo ta ría mos um or ça men to que
não ha via sido dis tri bu í do, cuja có pia a Casa ain da não 
ha via re ce bi do. Não vo ta ría mos sem vê-lo. Na que le
mo men to, en trou um car ri nho, um enor me car ri nho,
em pur ra do pe los as ses so res da Mesa, onde es ta vam
as pe ças do Orça men to, vá ri os e vá ri os vo lu mes, que
fo ram co lo ca dos ao lado da Mesa. Per gun tou-me o
Pre si den te: Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª ago ra está
ven do? Pode vo tar? Fi quei ao lado da mesa e res pon -
di: Sr. Pre si den te, es tou ven do o Orça men to, es tou
olhan do o Orça men to, po de mos vo tar, mas es tou



olhan do por fora, não tive chan ce, não tive meia hora
para dar uma olha da nos nú me ros des se Orça men to.

Se eu che gas se à Pre si dên cia da Re pú bli ca, um 
dos se to res pri o ri tá ri os se ria o da ela bo ra ção or ça -
men tá ria. Nes se sen ti do, te nho uma pro pos ta que
pode ser me lho ra da, aper fe i ço a da: ti rar essa pri me i ra
fase do quar to es ca lão do Mi nis té rio e es tu dar mos
uma for ma de como apli car as ver bas pú bli cas. 

Ao in vés de os téc ni cos, as ses so res do quar to e
do quin to es ca lões se re u ni rem para de ter mi nar para
onde vão as ver bas da sa ú de, edu ca ção, trans por tes,
es tra das, o Go ver no se pren de ria nos gran des nú me -
ros. Por exem plo, R$50 bi lhões em in ves ti men tos.
Des se va lor to tal, o Go ver no te ria que apli car R$10 bi -
lhões em edu ca ção, R$10 bi lhões em sa ú de, R$8 bi -
lhões em trans por tes, etc.

E como se ria dis tri bu í do esse di nhe i ro? Em edu -
ca ção, uma de ter mi na da quan tia se ria des ti na da para 
o Rio Gran de do Sul; em sa ú de, ou tra de ter mi na da
quan tia para o Ma ra nhão; em trans por te; ou tro tan to
para Per nam bu co.

E como se ri am es co lhi das as obras a se rem fe i -
tas? Para isso, a pro pos ta que vi ria para o Con gres so
pas sa ria por uma gran de as sem bléia nos Esta dos,
onde pre fe i tos, de pu ta dos es ta du a is, li de ran ças de
to dos os se to res fa ri am uma ex po si ção, um de ba te
em que se le ci o na ri am onde se ria apli ca do aque le di -
nhe i ro na que le Esta do, e fa ri am a fis ca li za ção da obra 
e do seu cus to.

Pen so que se vi es se um Orça men to as sim para
o Con gres so Na ci o nal se ria com ple ta men te di fe ren te, 
mu da ria a nos sa his tó ria. Te nho cer te za, meu que ri do 
Pre si den te, Se na dor Car los Wil son, de que as obras
ina ca ba das se ri am as pri me i ras que uma as sem bléia
des sa na tu re za iria re sol ver, por que, en tre ter mi nar
uma es tra da em que fal tam dez qui lô me tros e ini ci -
ar-se ou tra, a so ci e da de re u ni da iria es co lher ter mi -
nar os dez qui lô me tros que fal tam para que de po is se
co me ças se uma ou tra es tra da.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço
V. Exª com o ma i or pra zer.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – A ten ta ti va
que faz V. Exª, no que diz res pe i to ao me lhor or de na -
men to do Orça men to da Re pú bli ca, é vá li da, e es pe ro 
que um dia fru ti fi que. No en tan to, ela não é nova.
Lem bro-me de que o en tão De pu ta do Ra i mun do Pa -
di lha, quan do foi lí der de um dos go ver nos da Re vo lu -
ção, pro pôs a cri a ção de uma cha ma da co mis são do
pla no. Essa co mis são te ria a fa cul da de de exa mi nar,

jun ta men te com Go ver no, De pu ta dos e Se na do res,
an tes da for mu la ção por téc ni cos do se gun do e ter ce -
i ro es ca lões, os pon tos fun da men ta is do Orça men to,
le van do em con si de ra ção exa ta men te a ne ces si da de
de cada Esta do, de cada mu ni cí pio. Essa pro pos ta
as se me lha-se, hoje, ao que, em ta ma nho pú bli co,
ten ta fa zer o PT, com a par ti ci pa ção co le ti va – o que
não sei se tem dado bom re sul ta do. Ima gi no que, se a
co mis são do pla no, ide a li za da como foi por Ra i mun do 
Pa di lha, fos se co nec ta da às idéi as atu a li za das de V.
Exª, che ga ría mos a uma boa so lu ção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se na dor
Edi son Lo bão, con ce de rei no va men te o apar te a V.
Exª, mas vou in ter rom pê-lo para fa zer uma ob ser va -
ção a res pe i to des se tó pi co.

Cre io que a idéia apre sen ta da por Ra i mun do
Pa di lha, que não co nhe ço, é im por tan te e já é um
avan ço. No en tan to, cri ar uma co mis são, sim ples -
men te... É como aque la his tó ria so bre a fis ca li za ção
do Ju di ciá rio. O Su pre mo diz, ago ra: ”Va mos cri ar
uma co mis são ex ter na.“ Mas quem cu i da rá da co mis -
são ex ter na? Ou seja, qual se ria essa co mis são,
como se ria es co lhi da e quem a fis ca li za ria?

Esta mos pro pon do que, em cada Assem bléia, o
Go ver no es ta be le ça, de ter mi ne, re ú na o seu pri me i ro
es ca lão e de ci da, por exem plo, gas tar, em in ves ti -
men tos, R$100 mi lhões. Des se mon tan te, ire mos
gas tar, em cada se tor – edu ca ção, sa ú de, etc. – uma
de ter mi na da por cen ta gem em cada Esta do. As obras
se rão de ter mi na das, en ca mi nha das ao res pec ti vo
Esta do e, em uma am pla as sem bléia com de pu ta dos, 
pre fe i tos e ban ca da fe de ral, ire mos se le ci o nar qua is
são as gran des obras que de ve rão ser fe i tas. Ire mos
ve ri fi car o pre ço, a for ma e, as sim, cre io que ter mi na -
ria o es cân da lo do Orça men to.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – A idéia é exa -
ta men te essa. V. Exª está atu a li zan do aqui lo que ele
ha via ima gi na do. Como a Lei do Orça men to é, sem
dú vi da ne nhu ma, a mais im por tan te que se vota no
Con gres so Na ci o nal, pen so que de ve ría mos le var
adi an te uma idéia des sa na tu re za, des se jaez. O dis -
cur so de V. Exª hoje pode ser uma aler ta, mas de ve re -
mos fa zer ou tros e re u nir so li da ri e da de em tor no da
idéia, para que se che gue a um fi nal po si ti vo a res pe i -
to des sa ma té ria. V. Exª não se en con tra va ain da no
Ple ná rio quan do de ba ti, com o Se na dor Car los Wil -
son, a res pe i to das obras ina ca ba das. S. Exª foi o ide -
a li za dor da Co mis são e eu o Vice-Pre si den te. Anda -
mos pelo Bra sil e con tei al guns fa tos es tar re ce do res
da qui lo que vi, pes so al men te, em ma té ria de obras
ina ca ba das, e ob ti ve mos o com pro mis so do Pre si -
den te da Re pú bli ca, do Mi nis tro do Pla ne ja men to, à



épo ca, e da Co mis são de Orça men to de que não se
co me ça ria ne nhu ma ou tra obra nova, sal vo se de ex -
tre ma ur gên cia, en quan to não fos sem con clu í das as
obras ina ca ba das an ti gas.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Isso se -
ria fan tás ti co!

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Até deu cer to
no pri me i ro mo men to. A Co mis são de Orça men to le vou
a sé rio, mas, a par tir do se gun do mo men to, tudo fi cou
es que ci do e nada mais se fez. Essa Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to que hoje se faz na Câ ma ra se ria
uma con se qüên cia da qui lo que co me ça mos aqui.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se ria
uma re vi são: o que foi fe i to e o que não foi. Pega-se a
idéia de V. Exªs e faz-se uma aná li se de cada obra, se
é re al men te e ex cep ci o nal men te im por tan te.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Mas, Se na -
dor Pe dro Si mon, V. Exª en tra tam bém no do mí nio cin -
zen to das co mis sões par la men ta res de in qué ri to.
Esse é um dos prin ci pa is ins ti tu tos da de mo cra cia se
le va do su fi ci en te men te a sé rio. Hou ve um ins tan te em 
que, nes te País, ha via mais de 40 co mis sões par la -
men ta res de in qué ri to fun ci o nan do, como se o Bra sil
fos se, na sua to ta li da de, em to das as suas la ti tu des,
um ter ri tó rio de de lin qüen tes. E não o é. Qu a se foi
des mo ra li za do o ins ti tu to das co mis sões par la men ta -
res de in qué ri to. Pe diu-se uma CPI até para exa mi nar
um su per mer ca do em Bra sí lia, que per ten cia à ad mi -
nis tra ção pú bli ca. A co mis são de in qué ri to não é para
isso. Foi em con se qüên cia dis so que fo ram re du zi das
a cin co o nú me ro de co mis sões par la men ta res de in -
qué ri to fun ci o nan do con co mi tan te men te, tan to na
Câ ma ra quan to no Se na do. E mais: ca mi nhou-se,
aqui – o Se na do Fe de ral, diga-se em sua ho me na -
gem, é ma dru ga dor, é pre cur sor em ini ci a ti vas mo ra li -
za do ras nes te País – para a cri a ção da Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le, que tem ca rac te rís ti cas e po -
de res de uma co mis são par la men tar de in qué ri to per -
ma nen te. E, ao ser cri a da, foi com pos ta exa ta men te
pe los lí de res par ti dá ri os, o que sig ni fi ca va dar a ela
im por tân cia ex cep ci o nal. Como se tra ta de co mis são
per ma nen te, se le va da a sé rio, será a gran de co mis -
são par la men tar de in qué ri to, uma co mis são uni ver -
sal de in qué ri to, por que tem po de res, in clu si ve, de
em bar gar obras em an da men to que, obras que a seu
ju í zo, não es te jam fun ci o nan do bem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E V. Exª
pen sa que essa co mis são nos sa está agin do as sim?
Está ten do um bom pa pel?

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Essa nos sa
Co mis são não está agin do as sim por que es ta mos

vol ta dos – e aí está o meu pon to de crí ti ca – ex clu si -
va men te a um es tré pi to das co mis sões par la men ta -
res de in qué ri to. V. Exª men ci o na o De pu ta do Ibsen
Pi nhe i ro, que foi ob je to de uma in jus ti ça na in ti mi da de
de uma co mis são par la men tar de in qué ri to. As CPIs,
mu i tas ve zes, con du zem a so lu ções po si ti vas, mas, mu -
i tas ve zes, pra ti cam as ma i o res in jus ti ças, e fica por isso 
mes mo. O Sr. Ibsen Pi nhe i ro foi re ti ra do da vida pú bli ca
por mu i tos anos, amar gou o seu so fri men to so zi nho, por 
con ta de uma in fâ mia e de uma in jus ti ça.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Gra ças a
Deus saiu por cima, ab sol vi do pela Jus ti ça.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Qu an tos e
quan tos anos de po is! Então, te mos que ter a res pon -
sa bi li da de de res trin gir as co mis sões par la men ta res
de in qué ri to ao mí ni mo ne ces sá rio. Por que, no ins tan -
te em que ela se ins ta la, cria-se na opi nião pú bli ca a
im pres são de que al guém vai ser pre so, de que al -
guém vai ser fu zi la do. E não deve ser essa a im pres -
são que de ve mos trans mi tir à opi nião pú bli ca. A co -
mis são par la men tar de in qué ri to de ve ria até ter o cu i da -
do de con clu ir pela ino cên cia de al guém, quan do ino -
cen te fos se, e é o caso des se men ci o na do. Mas não: o
que se pro cu ra exi bir qua se sem pre, com a co mis são
par la men tar de in qué ri to, é que se vai che gar a uma
des gra ça qual quer. Se na dor Pe dro Si mon, se fi zer mos
isso que V. Exª pro põe em ma té ria de or ça men to, se fi -
zer mos aqui lo que V. Exª tam bém pro pôs em ma té ria de 
que bra de si gi lo fis cal e ban cá rio, so bre tu do para os ho -
mens que in gres sam na vida pú bli ca – que teve o meu
apo io –, que o Se na do apro vou e que está na Câ ma ra,
e se for ta le cer mos a Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, aí sim va mos tra ba lhar com
se re ni da de, mas com efi cá cia. Nada de pou sar para a
opi nião pú bli ca e sim fa zer o que é di re i to fa zer em be -
ne fí cio da opi nião pú bli ca. Cri ar ex pec ta ti vas que
ama nhã não vão ser cum pri das sig ni fi ca en ga nar o
povo, sig ni fi ca um en go do, uma im pos tu ra que o Se -
na do Fe de ral não deve fa zer. Mu i tas ve zes vol to os
meus olhos ao Se na do do pas sa do, ao Se na do do
Impé rio, co me ço a olhar a sua com po si ção e ve ri fi co
que o que es ta mos fa zen do hoje não é exa ta men te
se guir aqui lo que foi fe i to no iní cio da ins ti tu i ção, na
épo ca de Rui Bar bo sa. Mas cum pri men to V. Exª pelo
dis cur so que faz nes ta ma nhã.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É im por -
tan te ana li sar o pro nun ci a men to de V. Exª. O fato de
um Se na dor ou um De pu ta do co lher as si na tu ras para
pe dir a cri a ção de uma co mis são em as sun tos de me -
nos im por tân cia é um fato nor mal; equi vo ca do, mas
nor mal. Mas para se cri ar uma co mis são de in qué ri to
tem que ha ver apro va ção das Li de ran ças e da Mesa.



Pode até se cri ar, pode até se en trar com as as si na tu -
ras, mas, se for um mo ti vo fú til, se for algo sem con se -
qüên cia, não sig ni fi ca que ela obri ga to ri a men te está
ins ta la da. Re ú nem-se as Li de ran ças com a Mesa e
ana li sam o pe di do: ”olha, isso aqui é bo ba gem. Como
va mos cri ar uma co mis são par la men tar de in qué ri to
para apu rar se o ven to é ma i or ou me nor?“ 

Ago ra, a an si e da de para se cri ar a co mis são
par la men tar de in qué ri to – e eu gos ta ria que V. Exª
ana li sas se co mi go – é por que ela é a úni ca chan ce de 
se apu rar. 

O Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, o Sr. Eve rar do
Ma ci el, fa lan do numa CPI, dis se: ”Qu an do se cria
uma CPI, eu vi bro; na Re ce i ta, to dos vi bram, por que é 
a chan ce que te mos de to mar co nhe ci men to de fa tos
re la ta dos aqui em de po i men tos e des co ber tos por V.
Exªs. Afo ra isso, eu não te nho ne nhu ma chan ce“.

E ele en tão ar gu men ta va: ”Exis tem aqui os no -
mes dos cem ma i o res pa ga do res do im pos to so bre o
che que. ”Des ses cem, trin ta, ou qua ren ta não fa zem
de cla ra ção de im pos to de ren da“. E a Re ce i ta não
pode fa zer nada, por que a Jus ti ça ne gou-lhe o di re i to
de to mar co nhe ci men to des ses nú me ros. O Se cre tá -
rio sabe quan to, mas não pode tra ba lhar com es ses
da dos ofi ci al men te. 

Daí de cor re o des ta que exa ge ra do da CPI. E eu
sou o pri me i ro a re co nhe cer que, mu i tas ve zes, en tra -
mos numa ór bi ta que não é nos sa; é com pe tên cia de
um pro mo tor ou de um juiz, mas, como lá eles não
agem, como lá as co i sas não fun ci o nam, como lá o pro -
ces so não ca mi nha, a CPI as su me a po si ção que tem.

Na Itá lia, fi ze ram uma cam pa nha mo ra li za do ra
pela éti ca, pela mo ral, con tra a im pu ni da de. Não foi o
Con gres so que fez, não foi ne nhu ma CPI. Pelo con trá -
rio, mu i tos se na do res e mu i tos de pu ta dos ca í ram pela
ope ra ção ”Mãos Lim pas“, fe i ta pela Pro mo to ria, pela
Pro cu ra do ria, em com bi na ção com a Jus ti ça. Fi ze ram
um tra ba lho fan tás ti co. Ana li sa ram os fa tos, pe sa ram
to dos e mu da ram a his tó ria da Itá lia em ter mos de cor -
rup ção. Fo ram pa rar na ca de ia o Di re tor da Fiat, o Pri -
me i ro-Mi nis tro e ou tros Mi nis tros. E o im pres si o nan te
foi a quan tia que eles con se gui ram de vol ta para o Te -
sou ro, an te ri or men te des vi a da pe las ban da lhe i ras fe i -
tas. Ali, o Con gres so não tem o que fa zer.

A nos sa mis são de fis ca li zar o Po der Exe cu ti vo
é uma atri bu i ção im por tan te. Po de mos cri ar CPIs,
como foi cri a da a CPI do Impe ach ment, que foi da
ma i or im por tân cia. Aque la é nos sa mis são. Ou tras
mis sões es tão aqui por que, la men ta vel men te, às ve -
zes o Ju di ciá rio bra si le i ro não age. Não por cul pa do
Ju di ciá rio. Mu i tas ve zes, a cul pa é nos sa, por não ela -

bo rar mos um Có di go de Pro ces so Pe nal atu a li za do,
por não fa zer mos al te ra ções que ini bam aque les que, 
que ren do em pur rar suas ca u sas ju rí di cas com a bar -
ri ga, con tra tam um bom ad vo ga do, fa zen do com que
os pro ces sos le vem a vida in te i ra, nun ca se che gan do 
à de ci são fi nal. Não te mos fe i to es sas al te ra ções. E,
cá en tre nós, a Jus ti ça tam bém não nos pres si o na
mu i to para fazê-las.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Com o
ma i or pra zer, Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Espe ro que V. 
Exª te nha en ten di do o es pí ri to do meu apar te, cujo
sen ti do foi o de va lo ri zar o ins ti tu to da Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to, e não o de vul ga ri zá-lo. Re ce io
que, com o nú me ro exa ge ra do de CPIs e com as con -
se qüên ci as já re sul tan tes em al guns ca sos, aca be -
mos por vul ga ri zar um dos prin ci pa is ins ti tu tos da de -
mo cra cia bra si le i ra, que é o da Co mis são Par la men -
tar de Inqué ri to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con cor do
ple na men te, mas, quan to à vul ga ri za ção men ci o na da
por V. Exª, há duas sa í das. Pri me i ra men te, a CPI só é
vul ga ri za da se os Lí de res e as Me sas qui se rem. Se, de -
po is de ana li sa da a si tu a ção com se ri e da de, com dig ni -
da de, pen san do na Insti tu i ção, os Lí de res e as Me sas
con clu í rem que de ter mi na da Co mis são é ri dí cu la, bas ta 
pe dir aos Se na do res que re ti rem as as si na tu ras.

Em se gun do lu gar, há essa pro li fe ra ção de CPIs
por que, em qual quer seg men to da so ci e da de, as pes -
so as sem pre di zem que, para se to mar co nhe ci men to
de cor rup ção, só por meio de CPI. O Go ver no Fe de ral, o 
Pre si den te da Re pú bli ca sem pre abre co mis sões; não
há pro ble ma no Bra sil para o qual o Pre si den te da Re -
pú bli ca não ti ves se no me a do uma co mis são de sin di -
cân cia que o apu ras se. Con se qüên ci as de al gu ma de -
las? Nin guém sabe. Por isso a exis tên cia da CPI.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Pe dro Si mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não, 
Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Pe dro Si mon, dois as pec tos do seu pro nun ci a -
men to eu pre ten do abor dar. Um de les é a ques tão
das obras ina ca ba das. Qu e ro ci tar um exem plo do pe -
río do em que fui Go ver na dor do Pa ra ná. Assu mi o
Go ver no e li ci tei uma pon te en tre Gu a í ra, no Pa ra ná,
e Mun do Novo, em Mato Gros so. A pon te te ria tre ze
qui lô me tros mais ou me nos. Hou ve uma li ci ta ção
dura, com pa râ me tros mu i to cla ros. A em pre sa ga -



nhou a li ci ta ção da obra com o va lor de US$13,5 mi -
lhões – é mais ou me nos esse o nú me ro de que me
re cor do. No en tan to, no mes mo rio Pa ra ná, nas mes -
mas con di ções de pro fun di da de, ha via ou tra pon te já
li ci ta da há mu i to tem po. Era mu i to me nor, a pon te te -
ria algo per to de um qui lô me tro, por um pre ço de
US$60 mi lhões. Então, eu trans for mei a pon te do rio
Pa ra ná em Dou tor Ca mar go numa obra ina ca ba da,
por que me re cu sei a fa zer uma pon te de um qui lô me -
tro por um pre ço cin co ou seis ve zes mais alto do que
o de uma pon te de tre ze qui lô me tros, nas mes mas
con di ções e no mes mo rio. De i xei a pon te pra ti ca men -
te pron ta. De po is de mim, as su miu o Go ver na dor Ja i -
me Ler ner, que re sol veu esse pro ble ma com fa ci li da -
de. Ini ci al men te, ele fez um re a jus te no pre ço da pon -
te Gu a í ra-Mun do Novo. Le vou o pre ço lá para cima.
Mes mo as sim, não che gou ao pre ço dos US$50 mi -
lhões ou US$60 mi lhões do Dr. Ca mar go. E o Dr. Ca -
mar go cons tru iu a pon te. Então, mu i tas obras ina ca -
ba das têm esta ori gem: um Go ver no sé rio su ce de um
Go ver no cor rom pi do, faz uma aná li se de pre ços e ve -
ri fi ca que a obra não pode ser con ti nu a da, por que é
um abu so. E não há como re fa zer o cus to. Nós pre ci -
sa mos dar aos Go ver nos ins tru men tos le ga is para
que pre ços ab sur dos pos sam ser dis cu ti dos e res ta -
be le ci dos. Isso é mais ou me nos o que o pes so al do
nos so Fer nan do Hen ri que Car do so quer fa zer hoje
com o Ban co Cen tral, ou seja, um Ban co Cen tral in -
de pen den te. Eles que rem no me ar uma meia dú zia de
ra pa zes com cur sos em uni ver si da des ame ri ca nas e
de i xar o pró xi mo Go ver no nas mãos da po lí ti ca es ta -
be le ci da nes te Go ver no. Se nós con ce der mos a pos -
si bi li da de de um Go ver no cor rom pi do fa zer uma li ci ta -
ção ab sur da para uma obra, obri gan do o pró xi mo a
exe cu tá-la pelo pre ço aven ça do, sem po der dis cu ti-lo, 
es ta re mos con so li dan do as li ci ta ções ab sur das no
País. E é sob esse pon to de vis ta que con si de ro de ve -
mos pen sar. Te mos que dar ins tru men tos de re vi são
de pre ços e de con tra tos. Ou tro as pec to, Se na dor, é a
ques tão da CPI. Eu te nho uma vi são um pou co di fe -
ren te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB  RS)  No bre Se na -
dor, eu con ti nu a rei ou vin do o apar te de V. Exª, mas per -
mi ta-me, pri me i ra men te, co men tar essa pri me i ra par te.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB  PR)  Pois não,
no bre Se na dor.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB  RS)  Emi nen te
Se na dor, V. Exª abor da um pro ble ma da ma i or im por -
tân cia. É ver da de: um Go ver no su ce de ou tro e en con -
tra uma obra que é um ab sur do. E não há o que fa zer.
Não se pode con ti nu ar a obra, por que é cara. Não há
como fazê-la.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – E, às
ve zes, além de cara, é des ne ces sá ria.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se for
des ne ces sá ria, não há o que fa zer. Mas, se é cara, es -
can da lo sa men te cara, ela tem que ori gi nar um pro ces -
so, tem que ha ver uma de nún cia. Ela não pode fi car
sem nada. Está lá uma pon te de 13km, que sai por tan -
to, e ou tra de 1km, que sai por US$60 mi lhões. Se o
Go ver na dor cons tru iu essa pon te de US$60 mi lhões,
al guém te ria que pro ces sá-lo. Isso é caso de es cân da -
lo, é cor rup ção. Cabe uma de nún cia fe i ta por pro mo tor.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Te mos
aí um cri té rio, Se na dor: só se pode pa ra li sar uma obra 
me di an te de nún cia ou da sua im pro pri e da de ou do
pre ço ab sur do. Então, está dada a au to ri za ção para
que um fu tu ro Go ver no a pa ra li se.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Aí é que
que ro che gar: não pre ci sa ser nem o fu tu ro Go ver no.
Isso já está im plí ci to, é ló gi co. O Pre si den te ve ri fi ca que
uma obra cus ta 10, man da apu rar e des co bre que o va -
lor está por 100. Va mos apu rar o es cân da lo! Isso não
pode fi car pa ra do! O Pre si den te tem a obri ga ção de
apu rar: ”Olha, você fez a obra por 100! É um es cân da lo!
Você será con de na do. Você não po de rá mais fa zer ne -
nhu ma obra pú bli ca“. Isso é o que tem que ser fe i to.

Cito um exem plo de quan do fui Go ver na dor. De -
po is de 24 anos de Are na, da Re vo lu ção, sen do 5 go -
ver na do res no me a dos, fui ele i to pelo MDB. Tive o ma -
i or re la ci o na men to com o Jair So a res. Pro cu rei o Go -
ver na dor Jair So a res, fa lei com ele e mi nha pri me i ra
pre o cu pa ção na pri me i ra re u nião de go ver no com a
mi nha equi pe foi o le van ta men to das obras que es ta -
vam para ser con clu í das. Ha via es tra da em que fal ta -
vam dois qui lô me tros; em ou tra, fal ta vam cin co qui lô -
me tros. Ha via es co las ina ca ba das, e de ter mi nei que
con clu ís se mos as obras que ha vía mos re ce bi do. Dis -
se ram: ”Ah, mas isso é bo ba gem, por que é obra do
Jair. Em vez de apa re cer uma obra do se nhor, vão apa -
re cer as obras do Jair!“. Res pon di: ”Pou co me im por ta.
O que im por ta é que as obras têm que ser fe i tas“.

E a se gun da par te, Se na dor?
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – A se -

gun da par te é a ques tão da CPI. Cre io que a CPI, em
vez de ser res trin gi da, de ve ria ser cor ri que i ra no Con -
gres so Na ci o nal. Mais do que isso, o Ple ná rio e as
Co mis sões...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB –– RS) –– Mas
ela é cor ri que i ra.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Há uma 
li mi ta ção: a de ha ver so men te cin co CPIs si mul tâ ne -
as. O Ple ná rio e to das as Co mis sões de ve ri am ter



uma au to ri za ção re gi men tal para que brar si gi los e
para con vo car de po i men tos, por que o Con gres so
exis te para en gen drar leis, votá-las e fis ca li zar o Exe -
cu ti vo. Sem es sas prer ro ga ti vas, não fis ca li za mos
nada. Com elas, já é di fí cil! Pe dir um do cu men to para
o Ban co Cen tral hoje é ri go ro sa men te im pos sí vel.
Eles in ven tam si gi los fis cal e ban cá rio. Te mos uma di -
fi cul da de bru tal para con se guir uma in for ma ção. Veja
o que acon te ceu com o Se na dor Ja der Bar ba lho, Se -
na dor Pe dro Si mon: aque le do cu men to em que cons -
ta vam as ope ra ções ir re gu la res no Pará exis tia lá há
mais de uma dé ca da e es ta va sen do uti li za do para
chan ta ge ar o Se na dor Ja der Bar ba lho. A sua ir re gu la -
ri da de pre su mí vel es ta va sen do uti li za da para ca lar a
sua boca. Era a lâ mi na de uma gui lho ti na em cima do
seu pes co ço. E fi ze mos o quê? Aca ba mos en vi an do
ao Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar aque le ci da dão, o José
Coê lho Fer re i ra, que foi o ins tru men to da pres são, o
su je i to que es con dia o pro ces so, que dava um pa re -
cer que con clu ía de for ma di fe ren te do pro ces sa do,
para man ter o PMDB na mão, para man ter o Ja der
Bar ba lho com fre io e bri dão.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Pro cu -
ra dor-Ge ral do Ban co Cen tral, res pon sá vel por tudo o
que acon te cia lá, hoje é Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal
Mi li tar!

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Hoje,
com to das as imu ni da des, é Mi nis tro do Su pe ri or Tri -
bu nal Mi li tar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E os pro -
ces sos em tra mi ta ção es tão tran ca dos.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Por tan -
to, se hou ves se prer ro ga ti vas mais cla ras no Con -
gres so, não se ria ne ces sá ria uma CPI es pe ci a li za da,
fa zen do todo o cha ma men to de ho lo fo tes, essa
mise-en-scène. Ha ve ria a prer ro ga ti va de cada Co -
mis são po der apu rar o que fos se ne ces sá rio, como
exis te hoje a da Co mis são de Fis ca li za ção. Mas to das 
as Co mis sões e o Ple ná rio de ve ri am ter essa au to no -
mia, por que se não tudo se trans for ma numa fra u de.
Veja que, na CPI dos Pre ca tó ri os, Se na dor Pe dro Si -
mon, eu me es for cei ao má xi mo, rom pi com o PMDB
em fun ção dis so. Eu, que ha via su bi do ao pa lan que
do Go ver na dor de San ta Ca ta ri na, tive que mos trar o
des vio de re cur sos da que le Esta do. O Mi guel Arra es
é um ami go de 30 anos. Tive que mos trar cla ra men te
o en vol vi men to do Go ver no de Per nam bu co nos des -
vi os de re cur sos pú bli cos. Com o Di val do Su ru agy,
ocor reu o mes mo. A de nún cia foi para o Mi nis té rio Pú -
bli co e está de vi da men te en ga ve ta da.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tudo
está na ga ve ta do Pro cu ra dor.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Pior do
que isso é que, quan do pro cu ra do res au tô no mos ten -
tam le var os pro ces sos para fren te, o Mi nis té rio Pú bli -
co, por meio do seu co man do, ar ran ja um je i to de obs -
tru ir as in ves ti ga ções, ten ta en viá-las para a Jus ti ça
es ta du al, onde as di fi cul da des de apu ra ção são mu i to 
ma i o res. Por tan to, o pro ble ma não é só do Con gres -
so, mas cre io que re du zir o nú me ro de CPIs não é
uma boa me di da. Tí nha mos que vul ga ri zá-las, sim.
Tí nha mos que con ce der ao Con gres so e aos Con -
gres sis tas a prer ro ga ti va da in ves ti ga ção e da que bra
de si gi lo. Aliás, es ta mos ago ra com essa sín dro me hi -
pó cri ta e cí ni ca da mo ra li da de, com Có di go de Éti ca e
tudo o mais. Po rém, há um pro je to de V. Exª, que aca -
bou sen do uma par ce ria nos sa, que é o pro je to da
que bra dos si gi los ban cá rio e fis cal de to dos os agen -
tes pú bli cos: no Exe cu ti vo, do ama nu en se ao Pre si -
den te da Re pú bli ca; no Ju di ciá rio, do Ofi ci al de Jus ti -
ça ao Mi nis tro dos Tri bu na is Su pe ri o res; e, no Le gis la -
ti vo, do Ve re a dor ao Se na dor da Re pú bli ca. Esse pro -
je to foi vo ta do por una ni mi da de no ple ná rio do Se na -
do, mas está na ga ve ta do De pu ta do Aé cio Ne ves,
que, ao mes mo tem po, faz essa cena toda com a his tó -
ria do Có di go de Éti ca. Có di go de Éti ca é vo tar o es -
sen ci al, o subs tan ti vo; não se pode fa zer uma en ce na -
ção de um Có di go de Éti ca que não será cum pri do.
Esta mos vi ven do uma far sa, e a im pren sa fica re al -
men te en tu si as ma da com es ses fa tos, dá co ber tu ra to -
tal, mas não ve ri fi ca que o subs tan ti vo está ocul to por
elip se. Os pro je tos que re al men te mo di fi cam a si tu a -
ção não avan çam, como esse que é de nos sa au to ria.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É mu i to
im por tan te o que V. Exª dis se. A CPI exis te em fun ção
do que a im pren sa de nun cia. Há um exa ge ro de man -
che tes, as qua is di zem a ver da de, re la tam os fa tos
que es tão acon te cen do, e, com base nes sas man che -
tes, cria-se uma CPI.

A pró pria CPI do impe ach ment se deu por ca u -
sa das man che tes da Veja, das de nún ci as de Pe dro
Col lor, ir mão do en tão Pre si den te da Re pú bli ca, con -
tra o PC Fa ri as. Hou ve uma in ten si da de, um vo lu me,
uma mon ta nha de acu sa ções tão gran de, que nós, da 
CPI, fi ca mos até as sus ta dos, por que não tí nha mos
con di ções de pro vá-las.

A CPI tem co ber tu ra de rá dio, jor nal e te le vi são.
É uma ma ra vi lha!

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Não há
pre o cu pa ção com a in ves ti ga ção, mas com o show.



O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –– V. Exª
foi uma ve de te da mí dia, em to das as rá di os, te le vi sões
e jor na is. No Rio Gran de do Sul, to das as pes so as fa la -
vam: ”Como é bom aque le Se na dor! Que ci da dão fan -
tás ti co!“. V. Exª re al men te foi bri lhan te, a sua atu a ção foi
mag ní fi ca. Eu fi ca va emo ci o na do com a com pe tên cia
de V. Exª em fa zer as ar güi ções. Ha via co ber tu ra to tal.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Até o
mo men to em que de nun ci ei o Bra des co.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB –  RS) –  Até se pro -
cla mar a con clu são. Pro cla ma da a con clu são, não co bra -
ram dos Go ver na do res, nem do Ma luf, nem do Pit ta, o
fato de os do cu men tos es ta rem na ga ve ta. Até hoje não
há um edi to ri al, não há uma man che te, não há uma no tí -
cia co bran do essa apu ra ção. Mas o que é isso? Uma Co -
mis são está de nun ci an do isso e aqui lo e apre sen tan do
pro vas, e o pro ces so está na ga ve ta do Pro cu ra dor?!

Esse é o mal. A im pren sa tam bém é cul pa da,
por que faz um belo tra ba lho de de nún cia. Qu an do a
CPI é ins ta la da, ela faz um belo tra ba lho de co ber tu -
ra, mas, quan do o tra ba lho é con clu í do...

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Qu e ro
fa zer uma cor re ção em re la ção a uma afir ma ção que
fiz ago ra. Eu dis se ”até o mo men to em que de nun ci ei
o Bra des co“. Não falo do Ban co Bra des co, mas do Lá -
za ro Bran dão e do Kat su mi Ki ha ra, dois di re to res do
Bra des co que es ta vam por trás da ca de ia da fe li ci da de,
da des va lo ri za ção de tí tu los pú bli cos e de toda aque la
ma no bra que le sa va o Erá rio. A par tir des se mo men to,
não tive mais es pa ço em lu gar al gum. O Jor nal Na ci o -
nal pas sou a ser pa tro ci na do pelo Bra des co; o Bom
Dia, Bra sil, pelo Ban co Bo a vis ta, e a CPI saiu da mí dia.
Nun ca mais se co brou um re sul ta do, nun ca mais se co -
brou uma con de na ção. O es pe tá cu lo era mu i to in te res -
san te quan do eu atin gia os po lí ti cos cor rom pi dos. Qu -
an do che guei aos cor rup to res, de sa pa re ceu o in te res -
se da gran de mí dia bra si le i ra pela Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to dos Pre ca tó ri os.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essa é
uma aná li se mu i to im por tan te. A im pren sa re ce be nota
dez por que de nun cia, o que é o seu pa pel. A im pren sa
re ce be nota dez na co ber tu ra das CPIs, mas não sei
que nota pos so dar à im pren sa de po is que as con clu -
sões das CPIs são en tre gues ao Pro cu ra dor. Nes se
mo men to, pa re ce que aca ba o pa pel da im pren sa.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Os Par -
la men ta res e os Go ver na do res acu sa dos eram exe -
cra dos pela im pren sa. Isso foi bom para o povo sa ber
com quem es ta va li dan do. Entre tan to, quan do che ga -
mos à es sên cia do pro ces so, à cor rup ção si tu a da na
di re ção dos gran des ban cos, a im pren sa de i xou de se 

pre o cu par com a CPI. Não hou ve ne nhu ma no tí cia a
mais, ne nhu ma co ber tu ra. Até hoje pago o pre ço da
mi nha ação, por que há uma cen su ra ge ne ra li za da a
res pe i to das mi nhas po si ções no Con gres so Na ci o nal 
e, vez por ou tra, uma acu sa ção ma lan dra, plan ta da
em al gum ór gão de im pren sa, sem a me nor pos si bi li -
da de de res pos ta, a não ser por in ter mé dio des sa
aben ço a da te le vi são do Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB –– RS) –– V. Exª
pode ter as ma i o res di ver gên ci as com os seus ad ver -
sá ri os, pode ter até ini mi gos, mas há uma una ni mi da -
de, no Pa ra ná e no Bra sil, so bre a sua dig ni da de, a
sua se ri e da de e a sua cor re ção.

V. Exª foi Pre fe i to, Go ver na dor e De pu ta do Fe de -
ral e hoje exer ce um man da to aqui. Fico até emo ci o na -
do, por que sou seu ami go – e V. Exª sabe o quan to.

Às ve zes, ad ver sá ri os que o ode i am di zem:
”Aque le Re quião é lou co. Não é pos sí vel agüen tá-lo.
Não sei como vo cês o en ten dem. Ele é ma lu co. Mas é
um ho mem sé rio. Não te nho nada con tra S. Exª, nem
como pre fe i to, nem como go ver na dor. Não te nho
nada con tra S. Exª. Nada!“. São pes so as que vêm
sen do acu sa das por V. Exª du ra men te que di zem isso. 
V. Exª tem esse ga lar dão que todo o Bra sil re co nhe ce.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Não
con si go en ten der como uma fi gu ra amá vel como eu
des per ta tan to ódio em de ter mi na dos per so na gens
da po lí ti ca bra si le i ra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª é
amá vel per ma nen te men te, a não ser du ran te 5% do
seu tem po, em que de sen ca de ia uma tal ra di ca li za ção
de vi o lên cia, que quem está na fren te sai apa vo ra do.
Nos res tan tes 95% do tem po, V. Exª re al men te é o Se -
na dor mais amá vel, gen til, cor di al e ele gan te que exis te
nes ta Casa. No en tan to, há mo men tos em que pa re ce
que uma ira di vi na toma con ta de V. Exª. E aí V. Exª ex -
plo de. Peço a Deus que nos sa ami za de con ti nue e que
eu nun ca te nha que ser alvo des sa sua ira di vi na.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Nes sa
po lí ti ca com pla cen te em que vi ve mos, nos so pa pel é
o de de nun ci ar e agre dir for te men te a cor rup ção. Não
são pos sí ve is a com pla cên cia e a au to com pla cên cia
que pre va le cem no Bra sil. Não pode ha ver com pla -
cên cia! No caso do Se na dor Ja der Bar ba lho, a Ban -
ca da do PMDB vota fe cha da. Será que não há ne nhu -
ma dú vi da, na Ban ca da do PMDB, a res pe i to des sas
acu sa ções? A po si ção cor re ta do Par ti do não se ria le -
var o pro ces so adi an te, para apu ra ção? Se acre di tas -
se na ino cên cia de S. Exª, o Par ti do não de ve ria dar
an da men to ao pro ces so, para dar a S. Exª pos si bi li da -
de de am pla de fe sa? Mas não! A com pla cên cia e a



au to com pla cên cia com a cor rup ção mi nam o Par ti do,
a de mo cra cia e o Con gres so Na ci o nal. A ima gem do
Fer nan do Hen ri que não está com ple ta men te cor ro í da 
pela sua re sis tên cia às in ves ti ga ções so bre as ações
de seu Go ver no? Será que os po lí ti cos não per ce bem 
que es tão li qüi dan do a pró pria ima gem e aca ban do
com a dos seus par ti dos com essa po lí ti ca me dío cre,
com essa éti ca qua se de qua dri lha? É a éti ca do Ta -
chi to So mo za: para os ami gos tudo, para os ini mi gos
chum bo, para os in di fe ren tes jus ti ça. Essa não pode
ser a éti ca de um par ti do, do Con gres so. Não pode
ha ver cor po ra ti vis mo e so li da ri e da de par ti dá ria que
se so bre po nham aos in te res ses da so ci e da de, Se na -
dor Pe dro Si mon. Nós dois te mos um pon to em co -
mum: nós dois não abri mos es pa ço para a com pla -
cên cia com a cor rup ção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se na dor
Ro ber to Re quião, V. Exª abor dou um pon to mu i to de li -
ca do e im por tan te. É de sa gra dá vel, ago ra, ana li sar -
mos a vo ta ção de on tem, mas fa ça mos jus ti ça! O Lí -
der do PMDB de fen deu a pror ro ga ção do pra zo das
in ves ti ga ções por 30 dias. A im pren sa e a Opo si ção
es tão tão ra di ca is que não ad mi tem isso. Como ad vo -
ga do de de fe sa – as sim como V. Exª –, não sei se ha -
ve ria al gu ma al te ra ção caso o pra zo fos se pror ro ga do 
por mais 30 dias. Até pen so con tra ri a men te: a re so lu -
ção do pro ble ma do Ja der o mais ra pi da men te pos sí -
vel é bom para o PMDB. Arras tar-se o caso, como se
está fa zen do, é bom para os seus ini mi gos.

A vo ta ção não era uma con de na ção do Ja der. O
Ja der não foi con de na do. Na ver da de, foi ace i to o re -
que ri men to para se abrir um pro ces so em que S. Exª
vai ter am pla opor tu ni da de de se de fen der. Mas, como
dis se V. Exª, para quem não en ten de fica aque la his tó -
ria: vo ta ram tan tos de um lado, e, de ou tro lado, o
PMDB foi con trá rio à apu ra ção. O PMDB não é con trá -
rio à apu ra ção. Qu e ro di zer com to das as le tras que o
PMDB não é con trá rio à apu ra ção. O PMDB acha que
se deve apu rar o que for ne ces sá rio, seja con tra o Ja -
der, con tra o Pe dro Si mon ou con tra quem for. Nós
ape nas que re mos dar o am plo di re i to de de fe sa.

Se o pro ces so do Ja der vier para o ple ná rio e se
S. Exª não re nun ci ar, vo ta rei de acor do com a mi nha
cons ciên cia. Eu ha ve rei de es tu dar, ana li sar, de ba ter
o as sun to, e o meu voto será de acor do com a mi nha
cons ciên cia.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – É cla ro.
Essa será a opor tu ni da de de o Se na dor Ja der Bar ba -
lho de mons trar con fi an ça na sua ino cên cia, não re -
nun ci an do ao man da to e de i xan do que o pro ces so se
en ca mi nhe no Se na do da Re pú bli ca. Daí qual quer
con vic ção em con trá rio fi ca rá aba la da. Se S. Exª se

re cu sar a re nun ci ar, es ta rá mos tran do uma se gu ran ça
que tem que ser res pe i ta da, por que ho mem de co ra -
gem S. Exª o é. S. Exª tem-se de fen di do com um de no do 
e com uma ener gia que ra ras pes so as con se gui ram
man ter, mas ago ra é o mo men to da ver da de. Se S. Exª,
ama nhã, sur pre en der o Bra sil e o Con gres so Na ci o nal
di zen do que não re nun ci a rá, por que quer o con tra di tó -
rio, o pro ces so, e que, den tro des se pro ces so, irá de fen -
der-se, di zen do-se ino cen te, isso aba la rá a con vic ção
dos seus mais ra di ca is ad ver sá ri os atu a is. Essa é uma
ques tão que se re sol ve rá nos pró xi mos dias.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, vol to ao meu pro nun ci a men to, agra de cen do a to -
le rân cia de V. Exª, por que aqui so mos pou cos. O Se na -
dor Ro ber to Re quião, nos vá ri os apar tes que me deu, já 
ex pôs meia dú zia de as sun tos de que eu iria fa lar.

Com re la ção ao dis cur so do Se na dor Car los
Wil son, que me trou xe a esta tri bu na, pos so di zer que
é mu i to im por tan te que o Go ver no se po si ci o ne com
re la ção a essa ques tão.

Qu an to ao Orça men to, vol to a di zer que, se eu,
even tu al men te, che gas se à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, uma das pri me i ras co i sas que eu fa ria se ria mu dar 
a ma ne i ra de ela bo rar o Orça men to, que não se ria
mais fe i to pelo quar to es ca lão do Mi nis té rio, sem o
co nhe ci men to do Mi nis tro. Hoje, o Orça men to só che -
ga às mãos de S. Exª quan do a úni ca co i sa que se
pode fa zer é bri gar com os Mi nis tros do Pla ne ja men to 
e da Fa zen da, para que es tes não cor tem as ver bas.

A ela bo ra ção do Orça men to se ria fe i ta sem
pres são, sem su ges tão, sem nada, pelo Go ver no, ex -
pon do-se o quan to gas ta ria em cada se tor de cada
Esta do, no qual De pu ta dos fe de ra is e es ta du a is, Pre -
fe i tos, uma Assem bléia a mais am pla pos sí vel fa ria a
vo ta ção das obras que con si de ras se pri o ri tá ri as.

Com re la ção à CPI, vol to a di zer que ela é mu i to
im por tan te. O Con gres so de sem pe nha ma ra vi lho sa -
men te seu pa pel. Em tese, po dem acon te cer er ros
aqui ou lá. Qu an to ao Se na do, não te nho ne nhu ma
dú vi da, mas, la men ta vel men te, en quan to o pro je to a
que se re fe riu o ilus tre Se na dor, que de ter mi na que
con clu são de CPI é pri o ri tá ria, fi car na ga ve ta do Pro -
cu ra dor e não for apro va do na Câ ma ra, vai fi car as -
sim, sem con ti nu i da de.

Com todo o res pe i to à gran de im pren sa, vol to a
re pe tir que dou nota dez à im pren sa que faz a de nún -
cia, abre a man che te, con de na. Ela pode até exa ge rar,
mas isso é pa pel da im pren sa. Dou nota dez à CPI que
faz a apu ra ção. No caso da CPI a que se re fe riu o Se -
na dor Ro ber to Re quião, dou nota dez à im pren sa pela
co ber tu ra que fez e nota dez à CPI pelo tra ba lho que



fez e pe las con clu sões que apre sen tou. E de po is dis -
so? É cul pa do Pro cu ra dor? Sim, mas a im pren sa não
fez mais nada, nun ca mais co brou aqui lo que de nun ci -
ou du ran te seis me ses. Fo ram fe i tas vá ri as de nún ci as,
que fo ram in ves ti ga das pela CPI, que, por sua vez,
apre sen tou pro vas, di zen do que aqui lo era ver da de. A 
CPI apre sen tou a sua con clu são, e o re sul ta do das in -
ves ti ga ções foi en ca mi nha do para o Pro cu ra dor-Ge -
ral. Nes se pon to, já não exis te mais o as sun to.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Mas a
im pren sa pas sou a ser al ta men te pa tro ci na da pe los
res pon sá ve is pelo es cân da lo dos pre ca tó ri os.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
está apa i xo na do – e eu o res pe i to – pela CPI que in -
ves ti gou a ques tão dos pre ca tó ri os, mas me re fi ro a
qual quer CPI. Pode re pa rar que isso acon te ceu quan -
do da CPI do Impe ach ment, da CPI dos anões do
Orça men to, da CPI do Po der Ju di ciá rio. Ter mi nou?
Ter mi nou, mas o re sul ta do foi para a ga ve ta do Pro cu -
ra dor, e hou ve o si lên cio da im pren sa. Aqui há um
equí vo co sé rio que de ve mos ana li sar.

Sr. Pre si den te, en cer ro o meu pro nun ci a men to,
per mi tin do-me acres cen tar que ama nhã te re mos
uma gran de con cen tra ção de jo vens, re u ni dos aqui
em Bra sí lia, para bus car o en ten di men to, a com pre -
en são e o res pe i to ne ces sá rio en tre a Igre ja e a so ci e -
da de, prin ci pal men te com re la ção aos jo vens. Este
en con tro, de no mi na do Hal lel Som e Vida, se dará no
Par que da Ci da de e terá a du ra ção de todo o dia, ten -
do como seu iní cio uma mis sa.

Con si de ro emo ci o nan te este tipo de mo vi men to
em que as Igre jas pro cu ram de ba ter e dis cu tir com a
so ci e da de, prin ci pal men te com os jo vens. Infe liz men -
te, mu i tas ve zes, só nos pre o cu pa mos com os jo vens
quan do já es tão pre sos, ape na dos e in jus ti ça dos nas
re par ti ções de cor re ção de jo vens – as Fe bems da
vida. Jo vens es tes que só to ma mos co nhe ci men to de
sua exis tên cia quan do são uti li za dos pe las qua dri -
lhas, as mais va ri a das. Pen so que pre ci sa mos cons ci -
en ti zar es ses jo vens, de ba ter com eles, dar-lhes no -
ções de éti ca, de mo ral, de dig ni da de, de amor, de fé
e de so bre na tu ral. Isso é mu i to im por tan te.

Fe li ci to os or ga ni za do res. Cre io que este 6º Hal -
lel, que se re a li za rá ama nhã , é um acon te ci men to
que me re ce o apla u so de to dos.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que es ta mos
em uma con ta gem re gres si va, es pe ran do, do min go, o 
que acon te ce rá.

Ain da pesa em nos sa sen si bi li da de a dor, a má -
goa do ocor ri do no dia 11 de se tem bro. Aliás, esta

data não se apa ga rá na His tó ria da Hu ma ni da de.
Será sem pre um mar co cru el, dra má ti co, hor rí vel.

Sr. Pre si den te, eu vejo as so lu ções e as pre o cu -
pa ções em ter mos de com ba ter o ter ro ris mo.

Con si de rei óti ma a de ci são do Pre si den te Bush
de fe char o cer co, no que diz res pe i to a fa zer um le van -
ta men to nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras e em to das as ou -
tras quan to ao di nhe i ro uti li za do pelo ter ro ris mo. E o
ban co que ace i tar di nhe i ro de ter ro ris tas não terá par ti -
ci pa ção, tam pou co ação nos Esta dos Uni dos. Isso é al -
ta men te po si ti vo. As me di das no sen ti do de com ba ter
as for mas mais va ri a das de ter ro ris mo, acho que é a
gran de res pos ta que se deve dar ao acon te ci do.

Não sei, Sr. Pre si den te, vejo nas pá gi nas dos
prin ci pa is jor na is de hoje, mos tran do as cri an ças do
Afe ga nis tão, que já es tão qua se mor ren do de fome,
por que se cor tou to dos os for ne ci men tos, e, com isso, 
ape nas po dem fu gir, re fu gi a rem-se – ain da as sim, o
Pa quis tão, já com di fi cul da des im pos tas – eu não sei
se bom bar de io ali se ria a so lu ção. 

Pa re ce que o Go ver no ame ri ca no de i xou de
lado essa tese e já es ta ria in fil tra do no Afe ga nis tão,
pre pa ra do para, pura e sim ples men te, en trar com as
tro pas no país. Me nos mal. É hor rí vel. É a vi o la ção de
uma na ção, sem a mí ni ma con cor dân cia do Con se lho 
de Se gu ran ça das Na ções Uni das – em bo ra o mun do
in te i ro es te ja apla u din do –, mas é me nos pior do que
o bom bar de io.

Obser vo as me di das res tri ti vas ado ta das pelo
Pre si den te Ge or ge W. Bush, in clu si ve com re la ção
aos ame ri ca nos, e fico bo qui a ber to. Não me lem bro
bem, por que não acom pa nhei os acon te ci men tos,
mas, cre io que até a Gu er ra de 1945, o con ce i to de
Di re i tos Hu ma nos se quer era co nhe ci do – pas sou a
sê-lo de po is da De cla ra ção dos Di re i tos Hu ma nos,
lan ça da pela re u nião que cri ou a Orga ni za ção das Na -
ções Uni das. Mas – re pi to –, cre io que atu al men te o Go -
ver no dos Esta dos Uni dos está fa zen do as ma i o res res -
tri ções com re la ção aos pró pri os ame ri ca nos: ao di re i to
de ir e de vir, por exem plo. Li, nos jor nal – não sei se é
ver da de – que po dem ser ace i tas como pro va, gra va -
ções de de po i men tos, ain da que fe i tos me di an te tor tu ra. 
Isto mos tra o qua dro di fí cil que es ta mos vi ven do e a res -
pon sa bi li da de e a sen si bi li da de que te mos que ter vol ta -
da para a so li da ri e da de ab so lu ta ao povo e ao Go ver no
ame ri ca no no epi só dio do aten ta do. 

Ao lado da re vol ta, do pro tes to de ace i tar to das
as me di das de com ba ter o ter ro ris mo, que isso não
nos leve a uma po lí ti ca de fa na tis mo que ter mi na rá
em pa tan do com eles. Esses ter ro ris tas são uns po bres 
co i ta dos! Não sei se por uma la va gem ce re bral ou co i -
sa pa re ci da, são le va dos a co me te rem es ses ab sur -



dos. Mas nós, que te mos a ca be ça no lu gar e que te -
mos a res pon sa bi li da de de dar ao mun do uma men sa -
gem de amor e paz, te mos a obri ga ção de en con trar
ca mi nhos com mais res pe i to e com mais se ri e da de.

No fi nal do ano de 1999, di zia eu, des ta tri bu na,
que so nha va que o mi lê nio co me ças se – e que ti nha
tudo para co me çar – de uma ma ne i ra fe liz, por que já
ha via ca í do o Muro de Ber lim, ter mi na do o co mu nis -
mo; o ca pi ta lis mo es ta va se es va e cen do; fa la va-se
mu i to na so ci al de mo cra cia, no so li da ris mo e no hu -
ma nis mo. O pe ri go de um con fli to mun di al pra ti ca -
men te não exis tia. Ha via al guns con fli tos lo ca li za dos,
mas pen sa va eu que as gran des na ções, se qui ses -
sem, os re sol ve ri am. O pro ble ma do Ori en te Mé dio
não se re sol ve por que os ame ri ca nos, as na ções, os
in te res sa dos não que rem. Mas a so lu ção se ria fá cil.
Eu di zia que ti nha o sen ti men to de que es tá va mos ini -
ci an do um sé cu lo e um mi lê nio de paz, amor e jus ti ça.
Inclu si ve, Sr. Pre si den te, con cla ma va que fi zés se mos 
uma re u nião da ONU para, exa ta men te no iní cio do
mi lê nio, fa zer mos uma pro pos ta de te ses e idéi as que 
de ve ri am ser ace i tas e pro pa ga das no mun do. Nada
dis so foi fe i to, Sr. Pre si den te! Pelo con trá rio. Os fa tos
con ti nu am ne ga ti vos. E te mos um fato que, em todo o
mi lê nio pas sa do, não ti nha acon te ci do: esse ab sur do
acon te ci do em Nova Ior que.

Ain da é tem po, Sr. Pre si den te. 
Cre io que a ONU po dia fa zer uma re u nião ex tra -

or di ná ria das Na ções Uni das para de ba ter o ter ro ris -
mo e as te ses e pro pos tas que iría mos apre sen tar
para que, não ha ven do ter ro ris mo, o mun do te nha
mais paz e mais jus ti ça so ci al.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si -
mon, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da su ces si va men te pe los Srs. Car los
Wil son, 1º Se cre tá rio, e Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, co me ço por onde ter mi nou o Se na dor
Pe dro Si mon, fa zen do co men tá ri os a res pe i to do ata -
que ter ro ris ta aos Esta dos Uni dos.

Qu e ro re i te rar, nes te mo men to, a mi nha ab so lu -
ta so li da ri e da de ao povo ame ri ca no, agre di do de for -
ma tão ir ra ci o nal e vi o len ta, e tam bém ao Pre si den te
Bush que, de po is de um pri me i ro mo men to, su por ta -
do pela ame a ça de res pos tas ir ra ci o na is e vi o len tas,
con te ve a for ma da re a ção ame ri ca na, apa ren te men -

te – pelo me nos até ago ra –, es ca pou da ten ta ção da
bar bá rie e, co me di da men te, age em re la ção ao epi -
só dio ter rí vel, que foi o ata que ao Pen tá go no e ao
World Tra de Cen ter. 

Se por um lado o que acon te ceu nos Esta dos
Uni dos é ab so lu ta men te in jus ti fi cá vel, por ou tro lado
te mos a obri ga ção de en ten der o que está acon te cen -
do e onde se in se re esse ab sur do.

Vejo to dos os dias, nos ca na is de te le vi são, fo -
gue tes en tran do pe las ja ne las das ca sas dos pa les ti -
nos, eli mi nan do fa mí li as in te i ras – ho mens, mu lhe res, 
ve lhos, cri an ças. Vejo es pa ços pú bli cos em Isra el se -
rem ob je to de bom bas dos pa les ti nos, ca u san do mor -
tes inú me ras e ab sur das. Vejo os ne gros na Áfri ca
mor ren do de Aids, en quan to os gran des la bo ra tó ri os
que rem ape nas ven der os seus re mé di os pelo ma i or
pre ço pos sí vel. 

Re cen te men te, no en con tro da ONU em Dur -
bam, re ti ram-se os Esta dos Uni dos e a Fran ça para
não ad mi ti rem a sua res pon sa bi li da de na es cra vi dão.
E os Esta dos Uni dos se re cu sam a as si nar o Pro to co -
lo de Kyo to, que ga ran te a pre ser va ção do meio am bi -
en te no pla ne ta Ter ra, para pri vi le gi ar meia dú zia de
in te res ses eco nô mi cos ame ri ca nos, fun da men tal -
men te na que i ma in dis cri mi na da de pe tró leo, na mo -
bi li za ção e mo vi men ta ção de hi dre lé tri cas em ter ri tó -
rio nor te-ame ri ca no. 

A vi o lên cia e a ir ra ci o na li da de to mam con ta do
Pla ne ta. E, como dis se a es cri to ra Rose Ma rie Mu ra -
ro, em re cen te ar ti go num jor nal de Bra sí lia, po de ría -
mos até não jus ti fi car, mas com pre en der o lou co
aten ta do aos Esta dos Uni dos como uma es pé cie de
re vol ta dos es cra vos. O mun do tem que to mar cons -
ciên cia de que as re la ções en tre do mi nan tes e do mi -
na dos, pa í ses de sen vol vi dos e pa í ses me nos de sen -
vol vi dos, mi no ri as ra ci a is e re li gi o sas em re la ção às
ma i o ri as têm que ser re pen sa das. O úni co ca mi nho
para a pa ci fi ca ção do Pla ne ta não é o exer cí cio da
pre po tên cia, não é o fun da men ta lis mo Ta li bã, cer ta -
men te, mas tam pou co será o fun da men ta lis mo ci en tí -
fi co e tec no ló gi co dos pa í ses de sen vol vi dos. 

O ca mi nho é a to le rân cia, o amor e a so li da ri e -
da de.

Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª, num lon go e in te li -
gen te dis cur so, abor dou a ques tão da im pren sa no
Bra sil – a im pren sa que dá co ber tu ra dos es pe tá cu los 
po lí ti cos, mas que não se apro fun da na se qüên cia,
quan do as so lu ções ra di ca is po dem acon te cer, evi -
tan do a re pe ti ção de epi só di os la men tá ve is.

No Pa ra ná, exis te uma rá dio, a PRB-2 Rá dio
Clu be Pa ra na en se. B2 por que é Bra sil 2, a se gun da



rá dio fun da da no Bra sil. Essa rá dio foi fun da da por um 
clu be de ami gos, à fren te dos qua is es ta va Eu cli des
Re quião, meu avô, e Epa mi non das San tos. Per ten ce,
hoje, à Mi tra Di o ce sa na, é da nos sa Igre ja Ca tó li ca. 

Na ques tão da gran de dis cus são que o Pa ra ná
vi veu em re la ção à ven da da Com pa nhia Pa ra na en se
de Ener gia Elé tri ca, a nos sa Igre ja teve um com por ta -
men to ex tra or di ná rio. Os pa dres to ma ram po si ção
nos púl pi tos das igre jas. Os vin te e cin co bis pos se
ma ni fes ta ram em con tra ri e da de à ven da que pre ju di -
ca ria o Esta do do Pa ra ná. Aliás, o mes mo fi ze ram os
pas to res evan gé li cos nos tem plos, as or ga ni za ções
da so ci e da de ci vil e as mais re cen tes pes qui sas de
opi nião mos tram que 98% dos pa ra na en ses não ad -
mi tem a ven da. 

”Todo po der ema na do povo e em seu nome
será exer ci do“, reza a Cons ti tu i ção. No Pa ra ná, é o
con trá rio. O povo não quer, mas o Go ver no, em con lu -
io com gru pos in ter na ci o na is e com o apo io do Go ver -
no Fe de ral, quer ven der o que o povo do Pa ra ná en -
ten de que não deve ser ven di do. 

A PRB-2 teve um com por ta men to ma ra vi lho so
nes se pro ces so, prin ci pal men te num ho rá rio ce di do ao 
De pu ta do Esta du al Alga ci Tú lio, que le vou o de ba te às
úl ti mas con se qüên ci as, abrin do es pa ço para to das as
opi niões. Aca ba mos per den do uma vo ta ção que im pe -
dia a ven da na Assem bléia Le gis la ti va, com pe sa da in -
ter fe rên cia do ca pi tal, su bor no e pres são do Exe cu ti vo.
A di fe ren ça foi um voto. E este voto fi nal foi do De pu ta -
do Li tro, dono de bo a tes, mo téis e bor déis no su do es te
do Pa ra ná. La men tá vel voto! La men tá vel De pu ta do! 

Mas, no mo men to pos te ri or, re sol vi co lo car um
pe que no spot , uma gra va ção, ho me na ge an do as
igre jas, ho me na ge an do os Bis pos e de i xan do cla ro
que para o PMDB, nos so Par ti do, aque la ba ta lha não
era a ba ta lha de ci si va. Que con ti nu a ría mos lu tan do
para que hi dro e lé tri cas fi cas sem na mão do povo.
Como na mão do povo es tão as prin ci pa is hi dro e lé tri -
cas dos Esta dos Uni dos, por exem plo, que são ad mi -
nis tra das pelo Exér ci to.

Nes se ín te rim, o Go ver no do Esta do doa à Igre -
ja Ca tó li ca, à Mi tra Di o ce sa na, ou mais pre ci sa men te
à Fa cul da de Ca tó li ca, R$5 mi lhões para in ves ti men to
no Cam pus avan ça do da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca -
tó li ca, em To le do, no oes te do Pa ra ná. E o meu spot,
já con tra ta do por in ter mé dio de uma agên cia de pu bli -
ci da de, é sim ples men te re ti ra do do ar. 

Faço o pro tes to, man do uma car ta ao Arce bis po
e daí não é ape nas o spot  que é re ti ra do do ar. A mi -
nha as ses so ria de im pren sa mar ca en tre vis tas com
os bri lhan tes jor na lis tas e ra di a lis tas da PRB-2. A en -

tre vis ta é agen da da, mas não ocor re. Além de cen su -
rar, no meio da exe cu ção de um con tra to, o meu tex to, 
pas sei a ser pro i bi do, ve ta do na rá dio ca tó li ca da mi -
nha con fis são, no meu Esta do. É algo sim ples men te
abo mi ná vel. E o úni co es pa ço que te nho, Se na dor Pe -
dro Si mon, para mos trar, eu não di ria nes se caso nem 
a in dig na ção, mas a mi nha tris te za com o com por ta -
men to da Mi tra, da Uni ver si da de Ca tó li ca e da Rá dio,
é a tri bu na do Se na do da Re pú bli ca, por meio des sa
ma ra vi lho sa TV Se na do.

O Pa ra ná está vi ven do mo men tos di fí ce is. O
Go ver no do Esta do, Se na dor Pe dro Si mon, co lo ca no
ar, com di nhe i ro pú bli co, uma pro pa gan da que ten ta
fa zer com que to das as pes so as que não con cor dam
com a ven da da Co pel, to dos os fun ci o ná ri os pú bli cos 
que se ma ni fes tam con tra o con ge la men to de sa lá rio
de sete anos se jam com pa ra dos a ba der ne i ros, a ma -
co nhe i ros, a de sor de i ros, a es tu dan tes que não fre -
qüen tam as fa cul da des. Um spot si mu lan do o com -
por ta men to de su pos tos ma ni fes tan tes mal ves ti dos,
bar bu dos: ”va mos ga ze ar au las, va mos para a fren te
do Pa lá cio como sem pre“, como se toda ma ni fes ta -
ção so ci al fos se uma ma ni fes ta ção de de sor de i ros,
de pes so as à mar gem da so ci e da de or ga ni za da. Isso
acon te cia na épo ca de Hi tler, na Ale ma nha, e de Mus -
so li ni, na Itá lia. É a pro pa gan da na zis ta e fas cis ta.

Não há es pa ço no Pa ra ná para de i xar cla ro o
meu pro tes to, mas acre di to que o pri me i ro gri to con -
tra a pro pa gan da na zis ta do Go ver no Ja i me Ler ner
de ve ria sair das si na go gas, por que os ju de us já so -
fre ram mu i to sob es ses re gi mes; de ve ria sair tam -
bém dos púl pi tos da Igre ja Ca tó li ca e dos Tem plos
Evan gé li cos, dos par ti dos po lí ti cos, das or ga ni za -
ções da so ci e da de ci vil.

Di nhe i ro do povo pa gan do uma cam pa nha do
Exe cu ti vo con tra o povo!

Quem é con tra as opi niões do Go ver no do
Esta do é mar gi nal, é ma co nhe i ro, é ban di do, se gun -
do nos in for mam os co mer ci a is do Go ver na dor Ja i -
me Ler ner. Esse pro tes to, de for ma de fi ni ti va, tem
que fi car cla ro. É ina ce i tá vel esse tipo de com por ta -
men to. Tão ina ce i tá vel como a cen su ra que me sub -
me te a PR B-2, fun da da pelo meu avô, por que re sol -
vi elo gi ar, num spot , a Igre ja e os Bis pos pela ati tu -
de que ha vi am to ma do. Não. Eles con ver sa ram com
o Sr. Ja i me Ler ner e com o Sr. Ra fa el Gre ca e re sol -
ve ram que o Se na dor Ro ber to Re quião não fala
mais na PR B-2, nem com ma té ria paga, quan to
mais me da rão es pa ço para en tre vis tas nes sa po de -
ro sís si ma emis so ra ca tó li ca do Bra sil. É uma ver go -
nha o que ocor re no Pa ra ná!



No en tan to, no bre Se na dor Ro ber to Fre i re, o ob -
je ti vo prin ci pal da mi nha in ter ven ção hoje, nes te Ple -
ná rio é a ques tão da es pe cu la ção fi nan ce i ra. Eu te -
nho aqui uma pu bli ca ção do Ban co Cen tral. Em ju lho
de 1996, os tí tu los pú bli cos cam bi a is per fa zi am cer ca
de 9,2% dos tí tu los emi ti dos pelo Ban co Cen tral.
Hoje, esse nú me ro é de 27,2%. Ao câm bio do dia,
27,2%, num li ge i ro cál cu lo que re a li zei, dá uma soma
de R$165 bi lhões. O Ban co Cen tral vem re a li zan do
mini le i lões diá ri os de US$50 mi lhões. Isso é qua se
nada per to do mon tan te da dí vi da e do in ves ti men to,
da emis são de tí tu los em dó lar. Esses le i lões, ma ni pu -
la dos pe los ban cos pri va dos, fa zem su bir a Ptax. E es -
ses le i lões são ma ni pu la dos exa ta men te no mo men to
em que os ban cos têm tí tu los com pra dos a ven cer.
Eles en tram nos le i lões, le van tam a Ptax, e o Go ver no
Fe de ral é obri ga do a res ga tar es ses tí tu los no pico do
pre ço do dó lar du ran te os 30 dias an te ri o res. 

Te mos uma so lu ção para isso. Qu e ro in for mar a
este Ple ná rio que es tou re di gin do uma emen da à Lei
Com ple men tar nº 101, que é a Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal, nos seus arts. 30 e 31, es ta be le cen do a
obri ga to ri e da de de, nos pró xi mos 3 anos, ajus ta -
rem-se es sas emis sões de tí tu los cam bi a is a um li mi -
te de 10%. Isso li qüi da ria a es pe cu la ção e sub me te ria 
à res pon sa bi li da de fis cal tam bém o fa mo so Armí nio
Fra ga, do Ban co Cen tral. 

Essa lei está sen do ela bo ra da. Ain da esta ma -
nhã, te nho um con ta to com os téc ni cos da Asses so ria 
Le gis la ti va do Se na do Fe de ral. Tra ta-se de uma
emen da à lei com ple men tar, com ca rac te rís ti cas de
lei com ple men tar tam bém, que es ta be le ce um li mi te.
E esse li mi te, sem a me nor som bra de dú vi da, aca ba
com a es pe cu la ção e sub me te o Ban co Cen tral tam -
bém à res pon sa bi li da de ne ces sá ria na con du ção da
eco no mia bra si le i ra. A es pe cu la ção com os dó la res é
ab sur da hoje, e o lu cro dos ban cos está aí nos ba lan -
ços pu bli ca dos nos jor na is! Se na dor Pe dro Si mon,
pre ten do apre sen tar esse pro je to já na pró xi ma ter -
ça-fe i ra, sub me ten do tam bém o Ban co Cen tral à Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal.

O Se na dor Pe dro Si mon fa la va, de for ma elo gi o -
sa, da ati tu de do Pre si den te Bush no com ba te ao di -
nhe i ro dos ter ro ris tas no mer ca do fi nan ce i ro in ter na -
ci o nal. O Se na dor está pre si din do e não po de ria res -
pon der a esta in da ga ção que lhe faço: não se ria re -
cur so ter ro ris ta tam bém o re cur so que, ad mi nis tra do
pelo Pre si den te do Ban co Cen tral, Dr. Armí nio Fra ga,
a ser vi ço dos in te res ses do Ge or ge So ros, num ata -
que es pe cu la ti vo, que brou a Ta i lân dia, aca bou com o
bath, de i xan do, da no i te para o dia, cen te nas de mi -
lha res de pes so as sem em pre go e no de ses pe ro?

Qual é o con ce i to de ter ro ris mo? O ter ro ris mo exis te
ape nas quan do, de for ma san gren ta, aba te-se uma
exis tên cia hu ma na? Não exis te o ter ro ris mo quan do
cen te nas de mi lha res de ci da dãos de pa í ses po bres
são le va dos à mor te pela fome, em fun ção das ati vi -
da des da es pe cu la ção fi nan ce i ra?

Gos ta ria de ver os Esta dos Uni dos, o Pre si den te
Bush, a ONU e o mun do de bru ça dos, com mais vi gor e
in te res se, so bre os efe i tos ter rí ve is da es pe cu la ção fi -
nan ce i ra e do pre do mí nio des sa cir cu la ção de di nhe i ro
que não pro duz ri go ro sa men te nada, mas que, da no i te
para o dia, pode le var um povo in te i ro à mi sé ria.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, o Sr. Bel lo Par ga de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Pe dro
Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Con ce do
a pa la vra ao pró xi mo ora dor, o no bre Se na dor Ro ber -
to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS  – PE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Pe dro Si mon; Srs. Se -
na do res Ro ber to Re quião e Lind berg Cury, es tou aqui 
com um dis cur so que es ta va pro gra ma do para ser
lido no dia 21 de se tem bro, an tes da pers pec ti va de
bom bar de io ao Afe ga nis tão ou ou tro país que os
Esta dos Uni dos en ten des sem es ti ves se abri gan do
ter ro ris tas. Se isso vi es se a ocor rer, o pro nun ci a men -
to que es ta ria fa zen do per de ria mu i to o sen ti do. Por
isso, adi ei-o. E é tam bém esse o adi a men to que o
mun do todo vem fa zen do. Não só os dis cur sos vêm
sen do adi a dos, como tam bém as ex pec ta ti vas.

Nes se meio tem po, al gu mas pre o cu pa ções
acres cen ta ram-se. De um lado, hou ve alí vio ao se
per ce ber que tal vez o bom sen so co me ce a pre si dir
as ações da Na ção nor te-ame ri ca na, que, de for ma
jus ti fi ca da, en con tra-se tra u ma ti za da e pen sa em re ta -
li a ção e re van che  o que é nor mal, como re a ção hu ma -
na. Por ou tro lado, al gu mas re a ções ina de qua das con -
ti nu a ram, se não a in sa ni da de bes ti al do ata que ter ro -
ris ta, a in sa ni da de de al gu mas ati tu des e po lí ti cas que 
não aju dam em nada a de sa nu vi ar esse cli ma.

Em seu dis cur so, V. Exª le van tou uma des sas
po si ções: a vol ta aos Esta dos Uni dos de uma lei que
per mi te toda e qual quer ação das au to ri da des po li ci a -
is, da CIA, dos or ga nis mos in ter na ci o na is. Aliás, fa -
lan do so bre a CIA, pa re ce-me que sex ta-fe i ra é um
dia bom para tro car mos al gu mas idéi as. Então,
veio-me à men te ago ra que há uma dis cus são so bre
um es cri tó rio da CIA no Bra sil.



O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Que se ria 
se di a do em São Pa u lo.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Exa ta men te, Sr. Pre si den te. Pen so que é ne ces sá rio
di zer que esta Casa, o Par la men to, os dois Pre si den -
tes de ve ri am sa ber, de ime di a to, do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so a ve ra ci da de des se fato. Se
for ver da de, pen so que se deve ins ta u rar aqui a aber tu -
ra de um cri me de res pon sa bi li da de, por que isso é en -
tre ga da so be ra nia bra si le i ra a uma agên cia ni ti da men -
te ter ro ris ta nas suas ações. Até mes mo no Bra sil, a
CIA pa tro ci nou, jun to com ou tras di ta du ras do Cone
Sul, a ”Ope ra ção Con dor“, cuja prá ti ca, re vo ga da pelo
Pre si den te Ge rald Ford, con sis tia em se ob te rem in for -
ma ções me di an te tor tu ra, as sas si na to ou ou tros mé to -
dos. To dos os me i os ilí ci tos po de ri am ser uti li za dos
para se co lhe rem in for ma ções. Pa re ce que essa lei foi
res ta u ra da ago ra pelo Go ver no nor te-ame ri ca no.

Ve mos ou tras in sa ni da des tam bém: a Itá lia vol -
tou a dar um pés si mo exem plo, ao ter es co lhi do para
Pre si den te um des pre pa ra do, um pre con ce i tu o so, o
Sr. Ber lus co ni. Ao fa zer com pa ra ções só ad mi ti das na 
Ida de Mé dia, ao agir como men tes tur va das que pre -
ten dem fa zer dis tin ções com va lo res en tre as ci vi li za -
ções oci den tal e ori en tal, Ber lus co ni cria a in to le rân -
cia e con tri bui para sua ins ta la ção no mun do. Isso ca -
u sou tan to mal ao mun do, que é in crí vel que um pri -
me i ro-mi nis tro ita li a no ve nha res sus ci tar te ses de su -
pre ma cia de ci vi li za ção. Fica meio di fí cil ele, como ita -
li a no, fi car ima gi nan do que vai ser ari a no. Isso já pas -
sou na his tó ria. A ciên cia de mons tra que não há nada
dis so. Mas, se não to mar mos cu i da do com a vi são de
ci vi li za ção, da qui a pou co será a vi são de raça. E é
ne ces sá rio dar um pa ra de i ro tam bém a essa in sa ni -
da de, tal como se tem que dar ao ter ro ris mo.

Faço este in trói to por que es tou ten do di fi cul da -
de, medo até de ler o dis cur so que ti nha fe i to, e de
ama nhã es tar mos com ple ta men te de sa tu a li za dos
em al gu mas das pro pos tas ou vi sões. De qual quer
for ma, vou dá-lo como lido, por que é um pen sa men to
nos so – sen do que nos so im pli ca o pen sa men to do
Par ti do Po pu lar So ci a lis ta em re la ção ao ter ro ris mo. 

Se eu dis ses se que a nos sa po si ção é de con -
de na ção mu i to cla ra e de so li da ri e da de ao povo e ao
Go ver no nor te-ame ri ca no, nada ha ve ria de es tra nho
para um par ti do que vem de uma ver ten te co mu nis ta
– até por que o Par ti do con de nou, de for ma mu i to ra di -
cal, o uso de prá ti cas ter ro ris tas, mes mo nos pi o res
mo men tos, quan do en fren tá va mos di ta du ra no Bra sil
e éra mos ví ti mas de todo o ter ror ins ta la do. Sem pre
com ba te mos a prá ti ca des ses mes mos mé to dos,
não– re fe ren da dos por lei, pra ti ca dos pe los agen tes

po li ci a is e agen tes mi li ta res da di ta du ra que se ins ta -
la va no Bra sil, da tor tu ra para co lhe i ta de in for ma ções 
e o uso de toda ar bi tra ri e da de pos sí vel. 

Lem bro um pe que no epi só dio in te res san te,
ocor ri do por oca sião do se qües tro do em ba i xa dor
nor te-ame ri ca no, no Bra sil, no fi nal da dé ca da de 60,
no com ba te à di ta du ra. A so li ci ta ção da sol tu ra de pre -
sos po lí ti cos em tro ca da li ber da de e da vida do em -
ba i xa dor nor te-ame ri ca no en vol via mi li tan tes de vá ri -
as or ga ni za ções mi li ta res que es ta vam pros cri tas.
Um de les per ten cia ao Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro e 
foi o nos so ilus tre e hon ra do com pa nhe i ro Gre gó rio
Be zer ra. Ele es ta va pre so no Re ci fe e era lis ta do
como um dos pri si o ne i ros que de ve ri am ser li ber ta -
dos para a sol tu ra do em ba i xa dor nor te-ame ri ca no.
Gre gó rio Be zer ra saiu, mas es cre veu uma car ta e pe -
diu que fos se pu bli ca da, para que cons tas se nos ana -
is da his tó ria bra si le i ra. Ele es cre veu que saía para
que se pu des se li ber tar o em ba i xa dor nor te-ame ri ca -
no, mas que ele e o Par ti do dis cor da vam da que les
mé to dos de luta con tra a di ta du ra. 

Men ci o nei esse epi só dio para que se sa i ba que
o Par ti do tem essa pos tu ra já há al gum tem po e que,
por tan to, nada há de es tra nho na nos sa con de na ção
aos aten ta dos ter ro ris tas ocor ri dos no Esta dos Uni -
dos. Lem bra mos que não pode ha ver ape nas a con -
de na ção, mas o com ba te efe ti vo ao ter ro ris mo. Não
se tra ta de um aten ta do aos Esta dos Uni dos, a um
gran de satã que se que i ra aqui dis cu tir, como al guns
se to res da es quer da fi cam ima gi nan do, de for ma
equi vo ca da. Os Esta dos Uni dos têm po lí ti cas que me re -
cem to tal con de na ção – mu i tas de las, pela ar ro gân cia e
pre po tên cia da úni ca po tên cia mun di al que res tou. 

Entre tan to, de for ma al gu ma isso pode jus ti fi car
os aten ta dos que a ci da da nia e o povo nor te-ame ri ca no 
so fre ram. E so fre mos to dos nós, por que aque le foi um
aten ta do con tra a hu ma ni da de, para o qual não há jus ti -
fi ca ti va, que pre ci sa ser com ba ti do com toda du re za. 

É im por tan te que te nha mos essa cla re za. Se a
te mos, não é por que se ja mos to le ran tes, já que a so -
ci e da de bra si le i ra não o é. Con tu do, é me nos in to le -
ran te que a ma i o ria das so ci e da des que co nhe ce -
mos, pe los me nos as so ci e da des emer gen tes ou
gran des so ci e da des como a nos sa. Pen so que isso se 
deve ao nos so pro ces so de mis ci ge na ção, a nos sa
po lí ti ca in ter na ci o nal não-be li co sa e de apo io à au to -
de ter mi na ção dos po vos, pra ti ca men te sem ne nhu ma 
in ter rup ção, in de pen den te men te de Go ver nos de mo -
crá ti cos ou di ta to ri a is.

Em fun ção da nos sa po lí ti ca ex ter na e de cer ta
to le rân cia, pela nos sa for ma ção, po de mos di zer que
nos so ter ri tó rio é um re fú gio con tra aten ta dos ter ro ris -



tas, pelo me nos des ses que es ta mos ven do no con -
tex to in ter na ci o nal. Nos sa so ci e da de está aqui re pre -
sen ta da nes te pe que no nú me ro de Se na do res. Há
um re pre sen tan te do sul do País, que deve des cen der 
de eu ro pe us, e ou tro que tam bém deve ter as cen dên -
cia es tran ge i ra. Aliás, a na ci o na li da de bra si le i ra é fru -
to dis so, por isso te mos o prin cí pio fun da men tal de
que bra si le i ro é quem nas ce em ter ri tó rio bra si le i ro,
di fe ren te men te de ou tras so ci e da des que ba se i am
esse di re i to no jus san gui nis. No nos so caso, isso
se ria im pos sí vel, pois não ha ve ria bra si le i ros.

A in to le rân cia re li gi o sa en tre nós não é mu i to
evi den te, em bo ra pre ci se mos ter sem pre cu i da do,
por que é, de ime di a to, algo que pode nos aju dar. A in -
to le rân cia re li gi o sa não é ape nas dos ta li bãs, dos fun -
da men ta lis tas, dos xi i tas do Islã, mas tam bém dos
cris tãos. Ocor re na Irlan da, quan do aten tam, com pe -
dras, em nome de Deus, con tra cri an ças que vão à
es co la; ocor re nos Pa í ses Bas cos. São cris tãos con -
tra cris tãos, o que é pior ain da, por que é uma bri ga
em fa mí lia. A in to le rân cia re li gi o sa do IRA é um pou co 
mais am pla, não se li mi tan do ape nas à dis pu ta en tre
ca tó li cos e pro tes tan tes. São sú di tos bri tâ ni cos bri -
gan do en tre si. Nes se caso, uma par te não quer sub -
me ter-se à Ingla ter ra, mas ser vin cu la da à Re pú bli ca
da Irlan da in de pen den te.

Digo isso ape nas para ilus trar que esse pro ces -
so por que pas sa o mun do ago ra é um pou co ”cal do
de cul tu ra“. É cal do de cul tu ra um pro ces so de in te -
gra ção com pro fun das de si gual da des, as sim como,
tal vez, toda a pers pec ti va de uma so ci e da de em que
se in cen ti vam pro ces sos de ex clu são ou de dis cri mi -
na ção, seja por que or dem for. Te mos o exem plo do
Sr. Sil vio Ber lus co ni, que vem dan do sua con tri bu i ção
ne fas ta a esse pro ces so.

O Bra sil tem pas sa do por este mo men to como
um cer to re fú gio. Aqui con vi vem de for ma har mô ni ca
ju de us e ára bes, lon ge do ab sur do de não po de rem
con vi ver pa ci fi ca men te o Esta do de Isra el e a Au to ri -
da de Pa les ti na. Isso é inad mis sí vel e é fru to de uma
po lí ti ca de in to le rân cia que se vem ins ta lan do en tre
po tên ci as no mun do, a qual, mu i to pro va vel men te e
sem ne nhum sa u do sis mo, não acon te ce ria na Gu er ra 
Fria, pe río do no qual não acon te ce ram aten ta dos ter -
ro ris tas como esse.

Não de ve mos vol tar ao equi lí brio do ter ror. Mas,
como su pe ra mos o equi lí brio do ter ror da guer ra fria,
te mos que su pe rar tam bém essa fase, com ba ten do o
ter ro ris mo, par ta de onde par tir. O Bra sil pode dar al -
guns exem plos.

Sem pre po de mos ser sur pre en di dos por um
fato novo. Gos ta ria de di zer que se ria fun da men tal,

tal vez, no mun do, con vo car de ime di a to uma con fe -
rên cia de paz. O Papa, in de pen den te men te do meu
ali nha men to em re la ção à re li gião ca tó li ca, que está
pre sen te em mi nha pró pria fa mí lia, mi nha mu lher e
meus fi lhos, não era a gran de li de ran ça es pi ri tu al que
eu ima gi na va que fos se, ape sar de ter de mons tra do
al gu ma ca pa ci da de para isso. Eu fi ca va olhan do para
o Papa João XXIII, do ag gi or na men to da Igre ja, que
aju dou mu i to du ran te um pe río do di fí cil da guer ra fria
e foi um gran de ho mem. Mas o atu al Papa, sur pre en -
den do-me de for ma mu i to agra dá vel, teve o ges to
mais dig no de to das as li de ran ças do mun do: aler tou
os Esta dos Uni dos – foi um aler ta de um lí der es pi ri tu -
al – di zen do que aque le não era um mo men to de vin -
gan ça e que a dor que todo o povo nor te-ame ri ca no
sen tia te ria que ser por to dos en ten di da. Que a so li da -
ri e da de ti nha que ser to tal, ple na, mas que ele pe dia
que na que le mo men to não hou ves se vin gan ça. Ele foi 
para o Ca za quis tão, mu i to pró xi mo da zona que os
Esta dos Uni dos ima gi nam ter que so frer pro ces so de
re ta li a ção, e os Esta dos Uni dos ti ve ram que pa rar
por que en quan to o Papa lá es ti ves se não fa ri am
nada. Veio-me a idéia de di zer: por que não o Papa
trans fe rir ago ra o Pa pa do, tirá-lo de Roma e levá-lo
para a re gião? No mo men to esse se ria tal vez um ges -
to que po de ria mar car para a hu ma ni da de efe ti va -
men te uma nova era de ci vi li za ção, e não o aten ta do a 
Nova Ior que. O Pa pa do, com sede no mun do mu çul -
ma no, pró xi mo à re gião que os Esta dos Uni dos pre -
ten dem bom bar de ar, não para im pe dir o com ba te ao
ter ro ris mo, mas para im pe dir uma re ta li a ção que não
vai aju dar em nada o com ba te ao ter ro ris mo. 

Uma dis cus são que en vol ves se uma Con fe rên -
cia de Paz tal vez aju das se. Pri me i ro, com ba te efe ti vo
ao ter ro ris mo como com pro mis so de to dos os pa í ses,
de to dos os es ta dos, de toda a ci da da nia, de toda a
hu ma ni da de; se gun do, uma nova or dem in ter na ci o -
nal, em que fos sem cri a dos me ca nis mos in ter na ci o -
na is para jul ga men to in clu si ve dos ter ro ris tas, tri bu -
na is in ter na ci o na is, gran des tra ta dos in ter na ci o na is
do mun do do de sen vol vi men to sus ten ta do, a par tir do 
Pro to co lo de Kyo to. A dis cus são de uma nova or dem
mun di al tam bém no cam po eco nô mi co, no cam po fi -
nan ce i ro; uma nova or dem mun di al tam bém no flu xo
das pes so as, re gu la men tan do o ca pi tal, li be ran do as
pes so as. Toda uma dis cus são que en vol ve ria, por
exem plo, na Eu ro pa, o fim da xe no fo bia na ci o na lis ta,
da luta das et ni as, das res tri ções às imi gra ções, jus ti -
fi can do-se que o mun do co me ça a su pe rar fron te i ras
e tam bém o con ce i to de es tran ge i ro. Con fe rên cia de
paz nes se sen ti do, de dis cus são, por exem plo, como
Gor ba chev pro pôs, da cri a ção de um fun do de de sen -



vol vi men to, a par tir des se flu xo de ca pi tal, para que se 
su pe re o de so la dor pro ble ma que exis te nos pa í ses
afri ca nos, que es tão vol tan do às si tu a ções mais in -
dig nas de vi do a uma or dem eco nô mi ca que os ex clui. 

Um tema que pu des se ser aber to à dis cus são,
que vol tas se os olhos não para a guer ra, mas para a
paz. Tal vez ti vés se mos aí um re tor no àqui lo que foi
mu i to aca len ta do por to dos nós, co mu nis tas, mes mo
du ran te todo o pe río do da Gu er ra Fria: sem pre tí nha -
mos, na aber tu ra de qual quer dos nos sos en con tros, na 
aber tu ra de qual quer dos nos sos do cu men tos, a vi são
pri me i ra da ques tão da paz. To dos nós co nhe ce mos o
sím bo lo da paz, a pom ba, sa be mos o que sig ni fi ca, co -
nhe ce mos aque la cri a ção de Pi cas so, um co mu nis ta,
para a cam pa nha pelo fim às ar mas nu cle a res. 

Um dos te mas des sa con fe rên cia de paz – por
que não? – se ria o de sar ma men to ge ral. De sar ma -
men to que, aqui, em ní vel me nor, está-se pre ten den -
do e esta Casa dis cu te: o de sar ma men to bra si le i ro, o
de sar ma men to da ci da da nia, a pro i bi ção da ven da de 
ar mas. A vi são de que se que re mos a paz te mos que
lu tar por ela; se que re mos com ba ter o ter ro ris mo, te -
mos que com ba tê-lo, e com as ar mas da paz e não da 
guer ra, que ali men ta a con ti nu i da de da in to le rân cia,
da in dig ni da de, da in sa ni da de, que pre ci sa aca bar.

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

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Exce -
lên cia, eu ha via so li ci ta do um apar te sim bó li co, le van -
tan do o mi cro fo ne.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
E eu vi. Des cul pe-me, re al men te.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de con ce der a S. Exª o
apar te, se não es ta ria co me ten do uma de se le gân cia,
algo que não gos to de fa zer, que não cos tu mo fa zer,
prin ci pal men te em se tra tan do do Se na dor Ro ber to Re -
quião, cujo man da to pre ci so res guar dar nes ta Casa. É
um man da to que está sen do atin gi do por um pe di do ab -
sur do do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que está que ren do
im pe dir aqui lo que é in vi o lá vel em um Par la men to – não
para um Par la men tar: o di re i to de opi nião, o di re i to de
voto. S. Exª, com mu i ta co ra gem, deu sua opi nião so bre
o que acon te ce no Pa ra ná. Se não ga ran tir mos isso,
ama nhã po de rá vir um novo pe di do de li cen ça para pro -
ces sar um Par la men tar por sua opi nião. 

Antes de con ce der o apar te a S. Exª, que ro di zer
que acre di to que não te nha que ha ver imu ni da de pro -
ces su al quan do se tra tar de cri me co mum, ou seja, os
tri bu na is têm que ter ple na li ber da de para pro ces sar. Se 
ti ver mos jul ga men to di ver so por que há per se gui ção po -
lí ti ca, que tran que mos o pro ces so. Mas não po de mos

im pe dir o seu iní cio. Na ques tão da in vi o la bi li da de, é
evi den te que não pode nem mes mo exis tir pro ces so.

Con ce do, por tan to, o apar te ao Se na dor Ro ber -
to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Ro ber to Fre i re, a mi nha pre o cu pa ção na ques tão
do aten ta do aos Esta dos Uni dos é ci ber né ti ca. Não
es tou brin can do, Se na dor, re la ci o no isso à en tro pia
do sis te ma. Os gran des aci den tes, bom bar de i os, des -
tru i ções têm sido tão ex plo ra dos pela mí dia ci ne ma to -
grá fi ca que, de re pen te, o aten ta do aos Esta dos Uni -
dos per de o seu con te ú do de tra gé dia hu ma na e
trans for ma-se na que da de um sím bo lo para a gran de 
ma i o ria de pes so as no mun do. A co ber tu ra da te le vi -
são teve esse sen ti do, com as ima gens dos aviões
ba ten do no World Tra de Cen ter, logo de po is as ima -
gens sen do cor ta das para se rem mos tra das ou tras,
da bol sa de va lo res. ”A bol sa caiu, os ca pi ta is es tão
de ses pe ra dos.“ Como se não hou ves se vi das, fa mí li -
as, ho mens e mu lhe res vi ven do a tra gé dia ter rí vel da
eli mi na ção de mais de 10 mil pes so as, si mul ta ne a -
men te, por um aten ta do en lou que ci do. Não con si go
en ten der como esse novo deus do Oci den te, o fun da -
men ta lis mo do mer ca do, se so bre põe à hu ma ni da de.
No mer ca do não so mos ci da dãos, so mos con su mi do -
res. E o mer ca do, afi nal de con tas, é uma pa la vra ape -
nas, atrás da qual se es con dem os in te res ses dos
gran des gru pos de es pe cu la do res fi nan ce i ros do mun -
do. Esse pro ces so que aca bou de sen ca de an do esse
aten ta do de fun da men ta lis tas is la mi tas – por que só
eles acre di tam que a mor te na Ji had, no es for ço pelo
Islã, por Ma o mé, os leva ao pa ra í so –, esse pro ces so
que le vou a isso tem ou tras ori gens, na opres são que o 
mun do vive, na pre po tên cia do ca pi tal, e só pode ser
re sol vi do, como eu dis se ago ra há pou co, com to le rân -
cia, com amor e com fra ter ni da de. Mas o ter rí vel é que
es ta mos li dan do ape nas com sím bo los. Com a mes ma 
tran qüi li da de com que o mun do as sis tiu àque le fil me
de pro pa gan da nor te-ame ri ca na, Inde pen den ce Day,
as sis tiu tam bém os dois aviões ba ten do no World Tra -
de Cen ter, o de sa ba men to das duas tor res e o aci den -
te no Pen tá go no. Atrás dis so, vem a mi nha es tu pe fa -
ção. No en si no de fi lo so fia e so ci o lo gia que fre qüen tei
no Pa ra ná – ago ra ve ta do pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so –, apren día mos al gu ma co i sa so bre 
a vi são mar xis ta da luta de clas ses. E a luta de clas -
ses, re pen ti na men te, no mun do, é subs ti tu í da pela in -
to le rân cia re li gi o sa. Os ta li bãs, os su ni tas, os xi i tas, a
cri se na Irlan da...

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Os xi i tas. Os su ni tas, não.



O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Os su -
ni tas são os que ace i tam a su ces são ocor ri da em re -
la ção a Ma o mé, o Ali e tal.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Os su ni tas es tão um pou co à par te de todo esse pro -
ces so de ra di ca li za ção do fun da men ta lis mo.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Os xi i -
tas são mi no ria ab so lu ta do 1,3 bi lhão de mu çul ma -
nos que exis tem no mun do. A luta de clas ses, de re -
pen te, é subs ti tu í da pela in to le rân cia re li gi o sa, o que
é um ab sur do. O mun do se con fla gra, as pes so as
mor rem, em fun ção da in to le rân cia re li gi o sa, que aca -
ba sen do o pano de fun do ou o mo tor ide o ló gi co de
todo um pro ces so de re sis tên cia de po vos es cra vi za -
dos. Sur pre en do-me com es ses acon te ci men tos. Sur -
pre en do-me, por exem plo, com o fato de que 55% dos 
nor te-ame ri ca nos, se gun do Noam Chomsky – em
uma en tre vis ta pu bli ca da em for ma de li vro no Bra sil
–, acre di tam que o di a bo in flu en cia as suas vi das co ti -
di a na men te. Tra ta-se tam bém de uma for ma pri mi ti va
de en ten der o pro ces so re li gi o so. E os afe gãos es tão
500 anos atra sa dos em re la ção ao Oci den te. Ora, nós 
não po de mos es que cer que, há al gum tem po – e não
faz mu i to tem po –, as re li giões oci den ta is pra ti ca vam
a San ta Inqui si ção, que i man do na fo gue i ra per so na -
gens como Jo a na D’Arc e tan tos ou tros. É um re tro -
ces so re li gi o so? Não. É uma fal ta de pos si bi li da de de
avan ço que so men te se irá in ter rom per quan do o
mun do to mar cons ciên cia de que não po dem exis tir
áre as ex tra or di na ri a men te de sen vol vi das con vi ven do 
com a mi sé ria e a opres são. O Bra sil tem que en ten -
der – e os se nho res Eve rar do Ma ci el e Fer nan do Hen -
ri que Car do so tam bém – que não adi an ta a ação vi o -
len ta que a fis ca li za ção está fa zen do em Foz do Igua -
çu, fron te i ra com o Pa ra guai, com Ci u dad del Este,
por que en quan to a mi sé ria exis tir do ou tro lado – e
aqui não es ta mos tão bem as sim – e con vi ver com
uma si tu a ção um pou co me lhor, com tra ba lha do res
bra si le i ros, não ha ve rá ne nhu ma pos si bi li da de de pa -
ci fi ca ção. E a in tran si gên cia do Bra sil na fron te i ra é
igual à in tran si gên cia dos Esta dos Uni dos, do ca pi tal
ame ri ca no, em re la ção a pa í ses me nos de sen vol vi -
dos. É um mo men to de re fle xão, Se na dor Ro ber to
Fre i re. Ape nas a to le rân cia, a so li da ri e da de e o amor
re sol vem esse pro ble ma. Os Esta dos Uni dos mo bi li -
za ram uma quan tia fan tás ti ca para o es for ço de guer -
ra. Por que não uma quan tia se me lhan te, ou até mes -
mo essa quan tia, em um pro je to de de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al do Afe ga nis tão? Esta mos no ca -
mi nho er ra do. A agra dá vel sur pre sa que te nho, nes te
mo men to, é a da con ten ção do Pre si den te Ge or ge W.
Bush de po is dos des tem pe ros ini ci a is. Pa re ce que os

Esta dos Uni dos, fe ri do no seu or gu lho e com a so li da -
ri e da de in dis cu tí vel do mun do in te i ro, to ma ram ju í zo
e, em vez da vi o lên cia pre nun ci a da, te rão ati tu des
mais con se qüen tes. Com ba te ao ter ro ris mo, sim, que
é ri go ro sa men te in jus ti fi cá vel, mas com ações mais
pro fun das que dêem ao pla ne ta a pos si bi li da de de
con vi ver em paz. Os gran des mer ca dos se fe cham,
mas li ga mos a te le vi são e ve mos os po lo ne ses in va -
din do a Espa nha, a Itá lia in va di da pe los al ba ne ses,
no de ses pe ro da pos si bi li da de de so bre vi ver pelo pró -
prio tra ba lho. Mun do fe cha do e mer ca dos her mé ti cos
não le vam a lu gar al gum. Não ha ve rá uma so ci e da de
flu en te e con for tá vel para nin guém en quan to as so ci -
e da des con vi ve rem com a mi sé ria, que ul tra pas sa rá,
de qual quer for ma, as suas fron te i ras.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Agra de ço, Se na dor Ro ber to Re quião. Tal vez de vês -
se mos apro fun dar me lhor al guns te mas, por que, ape -
sar de toda mi sé ria e de toda de si gual da de, não são
elas que aten tam com prá ti cas de ter ro ris mo. Aí tal vez 
até a luta de clas se se apre sen te na for ma clás si ca. É
di fí cil até jus ti fi car o por quê, por exem plo, da in va são
de al ba ne ses, de po lo ne ses ou dos que vêm do les te
eu ro peu para al guns pa í ses oci den ta is. Eu, in clu si ve,
não usa ria nem o ter mo in va são. Eles não tra zem o
ter ro ris mo. O ter ro ris mo está com os bas cos há mu i to
tem po, na Espa nha. Na Itá lia, não se rão os al ba ne ses 
que o vão fa zer. Quem fez ter ro ris mo, in fe liz men te, foi
a Bri ga da Ver me lha, em épo cas pas sa das. 

Esse é um pro ble ma, por tan to, mais am plo e
pro fun do do que aque le ne ces sa ri a men te vin cu la do à 
ques tão da de si gual da de, em bo ra isso seja tam bém
um dos cal dos de cul tu ra, é evi den te. Mas não é por
aí. E se ria um re du ci o nis mo mu i to gran de ima gi nar -
mos isso. Iría mos cair no pre con ce i to se dis sés se mos 
que são os po bres que fa zem. Não, não são. 

Qu an do V. Exª es ta va fa lan do, eu me lem brei: na 
con fe rên cia de paz po de ria ha ver uma pos tu ra mu i to
mais agres si va do que a que teve, hoje, Bush, ao que -
rer fis ca li zar, que brar o si gi lo de al gu mas con tas sus -
pe i ta. O que se tem que dis cu tir é o fim dos pa ra í sos
fis ca is, por que é exa ta men te por aí que há o fi nan ci a -
men to não só do ter ro ris mo, mas de todo o cri me or -
ga ni za do e tudo o mais. Então, na con fe rên cia de paz
tam bém de ve ria ha ver a dis cus são do con tro le efe ti vo 
dos cha ma dos pa ra í sos fis ca is, com a sua ex tin ção,
pos si bi li tan do, as sim, que os go ver nos pos sam con -
tro lar de ter mi na dos mo vi men tos, in clu si ve o mo vi -
men to ter ro ris ta, que deve ter uti li za do so mas fa bu lo -
sas para po der or ga ni zar os aten ta dos. Mas tam bém
nós, ao mu dar as leis de guer ra – e isso é um dado
fun da men tal –, po de re mos es tar vi ven do o ter ro ris mo 



in di vi du al. Por exem plo, a ener gia nu cle ar, an tes usa -
da ape nas para fins mi li ta res, da qui a pou co po de rá
es tar sen do uti li za da in di vi du al men te. E tam bém al -
guns ga ses le ta is, toda a guer ra quí mi ca ago ra po -
den do ser apro pri a dos por pe que nos gru pos. Não
mais po lí ti cas de guer ra de gran des cor pos de exér ci -
tos e gran des Esta dos. É ne ces sá rio, por tan to, en -
fren tar mos toda essa mu dan ça.

O Bra sil pode fa lar, pois, como dis se, tem um es -
pa ço que se não é imu ne à in to le rân cia, é me nos in to -
le ran te do que ou tros es pa ços. O Go ver no bra si le i ro é 
me nos be li co so, mais pa ci fis ta, his to ri ca men te, mes -
mo quan do in ter na men te so fría mos uma ter ce i ra
guer ra mun di al in ter na no com ba te aos co mu nis tas,
com o uso in dis cri mi na do de prá ti cas ter ro ris tas por
par te do Go ver no na ob ten ção de in for ma ção e con -
fis são, com de sa pa re ci men tos.

Estou len do um li vro, O Di ta dor, que é a his tó ria
de Jor ge Vi de la, da Argen ti na. É im pres si o nan te ver -
mos o que aque la di ta du ra fez: lan ça va jo vens, ho -
mens e mu lhe res no mar, ten do an tes lhes dado um
so ní fe ro para que não vis sem a ig no mí nia que es ta -
vam so fren do de se rem jo ga dos em alto mar. Isso foi
fe i to não com pou cas pes so as e era pra ti ca do por
pes so as que, pro va vel men te, che ga vam em casa e
aca ri ci a vam seus fi lhos. Aqui lo é de uma ig no mí nia
tal, e sa be mos que acon te ceu. No Bra sil, quem sabe.
Pelo me nos, na Argen ti na, saem li vros so bre os Vi de las; 
aqui, não saem li vros so bre os Mé di cis. E de ve ri am sair.
E não para re van che. Da mes ma for ma que Pi no chet
pa gou em vida por to dos os cri mes pra ti ca dos, e está
pa gan do, sen do de ne gri do, e as suas ações e os seus
as se clas, tam bém na Argen ti na está ocor ren do isso, e
aqui, no Bra sil, pre ci sa-se fa zer isso. Não com ne nhum
sen ti do de re van che, mas para, tal vez, não se per der a
me mó ria e não se rem co me ti dos tais atos no va men te,
até por que aju da ria a pen sar u ma hu ma ni da de me lhor. 
É isso que nos move aqui.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ROBERTO FREIRE.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS-PE) –
Se nhor Pre si den te, Se nho ras e se nho res se na do res,
se ría mos uma ver go nho sa ci vi li za ção, se ace i tás se -
mos ce nas vi o len tas – fru to de uma in sa ni da de –, em
tem po real e ce i fan do a vida pre ci o sa de mi lha res de
ci vis, como as que se aba te ram re cen te men te so bre
os Esta dos Uni dos. O ir ra ci o na lis mo vol tou à tona.
Des de o pri me i ro mo men to, não va ci la mos em con de -
nar, com toda a ener gia e in dig na ção, es ses bes ti a is
aten ta dos, em pres tar nos sa so li da ri e da de ao povo e

ao go ver no nor te-ame ri ca nos – e não só a eles, pois
en tre as ví ti mas di re tas es tão ci da dãos de mu i tos po -
vos e mu i tas na ci o na li da des, in clu si ve bra si le i ros.

Mas é pre ci so ir mu i to além, já que essa tra gé -
dia, por sua mag ni tu de e lo ca is, se aba te so bre toda a
hu ma ni da de. O ter ro ris mo, ao es ca lar em sua vi o lên cia e
na pro pa ga ção do ódio no mun do, abre um novo pe río do
nos con fli tos in ter na ci o na is, re gi o na is e na ci o na is, de
con se qüên ci as im pre vi sí ve is para a ci vi li za ção.

Nas con di ções atu a is, o ter ro ris mo é um dos
mais gra ves pro ble mas glo ba is da hu ma ni da de, cons -
ti tui uma pa to lo gia que se ali men ta de mu i tos fa to res.
O cé le re pro ces so de in te gra ção da hu ma ni da de não
con se gue eli mi nar a frus tra ção e o de ses pe ro de mi -
lhões de se res hu ma nos, ex clu í dos e in jus ti ça dos.
São mi lhões os fa min tos, de sem pre ga dos, de sa bri -
ga dos e re fu gi a dos, com uma gran de per cen ta gem
de lu pens, em pro ces so de des mo ra li za ção e
auto-des tru i ção. Para mu i tos, pa re ce não ha ver al ter -
na ti vas de mu dan ças por me i os po lí ti cos.

Pro pa ga-se a vi o lên cia por toda a Ter ra. Pro cu -
ram re vi go rar-se o ra cis mo, a xe no fo bia, o pre con ce i -
to e a in to le rân cia. Mas sa cres ma tam mi lhões na Áfri -
ca. Incen ti vam-se as sas si na tos po lí ti cos e eli tes cor -
rom pi das em todo o mun do. Em mu i tos lu ga res, o
Esta do en con tra-se em cri se. pri va ti za do e cor rom pi -
do, in ca paz de cum prir com seu pa pel na de fe sa do
de sen vol vi men to e na co le ção dos de se qui lí bri os so -
ci a is, so bre tu do em re la ção aos mais fra cos e de ser -
da dos. A der ro ta da ex pe riên cia his tó ri ca do so ci a lis -
mo real não foi su ce di do por um mo vi men to de ide a is e 
va lo res uni ver sa is de trans for ma ção do mun do, que
cor ri gis se seus des ca mi nhos, man ti ves se as es pe ran -
ças e ca na li zas se as me lho res as pi ra ções hu ma nas.

Tudo isso cria es pa ços pri vi le gi a dos às con cep -
ções re a ci o ná ri as e anti-hu ma nis tas, o que per mi te aos
fun da men ta lis tas po lí ti cos e re li gi o sos, en con trar novo
eco, tan to “à es quer da”, quan to à di re i ta, tan to en tre ate -
us e ag nós ti cos quan to en tre is lâ mi cos, cris tãos, bu dis -
tas e ju de us, tan to nos pa í ses mais de sen vol vi dos
quan to nos mais atra sa dos. Daí, a nova pro je ção de sua 
ver ten te mais ra di cal e pa to ló gi ca, o ter ro ris mo, em qua -
se todo o mun do e não ape nas no Ori en te Mé dio.

Na ori gem das no vas re des de ter ror, não se
pode es que cer o pa pel do be li cis mo, das cru za das
an ti co mu nis tas e an ti de mo crá ti cas, do ter ro ris mo de
Esta do e, em par ti cu lar da res pon sa bi li da de de go -
ver nos nor te-ame ri ca nos por eles. A CIA tre i nou e ar -
mou o Ta li ban e gru pos de Osa ma Bin La den con tra a
ex-união So vié ti ca, no Afe ga nis tão. Os Esta dos Uni -
dos ar ma ram e apo i a ram Sa dam Hus se in na guer ra
Irã-Ira que que du rou oito anos e ma tou um mi lhão de



pes so as. Na Amé ri ca La ti na, os Esta dos Uni dos apo i -
a ram re gi mes di ta to ri a is e ter ro ris tas no Bra sil, Chi le,
Argen ti na, Uru guai, Ni ca rá gua, Gu a te ma la, Gra na da, 
Pa na má, Re pú bli ca Do mi ni ca na. O mais dra má ti co
sus ten ta ram ope ra ções como a Con dor no Cone Sul
de nos sa Amé ri ca que além de todo hor ror das tor tu -
ras che gou ao li mi te da de su ma ni da de lan çan do ho -
mens e mu lhe res ain da vi vos ao mar. Su ces si vos go -
ver nos nor te-ame ri ca nos vêm pri vi le gi an do suas re -
la ções com os go ver nos is ra e len ses, no Ori en te Mé -
dio, pou co im por tan do se pra ti cam o ter ror con tra os
pa les ti nos e ou tros pa í ses ára bes.

Nes se cal do de cul tu ra, o ter ro ris mo di la ta-se e
ofe re ce re do bra dos ris cos. Ele agre ga nova agi li da de, 
or ga ni za ção e re cur sos fi nan ce i ros e tec no ló gi cos ca -
pa zes de pro vo car gran des tra gé di as, so bre tu do
quan do pode agir por as si me tria mis te ri o sa, co var de
e si len ci o sa, e, so bre tu do, quan do re pou sa em uma
pos tu ra hor ri pi lan te: a ação su i ci da. Como en fren tar
gru pos de su i ci das, fa ná ti cos, ar ma dos de fa cas e es -
ti le tes, ca pa zes de in fli gir pe sa das per das ma te ri a is,
hu ma nas e mo ra is a mi lha res de pes so as, ino cen tes
e in de fe sas?

Não se pode des con si de rar tal as pec to. A pró -
pria tec no lo gia ge ra da pe las gran des po tên ci as for ta -
le ceu as op ções de ação des te tipo de guer ra so ler te.
Con tra as tor res do World Tra de Cen ter e o Pen tá go -
no, as ar mas uti li za das fo ram os pró pri os aviões co -
mer ci a is ame ri ca nos, de com pa nhi as igual men te
ame ri ca nas. Mas ou tros me i os da no sos es tão à dis -
po si ção e po dem ser uti li za dos, tais como ga ses le ta -
is, ví rus de do en ças mas si vas, pro du tos ra di a ti vos,
ata ques a es to ques de abas te ci men to de água, ex -
plo sões de todo ti po. Pou cas gra mas de bo tu lis mo,
por exem plo, po dem ce i far a vida de mi lhões de pes -
so as. O mi nis tro bra si le i ro da Ciên cia e Tec no lo gia,
Ro nal do Sar den berg, em re cen te ar ti go, lem brou do
gás sa rim e do seu im pac to re cen te no me trô ja po nês.

De i xe mos cla ro: o ter ro ris mo é a arma dos fa ná -
ti cos, dos in sa nos, dos de ses pe ra dos, sen do in jus ti fi -
cá vel não só por afe tar ino cen tes, mas por ame a çar a
paz, a de mo cra cia e o mun do com a bar bá rie.

Na me lhor tra di ção so ci a lis ta, des de o sé cu lo
19, os co mu nis tas bra si le i ros da ver ten te do PCB, du -
ran te toda a sua vida, mes mo co me ten do er ros, al -
guns gra ves e de con se qüên ci as do lo ro sas, ao lon go
de sua his tó ria, nun ca fo ram a fa vor do ter ror. Sem pre
apos ta ram na luta po lí ti ca, no po der de or ga ni za ção e 
pres são dos tra ba lha do res e das gran des mas sas po -
li ti ca men te ori en ta das. Ao lon go de dé ca das, fo mos
ci men tan do nos sa cul tu ra po lí ti ca se gun do a qual o
me lhor meio, o úni co meio, para a me lho ra da so ci e -

da de é atra vés da po lí ti ca no con tex to do Esta do De -
mo crá ti co de Di re i to.

O ter ro ris mo não Leva a nada, sim ples men te
man cha ban de i ras de luta e isso pode ser bem ex pres -
so nas pa la vras do pro fes sor da Uni ver si da de de São
Pa u lo, José de Sou za Mar tins: “Nós to dos, nos sas lu tas
e nos sas es pe ran ças, fo mos se qües tra dos e em bar ca -
dos nos aviões trans for ma dos em bom bas vi vas”.

O ter ro ris mo é uma ala van ca de ódio e de res -
sen ti men tos. No pla no da po lí ti ca, o es pí ri to vi o len to
só ali men ta a pos tu ra do “quan to pior, me lhor”, que, já 
sa be mos, só traz ca tás tro fes e bar bá rie. A re bel dia
cega só em bo ta a po lí ti ca, só gera re tro ces sos, mor te
e opres são. Para nós, co mu nis tas an ti gos e so ci a lis -
tas re cém-in gres sos no PPS, o ter ro ris mo é abo mi ná -
vel e deve ser ex tir pa do da face do pla ne ta e da con vi -
vên cia en tre os po vos.

Há uma má xi ma na po lí ti ca que pra ti ca mos: os
fins não jus ti fi cam os me i os. Ou seja, quan do nos ori -
en ta mos por uma ca u sa a ser de fen di da, te re mos
bons re sul ta dos se ela ocor re por ca mi nhos de mo crá -
ti cos. Se os me i os uti li za dos são vi o len tos e de so nes -
tos, o ob je ti vo al can ça do tam bém será es cu so e, com
fre qüên cia, terá de se sus ten tar por me i os vi o len tos e
se de gra da rá. Em se tra tan do de bus car so ci e da des
mais jus tas, não exis te ata lho. So men te com o tra ba -
lho de mi lhões de pes so as e, por in ter mé dio do diá lo -
go, se cri am, mes mo sob ten são, es pa ços para a am -
pla con vi vên cia dos se res hu ma nos.

Não há ne nhu ma dú vi da, é ne ces sá rio e ago ra
ur gen te o com ba te ao ter ro ris mo. Os res pon sá ve is
pe los aten ta dos nos Esta dos Uni dos, como em qual -
quer ou tro país, de vem ser pro cu ra dos, pro ces sa dos,
pre sos. De vem pa gar, e du ra men te, do pon to de vis ta
le gal, pe los seus cri mes. Go ver nos que os apói am de -
vem ser iso la dos por me i os po lí ti cos e di plo má ti cos e,
se hou ver com pro va ção de seu en vol vi men to nos cri -
mes he di on dos, jus ti fi ca-se, in clu si ve, atos de for ça
(ações di plo má ti cas for tes) por par te da ONU. Entre -
tan to, não po de mos con cor dar con ce i tu al men te com
a idéia da re ta li a ção bé li ca nem de re van chis mo, por -
que não é po lí ti ca quan do se quer a paz. Me nos ain da 
quan do di ta da em cli ma de ódio, dan do ra zão aos ob -
je ti vos per se gui dos pelo ter ro ris mo. Tra ta-se úni ca e
ex clu si va men te de sim ples re pro du ção de ódio, de re -
pa ra ção de va i da de ofen di da, de afir ma ção de po der
pelo po der e não deve ter nos so apo io.

Os EUA não po dem e não têm o di re i to – se efe -
ti va men te se pre o cu pam em ze lar pe los in te res ses
ma i o res da gran de aven tu ra do pro je to de ci vi li za ção,
con du zi do com tan tas di fi cul da des ao lon go dos sé -
cu los –, de ig no rar o dra ma de uma re ta li a ção po lí ti ca



e mi li tar des pro vi da de bom sen so. A his tó ria en si na
que cha gas po dem ser fa cil men te cu ra das quan do o
es pí ri to não está do en te. O Vi et nã, ini mi go de anos
atrás, vi ti ma do por uma guer ra pér fi da que ce i fou a
vida de mi lha res de pes so as, hoje é par ce i ro dos
Esta dos Uni dos. Agres sões são in to le rá ve is, mas
trans for má-las em ba ta lhas en tre o bem e o mal, res -
sus ci tan do um ma ni que ís mo des qua li fi ca do, não é
uma ati tu de que dig ni fi ca uma gran de na ção. Mu i to
me nos quan do cria o in só li to “bom bar de io hu ma ni tá -
rio”. Os fa ná ti cos, mo vi dos pela ig no rân cia, trans for -
ma ram os Esta dos Uni dos no “Gran de Satã”; não
cabe à plu ral na ção ame ri ca na, es cla re ci da e um dos
pi la res mais só li dos da ci vi li za ção no sé cu lo XXI, cair
na mes ma me di o cri da de.

Além do mais, re ta li a ção im pli ca des con si de rar
po pu la ções ci vis que nada têm com os des ca mi nhos
de go ver nos ou de pes so as fa na ti za das, mes mo que,
na fal ta de in for ma ção, nu tram por eles al gum tipo de
sim pa tia. Em nome de com ba ter cri mi no sos, a sa nha
be li ge ran te só ge ra rá, com cer te za, mais cri mes, e
pior, fará au men tar ain da mais o ódio re si du al con tra
os Esta dos Uni dos.

Lí de res e go ver nos de mons tra ri am fal ta de cla ri -
vi dên cia se não de sen co ra jas sem o go ver no nor -
te-ame ri ca no de uma re van che. Pas sos im por tan tes,
mos tran do que a po lí ti ca pode con se guir re sul ta dos
con cre tos, vêm sen do to ma dos nes se sen ti do. A co -
me çar pelo go ver no bra si le i ro, si tu an do nos so País
no ca mi nho da ne go ci a ção e da so lu ção po si ti va para
os pro ble mas mun di a is des ta hora gra ve. O Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so fa la rá na aber tu ra da
Assem bléia-Ge ral do ONU, no fi nal do mês. Ele terá o
res pal do da Na ção se apro fun dar sua pos tu ra so bre o 
epi só dio de 11-9, no mes mo sen ti do que vêm atu an -
do al guns go ver nos eu ro pe us para que os or ga nis -
mos in ter na ci o na is – prin ci pal men te a ONU – de sen -
vol vam o pro ta go nis mo mais im por tan te nes ta hora.
Já se avan çou mu i to nos úl ti mos dias. Bush já vi si tou
– é um ges to al ta men te po si ti vo – uma mes qui ta em
Nova York, sim bo li zan do com pre en são da mag ni tu de
do pro ble ma que te mos, e, em sua en tre vis ta com o
pre si den te fran cês Jac ques Chi rac, tam bém va lo ri zou 
as me di das de re a pro xi ma ção to ma das por Ias ser
Ara fat e por Shi mon Pe res, con ten do a luta ar ma da
en tre os dois pa í ses. O go ver no bra si le i ro – atra vés do 
Ita ma raty, com uma boa tra di ção de po lí ti ca ex ter na
in de pen den te e pa cí fi ca –, tem mu i to a fa zer, nes ta
hora, para evi tar a guer ra re ta li a ti va de ex ter mí nio de
po pu la ções ci vis e pode con tri bu ir, em nome do nos -
so País, para re con quis tar mos um cli ma de paz.

Nes ta hora, a gran de pers pec ti va aber ta di an te
dos EUA para que ele exer ça um pa pel po si ti vo na
vida in ter na ci o nal é si tu ar-se na po si ção da mo de ra -
ção e da ação con jun ta com to dos os de ma is pa í ses,
no con tex to da ONU. Em lu gar de de cla rar o co me ço
das guer ras do sé cu lo XXI, de ve ri am os EUA pen sar
nes te fato ma i or: a glo ba li za ção, se bem con du zi da,
en cer ra pro mis so ras po ten ci a li da des para o pro gres -
so hu ma no, mas con du zi da pelo mero afã do lu cro e
da bus ca de su pre ma ci as traz gran des ten sões em
mu i tas par tes do mun do, e acir ra as de si gual da des (o
con ti nen te afri ca no tor nou-se a ex pres são dra má ti ca
da mi sé ria e da for me de mi lhões de se res hu ma nos a 
tal pon to que o ci en tis ta e com pa nhe i ro ita li a no Gi o -
van ni Ber lin guer cha mou-o de o “in fer no mo der no”).

O ter ro ris mo, em lu gar de ser um pro ble ma mi li -
tar, deve ter um en fo que po lí ti co, so lu ções po lí ti cas. O
ir ra ci o na lis mo vol tou à tona e pre ci sa, no va men te, ser 
con ti do nos li mi tes de sua pe que nez. O mun do está a
de man dar ur gen te men te mais uto pia, mais hu ma nis -
mo, mais fi ló so fos, mais Ilu mi nis mo, mais paz e so li -
da ri e da de – e me nos lou cos, me nos im pé ri os, me nos
de ter mi nis mo de mer ca do e do lu cro, me nos in se gu -
ran ça que pro duz bom bas e vi o lên cia, me nos ego ís -
mo. A glo ba li za ção ofe re ce um novo pa ta mar que
pode sig ni fi car uma nova era de de sen vol vi men to e
pro gres so para o ho mem, de uni ver sa li za ção da vida
de mo crá ti ca e de con ví vio pa cí fi co e co o pe ra ti vo en -
tre os po vos, na ções e go ver nos. O alto grau de cons -
ciên cia dos ho mens so bre os pro ble mas do mun do já
nos ga ran te que es sas tur bu lên ci as como a do ter ro -
ris mo con tra os EUA po dem ser con tro la dos e ter su -
pe ra das as suas con se qüên ci as.

De nos sa par te, re fi ro-me ao PPS, so mos, de
lar ga tra di ção, in ter na ci o na lis tas e que re mos um
mun do cada vez mais ín te gro e em har mo nia, que
pos sa um dia pro cla mar o fim do con ce i to de es tran -
ge i ro. E este mun do só pode ser de li ne a do pela po lí ti -
ca, ins tân cia por ex ce lên cia de ne go ci a ção e ins tru -
men to ga ran ti dor da de mo cra cia. Apren de mos o va lor 
da po lí ti ca ao lon go de uma tra je tó ria, so bre ma ne i ra
no com ba te ao au to ri ta ris mo, tor nan do-a o úni co
meio de en ca mi nha men to dos con fli tos e das di fe ren -
ças, o mais efe ti vo para an ga ri ar apo io a ob je ti vos de -
se ja dos, sem pre con vic tos de que a for ça para re sol -
ver pro ble mas está em sa ber ob ter a “uni da de do di -
ver so”, no res pe i to ao di fe ren te e na con si de ra ção
dos seus va lo res que os di fe ren tes po dem tra zer.

Os pa í ses e po vos aman tes da paz de vem se
so li da ri zar, e sin ce ra men te, com os ame ri ca nos.
Como de vem tam bém se so li da ri zar com ou tros po -
vos sub me ti dos a mas sa cres di u tur nos. Não de ve mos 



ter com agres so res ou com o ter ro ris mo qual quer tipo
de co mi se ra ção. Mas, para ata car o ter ro ris mo, além
de po lí ti cas in ter na ci o na is que di mi nu am os de se qui -
lí bri os con ti nen ta is e re gi o na is, ou tras ini ci a ti vas são
mais vá li das e efi ca zes. Por exem plo, por que não co -
lo car o pro ble ma para ser de ba ti do e en ca mi nha do
por um or ga nis mo de ca rá ter mul ti la te ral, re ti ran do o
po der de ação ex clu si vo das mãos de um úni co país
ou de um re du zi do gru po de pa í ses? Por que não dar
um bas ta à in dús tria de ar ma men tos e a sua co mer ci -
a li za ção? Ado tem-se leis para não per mi tir os de pó si -
tos em ban cos in ter na ci o na is de ri que zas fra u du len -
tas e es cu sas; con tro le-se o flu xo fi nan ce i ro in ter na ci -
o nal alu ci nan te que, do dia para a no i te, le vam pa í ses
so be ra nos à re ces são; apói em-se pa í ses para re o ri -
en tar suas eco no mi as de for ma a di zi mar ati vi da des
cri mi no sas; fa çam-se in ves ti men tos pe sa dos em edu -
ca ção, sa ú de e cul tu ra em to das as par tes do glo bo;
re dis tri bu am-se as for ças pro du ti vas do mun do. Com
cer te za, uma ta re fa gran di o sa e de di fí cil re a li za ção
fren te aos in te res ses con so li da dos, mas se tra ta do
ca mi nho ilu mi na do que dis po mos se o nos so ob je ti vo
é ver da de i ra men te cons tru ir um mun do novo.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, o que de ve mos dis cu tir em pro fun di da de,
em re la ção aos epi só di os úl ti mos, diz res pe i to à ques -
tão de mo crá ti ca e aos ru mos da glo ba li za ção como
um be ne fí cio para a hu ma ni da de. A de mo cra cia no
mun do cor re sé ri os pe ri gos, não tan to pe los aten ta dos 
em si – que são odi en tos – mas pe las mu dan ças que
po dem ocor rer no ce ná rio in ter na ci o nal em vir tu de da
in ca pa ci da de de se lhes fa zer fren te, a par tir da po lí ti -
ca, e de uma nova pos tu ra que se re quer ago ra, nes ta
hora dra má ti ca, dos lí de res mun di a is e dos go ver no. Já 
per de mos mi lhões de vi das hu ma nas no sé cu lo XX, ou 
por guer ras in ter ca pi ta lis tas, por con fli tos ét ni cos in ter -
nos ou re gi o na is, por con fron tos bé li cos fo men ta dos
pe los blo cos ide o ló gi cos. Apren de mos, até o li mi te de
nos sas do res, que a guer ra não é o ca mi nho da hu ma -
ni da de mu i to me nos da li ber da de. Fa zer a guer ra pro -
pa la da por Bush é ar ris car mu i to, é o pe ri go de fa zer a
ci vi li za ção re tro a gir em suas con quis tas li ber tá ri as. E
isto nin guém quer. Como dis se um ana lis ta ame ri ca -
no, em nome do com ba te ao ter ro ris mo, não se pode
sa cri fi car a li ber da de na que le país, igua lan do-se em
com por ta men to aos fa ná ti cos que são con tra ela.

Arnal do Ja bor, em co men tá rio te le vi si vo, co lo -
cou o dedo na fe ri da: “O Oci den te tem uma gran de
res pon sa bi li da de para que a ra zão, nas ci da do Ilu mi -
nis mo, se afir me em es ca la mun di al. A ra zão deve se
im por pela cul tu ra e não pe las ar mas ou por tec no lo -
gi as de des tru i ção. Por isso é que es pe ra mos que o

go ver no dos Esta dos Uni dos, que tem uma imen sa
res pon sa bi li da de na con du ção da glo ba li za ção, ori -
en te-se por um ou tro per cur so, o da in te gra ção. E in -
te gra ção exi ge to le rân cia, paz, em um pro ces so onde
os con fli tos pos sam ser re sol vi dos sem o uso obri ga -
tó rio da vi o lên cia, da mor te. Não se pode re cu ar o
mun do aos tem pos do país au tár qui co, da fron te i ra de 
giz man ti da sob fu zis e con tro les al fan de gá ri os. Hoje,
as mer ca do ri as em si não são mais o úni co bem no in -
ter câm bio mun di al, mas sim, a cul tu ra, as idéi as, as
co i sas do es pí ri to”.

Há al gum tem po, vi mos re de fi nin do a nos sa
iden ti da de de es quer da, as su min do sem re ser vas três
pa râ me tros que nos li gam com nos sos com pro me ti -
men tos com a de mo cra cia po lí ti ca, com as mu dan ças
es tru tu ra is con tí nu as e com a paz mun di al a sa ber: 1º –
a pri o ri da de com o in di ví duo em sua ati vi da de dig na e
cri a ti va do tra ba lho; 2º – o pa pel dos va lo res na vida hu -
ma na, na eco no mia e na vida so ci al e po lí ti ca; e 3º - a
sus ten ta bi li da de, eco nô mi ca, so ci al e am bi en tal. Apo i a -
mos e apos ta mos nas pos si bi li da des de pro gres so hu -
ma no da glo ba li za ção, des de que a eco no mia e o mer -
ca do se jam ori en ta dos e re gu la dos para ser vi rem aos
in di ví du os, e não para re du zir a vida das pes so as, a es -
fe ra pri va da e a es fe ra pú bli ca a sim ples di men sões da
pro du ção e do con su mo. Tem-se fa la do ul ti ma men te em 
“ou tra glo ba li za ção” jus ta men te para se dis tin guir da
glo ba li za ção ne o li be ral e da ên fa se na eco no mia e na
éti ca com pe ti ti va. De fen de mos uma glo ba li za ção que
traz o de sen vol vi men to, ba se a do na qua li da de so ci al e
na pre ser va ção do meio am bi en te.

A dor e o so fri men to, em ple no sé cu lo XXI, aba -
tem-se so bre de ze nas de na ções e os que têm es pí ri -
to hu ma nis ta es tão obri ga dos, até por de ver mo ral, a
ex tir pá-los. Orga ni ze mos uma Fren te Mun di al an ti ter -
ror como su ge rem vá ri os lí de res mun di a is. Mas tam -
bém or ga ni ze mos uma Fren te Mun di al a fa vor da de -
mo cra cia, da plu ra li da de, con tra as exa cer ba ções na -
ci o na lis tas, con tra os mas sa cres de et ni as, pelo fim
da in to le rân cia em nome de Deus, a fa vor do Esta do
Pa les ti no em con vi vên cia pa cí fi ca com o Esta do de
Isra el, con tra a mi sé ria e a fome. As duas fren tes, uma 
mais con jun tu ral, ou tra es tra té gi ca no li mi te da uto pia, 
pre ci sam es tar uni fi ca das, caso con trá rio o que te re -
mos será ape nas a des tru i ção pa tro ci na da por lu ná ti -
cos ou por um ti gre jus ta men te en fu re ci do e nada
mais. Está na hora de o mun do pro ce der como su ge re 
o bom Dom Pa u lo Eva ris to Arns: “glo ba li ze mos a so li -
da ri e da de”.

O Bra sil, as sim como tem mu i to a apren der, tem
mu i to tam bém a en si nar ao mun do. Pro du to de uma
his tó ria com lan ces cru éis – a es cra vi dão de ín di os e



ne gros foi um de les – e mes mo de ten do ín di ces so ci -
a is per ver sa men te de si gua is, dis cri mi na ções e in jus -
ti ças gra ves, a Na ção bra si le i ra é vo ca ci o na da para a
in te gra ção e a paz.

Os fa tos trá gi cos e dra má ti cos ocor ri dos nos
Esta dos Uni dos po dem vir a mar car o iní cio de uma
nova his tó ria. Que ela seja uma tra je tó ria ilu mi na da
pela co o pe ra ção, so li da ri e da de e pela ra zão.

A gran de aven tu ra hu ma na tem que con ti nu ar.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, 
FAVOR COMPOR PÁG. 245-1 a 245-8
O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – V. Exª

será aten di do na for ma do Re gi men to.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury. 
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain da na mes ma
li nha de ra ci o cí nio das co lo ca ções fe i tas pe los Se na -
do res Ro ber to Fre i re e Ro ber to Re quião, gos ta ria de
fa zer uma li ge i ra ava li a ção e, em se gui da, um con vi te
aos Se na do res, para par ti ci pa rem de um mo vi men to
que está sen do de sen vol vi do na nos sa Ca pi tal, in ti tu -
la do Ca mi nha da da Paz. 

Os atos ter ro ris tas que se aba te ram so bre os
Esta dos Uni dos ain da in co mo dam to dos os que se
pre o cu pam com os ru mos da hu ma ni da de. Te nho cer -
te za de que é o caso dos in te gran tes des ta Casa,
una ni me men te. 

A in sa ni da de da que les que per pe tram atos ter -
ro ris tas é re pug nan te, mas não pode ser en ca ra da
ape nas como uma pen den ga en tre a úni ca su per po -
tên cia mun di al e gru pos fun da men ta lis tas que de tur -
pam os prin cí pi os re li gi o sos para dar va zão à sua sa -
nha as sas si na.

Faço esta in tro du ção, Sr. Pre si den te, para sa u -
dar to dos os es for ços, em to das as par tes do pla ne ta,
em bus ca da paz en tre to das as na ções, en tre to dos
os po vos, en tre to das as cren ças e ra ças. E é den tro
des se es pí ri to de tra ba lhar pela paz que re ce bo a in -
cum bên cia de con vi dar to dos os meus co le gas de Se -
na do e, por que não, de todo o Con gres so, para par ti -
ci pa rem de um gran de ato pela paz, que se re a li za rá
no pró xi mo do min go, aqui em Bra sí lia.

Sei que mu i tos dos se nho res têm com pro mis -
sos im por tan tes e ina diá ve is fora de Bra sí lia. Entre -
tan to, aque les que pu de rem fi car na ci da de, no fi nal
de se ma na, se ria mu i to im por tan te que par ti ci pas sem 
des se ato su pra par ti dá rio, que con ta rá com a pre sen -
ça de inú me ras en ti da des da so ci e da de ci vil or ga ni -
za da da Ca pi tal da Re pú bli ca.

Enten do a par ti ci pa ção de nós Se na do res,
como pro va ine quí vo ca de que o Se na do da Re pú bli -
ca do Bra sil está im bu í do do es pí ri to da paz mun di al – 
e há pou cos mi nu tos nós as sis ti mos a duas de mons -
tra ções cla ras e evi den tes de que o Se na do bra si le i ro
tem tido uma pre o cu pa ção com es ses atos de ter ro -
ris mo que vêm ocor ren do nos Esta dos Uni dos. É por
essa ra zão, por esse mo ti vo, que con cla mo a to dos
que pu de rem que pres ti gi em esse ato pre vis to para a
ma nhã do pró xi mo do min go. 

É o con vi te que faço em nome dos pa tro ci na do res
des se even to. A pró pria Ca pi tal da Re pú bli ca vai dar
uma de mons tra ção viva de que nós so mos con tra atos
de ter ro ris mo e aten ta dos des sa na tu re za, que ge ra ram 
in tran qüi li da de e in se gu ran ça ao povo ame ri ca no.

Sr. Pre si den te, re cen te men te par ti ci pei de uma
re u nião no Ro tary Clu be Bra sí lia 21 de Abril, com o
Sr. Iúri Di u din, Se cre tá rio de Impren sa e Cul tu ra da
Emba i xa da da Ucrâ nia, país que num pas sa do não
mu i to dis tan te in te gra va a en tão po de ro sa União So -
vié ti ca. Há dez anos, a Ucrâ nia tor nou-se uma Re pú -
bli ca in de pen den te e, em se gui da, es ta be le ceu re la -
ções di plo má ti cas com o Bra sil. Mes mo sen do uma
Re pú bli ca nova, a Ucrâ nia já ocu pa po si ção de des ta -
que no Con se lho de Se gu ran ça da Orga ni za ção das
Na ções Uni das – ONU – e tam bém se des ta ca na pro -
du ção de mi né rio de fer ro e man ga nês como um dos
prin ci pa is pro du to res mun di a is.

O que me cha mou a aten ção na ex pla na ção do
re pre sen tan te da Ucrâ nia foi a de ter mi na ção da que le
país de es tre i tar e in cre men tar as re la ções com o Bra -
sil. Pri me i ro, as re la ções co mer ci a is, como nas áre as
de ener gia, de ex tra ção de pe tró leo e de gás, de te le -
co mu ni ca ções e tam bém nas in dús tri as de avi a ção e
in for má ti ca. O re pre sen tan te di plo má ti co da Ucrâ nia
ci tou tam bém da dos in te res san tes das re la ções hu -
ma ni tá ri as de seu país com o Bra sil e de mons trou in -
te res se em am pli ar o le que des sas ações. 

Não po de mos de i xar de lou var essa dis po si ção
de ações para o bem, prin ci pal men te em um mo men -
to de epi só di os dra má ti cos como os re cen tes epi só di -
os ter ro ris tas per pe tra dos con tra os Esta dos Uni dos,
que aba la ram o mun do in te i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ucrâ nia
abri ga a Usi na de Cher nobyl, que, na dé ca da de 80,
foi pal co do ma i or aci den te nu cle ar da his tó ria. Mi lha -
res de ci da dãos ucra ni a nos so fre ram e ain da so frem
as con se qüên ci as do va za men to ra di o a ti vo e al guns
de les fa zem tra ta men to aqui no Bra sil, es pe ci al men te 
no Hos pi tal Evan gé li co de Cu ri ti ba. Além dis so, mé di -
cos ucra ni a nos fa zem es tá gio no Cen tro de Trans -
plan te de Me du la Óssea, na Uni ver si da de Fe de ral do



Pa ra ná, que, as sim como o Hos pi tal Evan gé li co de
Cu ri ti ba, é ad mi nis tra do pela co mu ni da de ucra ni a na
do Bra sil. Só por aí, Sr. Pre si den te, nós já ve mos a
par ti ci pa ção des sa co mu ni da de ucra ni a na den tro do
qua dro mé di co de Cu ri ti ba.

Esse in ter câm bio hu ma ni tá rio en tre na ções é o
que nos faz crer e tor cer que o ho mem é ca paz de su -
pe rar ad ver si da des, fa na tis mos e ra di ca lis mos em
prol de uma so ci e da de mun di al mais jus ta e me nos
de si gual. Mas, in fe liz men te, de acor do com o re la to
do re pre sen tan te da em ba i xa da ucra ni a na, há ou tros
pro je tos en tre a Ucrâ nia e o Bra sil que ain da não sa í -
ram do pa pel. Um de les é o in ter câm bio en tre os cen -
tros do cen tes su pe ri o res da Ucrâ nia e os do Bra sil.
Os con vê ni os já fo ram as si na dos, mas não fo ram efe -
ti va dos. Um de les, por exem plo, é en tre a Uni ver si da -
de de Bra sí lia e a Uni ver si da de Na ci o nal da Ucrâ nia.

Apro ve i to, aqui, para ape lar ao no bre Re i tor da
UNB, Pro fes sor La u ro Morhy, que tem fe i to uma das
me lho res ad mi nis tra ções na Uni ver si da de que or gu -
lha Bra sí lia e o Bra sil, para que não pou pe es for ços
no sen ti do de vi a bi li zar a im ple men ta ção efe ti va des -
se con vê nio. Afi nal, será uma im por tan te fon te de tro -
ca de co nhe ci men tos en tre os nos sos pro fes so res e
es tu dan tes com a co mu ni da de ci en tí fi ca ucra ni a na.

Ter mi no as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, lem bran do que a ci ta ção das
re la ções en tre Bra sil e Ucrâ nia é ape nas um exem plo
que po de ria se re pe tir aos mi lha res do que en ten de -
mos ser uma meta que po de ria e de ve ria ser bus ca da
pe los pa í ses, qual seja, a união e o en ten di men to em
bus ca do bem em co mum do povo, in de pen den te da
cor, raça ou re li gião. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa, em re u nião 
re a li za da em 25 do cor ren te, apro vou o Re que ri men to 
496, de 2001, do Se na dor Ma u ro Mi ran da, que so li ci -
ta es cla re ci men to ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
so bre os cus tos e os be ne fí ci os eco nô mi cos e so ci a is
do pro je to a ser fi nan ci a do pela ope ra ção de cré di to
en tre o Esta do de Go iás e o Ban co Inte ra me ri ca no
para a Re cons tru ção e De sen vol vi men to, BIRD, ob je -
to da Men sa gem 197. 

Se rão so li ci ta das as in for ma ções re que ri das e,
nos ter mos do in ci so IV art. 216 do Re gi men to Inter -
no, fica in ter rom pi da a tra mi ta ção da Men sa gem 197,
de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Peço
des cul pas à Ta qui gra fia por que fui, in vo lun ta ri a men -
te, res pon sá vel pelo fato de esta ses são, que po de ria

ter ter mi na do às 9h30min, ir até ago ra. Mas, com todo 
o res pe i to à Ta qui gra fia, digo que con si de ro da ma i or
im por tân cia vol tar mos a uti li zar as ses sões de sex -
ta-fe i ra como fi ze mos hoje: para um de ba te aber to,
fran co, em que não pre ci sa mos con tro lar o tem po de
que dis po mos, olhar para o re ló gio, nem nos pre o cu -
par com o ta ma nho do apar te. Uma ses são em que
po de mos, sim, di zer o que pen sa mos, sen ti mos ou
acha mos so bre um tema im por tan te. 

Nes se sen ti do, a ses são foi da ma i or im por tân -
cia, por que ti ve mos ora do res da ma i or com pe tên cia,
da ma i or ca pa ci da de, como os Se na do res Car los Wil -
son, Ro ber to Re quião, Ro ber to Fre i re e ago ra V. Exª,
no bre Se na dor Lind berg Cury. Acre di to que não fi car -
mos ape nas nas mi nú ci as do Re gi men to, mas abrir -
mos a opor tu ni da de para o de ba te, para a dis cus são,
como se fez hoje com re la ção aos Esta dos Uni dos, ao 
Afe ga nis tão, ao 11 de se tem bro e às nos sas as pi ra -
ções, é uma ver da de i ra es co la de for ma ção po lí ti ca.

Agra de ço a aten ção de to dos.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Não há
mais ora do res ins cri tos. 

Os Srs. Se na do res Edi son Lo bão, Edu ar do Si -
que i ra Cam pos e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis cur sos
à mesa, para se rem pu bli ca dos na for ma re gi men tal,.

S. Exªs se rão aten di dos, na for ma do Re gi men to. 

O SR. EDISON LOBÃO  (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com sa tis fa ção que
re gis tro des ta tri bu na um fato aus pi ci o so para o meu
Esta do e o nos so País. A Go ver na do ra Ro se a na Sar -
ney lan ça ofi ci al men te em São Luiz, nes ta sex ta-fe i ra
(27/09/2001), o site do Zo ne a men to Eco ló gi co-Eco -
nô mi co (ZEE) do Esta do. Esse site está na pá gi na do
Go ver no do Esta do do Ma ra nhão na Inter net. 

É a pri me i ra vez que um ins tru men to de pla ne ja -
men to da ges tão pú bli ca, des sa mag ni tu de, é in te i ra -
men te dis po ni bi li za do via Inter net, aces sí vel a qual quer
in ves ti dor, aos ór gãos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e
mu ni ci pa is, ou mes mo ao ci da dão co mum. 

O pro ces so par ti ci pa ti vo e in te ra ti vo para a ela -
bo ra ção des se zo ne a men to eco ló gi co-eco nô mi co en -
vol veu, de for ma de mo crá ti ca e di nâ mi ca, or ga ni za -
ções não-go ver na men ta is (Ongs), pes qui sa do res,
ins ti tu i ções re gi o na is e lo ca is e se tor pri va do. Ago ra
terá pros se gui men to, com o de ta lha men to de al gu -
mas re giões, com a atu a li za ção dos da dos e ga ran tia
de aces so con tí nuo, trans pa ren te e gra tu i to. Como
todo o sis te ma é ba se a do em soft wa res de do mí nio
pú bli co, bas tan te ami gá ve is, pode-se con sul tar e até
cru zar os da dos de to dos os ma pas, ima gens de sa té -



li te, fo tos aé re as e nú me ros ali con ti dos, seja por Mu -
ni cí pio ou por re giões do Esta do. 

Se gun do o no ti ciá rio, o ZEE foi re a li za do no pra -
zo de dez me ses pela Embra pa Mo ni to ra men to por
Sa té li te (CNPM), de Cam pi nas, SP, e cus tou R$1,6
mi lhão. Fo ram pro du zi dos cer ca de 6.300 ma pas,
com base em ima gens dos sa té li tes Land sat de 1984
e 2000, in for ma ções dos ór gãos de go ver no e da dos
so bre agro ne gó cio, sa ú de, edu ca ção, sis te ma fi nan -
ce i ro, ener gia, te le fo nia, po pu la ção e ci da da nia. Gra -
ças a pro gra mas es pe ci al men te de sen vol vi dos pe los
pes qui sa do res da Embra pa, tam bém é pos sí vel na ve -
gar pe las ima gens de sa té li te de todo o es ta do, ob ten -
do de ta lhes de até 60 me tros. 

“O Ma ra nhão é o pri me i ro Esta do bra si le i ro in te -
gral men te co ber to por car tas-ima gem, na es ca la
1:250.000", diz Eva ris to Edu ar do de Mi ran da, co or de -
na dor do ZEE pela Embra pa, se gun do ma té ria pu bli -
ca da re cen te men te pela im pren sa na ci o nal. ”Isso quer
di zer que as re fe rên ci as ge o grá fi cas (es tra das, lo ca li -
da des, rios, mon ta nhas, etc.) dos 333.366 km2 de seu
ter ri tó rio não se ba se i am em de se nhos ou in ter pre ta -
ções car to grá fi cas, mas em ima gens re a is, re gis tra das 
por sa té li tes", com ple tou o ser vi dor da Embra pa.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, uma mo -
der na es tru tu ra de in for má ti ca e rede de co mu ni ca -
ção, es pe cí fi ca para o zo ne a men to eco ló gi co-eco nô -
mi co do Ma ra nhão, foi ins ta la da na Ge rên cia de Esta -
do de Pla ne ja men to e De sen vol vi men to Eco nô mi co
para fun ci o nar em tem po in te gral. Qu a ren ta e dois
CDs com ima gens, da dos nu mé ri cos e car to grá fi cos
re la ti vos a ecos sis te mas e ati vi da des eco nô mi cas fo -
ram en tre gues à Ge plan, e a Embra pa con ti nu a rá a
atu a li zar o sis te ma com o apro fun da men to de le van -
ta men tos do meio fí si co, ecos sis te mas e bi o di ver si da -
de. O de ta lha men to do zo ne a men to na es ca la
1:100.000 tam bém pros se gue em al gu mas áre as,
para tra tar de pro ble mas e de man das que sur gi ram
du ran te a ela bo ra ção do ZEE, como a pro te ção a áre -
as eco lo gi ca men te mais frá ge is e in di ca ções de áre -
as po ten ci a is para o de sen vol vi men to de eco tu ris mo
e car ci no cul tu ra (cri a ção de ca ma rões) . 

Na aná li se da evo lu ção agrí co la, fe i ta a par tir da
com pa ra ção das ima gens de sa té li te de 1984 e 2000,
por exem plo, ve ri fi cou-se que não há uma gran de ex -
pan são para no vas áre as, com des ma ta men tos da
flo res ta de tran si ção (pré-Ama zô nia). Mais de 77% do 
ter ri tó rio es ta du al man te ve o mes mo tipo de ocu pa -
ção agrí co la nos 16 anos, en quan to hou ve ex pan são
em 11%. Ou seja, em bo ra a pro du ção agrí co la do Ma -
ra nhão ve nha au men tan do, esse in cre men to não se
ba se ia so bre tu do na ex pan são de uma fron te i ra agrí -

co la, como no nor te do Mato Gros so ou no cen tro do
Pará, mas tam bém pelo aden sa men to das áre as, que
cor res pon de a 9% do ter ri tó rio. A aber tu ra de no vas
áre as para esse aden sa men to vem ocor ren do prin ci -
pal men te so bre o cer ra do e, mais ao sul, so bre a ca a -
tin ga. O au men to na pro du ção agrí co la tam bém não
está re la ci o na do a gran des con fli tos fun diá ri os, fre -
qüen tes em toda a Ama zô nia. Nos 16 anos ana li sa -
dos, não ocor re ram gran des con cen tra ções de ter ras
(re sul tan tes do êxo do ru ral ou da ca pi ta li za ção de se -
qui li bra da em al guns pro du to res em de tri men to de
ou tros), nem sub di vi sões ex ces si vas (re sul tan tes, em 
ge ral, dos pro ces sos de he ran ça fa mi li ar, quan do não
há no vas ter ras dis po ní ve is para os her de i ros na mes -
ma re gião). Tam bém não exis tem mu i tas áre as aban -
do na das ou em pro ces so de ocu pa ção de cres cen te. 

São ini ci a ti vas como essa, en tre tan tas ou tras,
que con fir mam uma ação ad mi nis tra ti va que faz da
Go ver na do ra Ro se a na Sar ney um nome ca paz de
go ver nar o nos so País, como bem es tão in di can do as
mais re cen tes pes qui sas de opi nião.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, em bo ra,
Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, te nha ma ni fes ta do 
des ta tri bu na, com pri o ri da de, mi nhas pre o cu pa ções
com ques tões re la ti vas ao meu Esta do e ao País, nes -
te mun do glo ba li za do e in ter de pen den te, não há
como ig no rar os acon te ci men tos de fora e suas re per -
cus sões so bre a re a li da de na ci o nal.

Devo di zer, ini ci al men te, que essa re per cus são
há de ser tan to mais for te e ine vi tá vel – seja boa ou
ruim – quan to ma i or for a for ma e a di men são da in -
ser ção do País nes se pro ces so.

Sob esse as pec to, que ro re gis trar que não têm
sido pou cas as crí ti cas le van ta das des ta tri bu na so -
bre a for ma como o País vem sen do con du zi do no
pro ces so de glo ba li za ção, uma for ma que a cada dia
mais faz au men tar nos sa de pen dên cia ex ter na, nos -
sa de pen dên cia da ci ran da fi nan ce i ra in ter na ci o nal e
seu mo de lo es pe cu la ti vo, à cus ta do apro ve i ta men to
de nos sos imen sos re cur sos na tu ra is e do exer cí cio
de nos sa so be ra nia.

Essa de pen dên cia cres ce em am pli tu de na me -
di da em que se ex pan de da área eco nô mi ca para a
área po lí ti ca, ini bin do nos sa ca pa ci da de de de fi nir as
po lí ti cas e os ru mos do país como Esta do e Na ção
so be ra nos, ob je to, por tan to, de as pi ra ções, ob je ti vos
e in te res ses pró pri os que, em bo ra in se ri dos no sis te -
ma da glo ba li za ção, de vem ser por nós de fi ni dos. 



Sob esse as pec to, toda a His tó ria do Bra sil, a
cul tu ra na ci o nal e o sen ti men to bra si le i ro sem pre têm
sido pa u ta dos pe los va lo res da paz, da fra ter ni da de e
da co o pe ra ção, sen do o ape lo à for ma vi o len ta de re -
sol ver os pro ble mas – a guer ra e o con fli to – ex ce ção
ab so lu ta na nos sa His tó ria.

Mes mo por que, Sr. Pre si den te, no bres Se na do -
res, a res pos ta com igual vi o lên cia ou com ma i or vi o -
lên cia aos mar gi na is da vi o lên cia – ban di dos, ter ro ris -
tas –, seja qual for a for ma que atu em, de cer ta ma ne -
i ra eqüa li za as par tes, gera mais vi o lên cia e pode le -
var o mun do ao ex tre mo da ame a ça, do de se qui lí brio
e da des tru i ção dos mais ino cen tes.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, num mun do em que
o mo no pó lio do po der de des tru i ção – po der que se
tor nou glo bal – cada vez mais foge das mãos e do
con tro le do Esta do para po der cair nas mãos de in di -
ví du os e de mar gi na is, con ti nu ar con ce ben do as re la -
ções hu ma nas ou a se gu ran ça das pes so as ou dos
pa í ses na base da vin gan ça, do po der de re ta li a ção
ou da guer ra é ter che ga do ao sé cu lo XXI sem ter per -
ce bi do que o mun do mu dou – que o en ten di men to e a
paz de i xa ram de ser ape nas va lo res éti cos, ou mo ra -
is, para se trans for ma rem em pres su pos to da so bre vi -
vên cia do mun do – seja esse mun do o dos po de ro -
sos, ou o dos po bres, o dos de ten to res do po der e da
ri que za, ou o dos ex clu í dos.

A glo ba li za ção igua la na ções e pa í ses, e esse
fato exi ge dos lí de res que con du zem o pro ces so uma
enor me mu dan ça de men ta li da de, de cons ciên cia e
de es tra té gi as na con du ção das re la ções glo ba is, não 
ape nas como uma ques tão de jus ti ça ou de equi da de
– va lo res mo ra is – e sim de so bre vi vên cia, re pi to.

Por essa ten dên cia ins tin ti va que sem pre tem fe -
i to com que a so ci e da de ca mi nhe na fren te dos que a
con du zem, é que em todo o mun do se ma ni fes ta o de -
se jo da paz. Mais do que a guer ra, a cons tru ção de
um mun do de paz, jus ti ça e so li da ri e da de há de ser a
for ma de ven cer a bar bá rie, o ter ro ris mo e a vi o lên cia. 

Por essa ra zão, mes mo que o povo ame ri ca no, ou 
al guns lí de res mun di a is cla mem por vin gan ça, as pes -
qui sas mos tram que a ma i o ria ab so lu ta da po pu la ção
do pla ne ta con de na a guer ra como for ma de res pos ta à
bar bá rie e à bru ta li da de das ações do ter ror, como as
que ocor re ram em Was hing ton e Nova Ior que.

Mais de 70% da opi nião pú bli ca eu ro péia e mais 
de 80% da opi nião pú bli ca da Amé ri ca La ti na, con de -
nam a guer ra como res pos ta à bar bá rie, por mais que
se con de ne a bar bá rie, por que a pró pria guer ra é uma 
for ma bár ba ra de re sol ver os pro ble mas hu ma nos.
Com essa per cep ção pode-se di zer que não exis tem
guer ras jus tas. Não por ca u sa de seus ob je ti vos, que

es ses po dem ser jus tos, mas por ca u sa de sua na tu -
re za – à qual se de vem so mar hoje suas con se qüên -
ci as pos sí ve is.

Por isso que ro de i xar re gis tra do des ta tri bu na, Sr.
Pre si den te, em con so nân cia com o sen ti men to do povo
bra si le i ro, com o sen ti men to da hu ma ni da de que ora
pela paz, por meio das pes so as in di vi du al men te e por
meio das re li giões e por meio dos gru pos de toda es pé -
cie, das cri an ças, dos jo vens, dos in te lec tu a is, que ro de -
i xar re gis tra do des ta tri bu na, jun to à con de na ção ao ter -
ro ris mo, o meu ape lo pela paz e pelo en ten di men to en -
tre os ho mens, como úni co ca mi nho de ven cer a bar bá -
rie, a in to le rân cia e a vi o lên cia, pro mo ven do a se gu -
ran ça co le ti va, o bem-es tar en tre os ho mens e a ga -
ran tia da ma nu ten ção dos va lo res ci vi li za dos.

Cre io, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, que
des sa for ma es ta re mos cons tru in do efe ti va men te um
mun do jus to e hu ma no

Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é com ex tre ma
pre o cu pa ção que ocu po a tri bu na des ta Casa para
ava li ar, jun ta men te com os no bres Par la men ta res, os
gra ves des do bra men tos da me di da que de ter mi nou o
fim do fi nan ci a men to de imó ve is para quem ga nha
aci ma de R$2 mil por mês. Sur pre en den te e po lê mi -
ca, a de ci são foi to ma da no iní cio de agos to pela equi -
pe eco nô mi ca do Go ver no Fe de ral e anun ci a da no dia 
13 da que le mês pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. 

A Ca i xa es ta ria sem re cur sos para con ti nu ar
com essa li nha de fi nan ci a men to para a clas se mé dia. 
A ma te má ti ca apre sen ta da foi a se guin te: a Ca i xa
cap ta re cur sos no mer ca do ao cus to de 19% ao ano,
taxa Se lic, para fi nan ci ar a com pra da casa pró pria
por meio da Car ta de Cré di to Ca i xa, e re ce be do mu -
tuá rio, ao ano, ape nas 14%, isto é, 12% mais TR. Por
es sas con tas, Sr. Pre si den te, a Ca i xa es ta ria so fren -
do um de se qui lí brio fi nan ce i ro pro gres si vo se con ti -
nu as se a man ter tal li nha de fi nan ci a men to.

Bem, essa é a ver são que vai bem aos olhos da
Ca i xa. Mas, e o ou tro lado, o lado das fa mí li as de clas -
se mé dia que pre ci sam de fi nan ci a men to para ter sua
tão so nha da casa? Dá para es que cer mos que es sas
mi lha res de pes so as fi ca rão na mão, aban do na das à
be i ra do ca mi nho? Mu i tos com toda a pa pe la da pron -
ta, pres tes a dar en tra da no pe di do de fi nan ci a men to?

Não, Sr. Pre si den te, não po de mos de i xar de
ques ti o nar essa me di da da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de -
ral, e de ma ni fes tar, nes te Ple ná rio, nos sa in sa tis fa -
ção com ini ci a ti va tão pre ju di ci al para a clas se mé dia.

Ago ra, o que se pode vis lum brar no ce ná rio fu -
tu ro pró xi mo não é nada agra dá vel. Uma das con se -
qüên ci as ime di a tas, pos sí ve is de se an te ver, será,
sem dú vi da, os pre ços de ven da dos imó ve is fi ca rem



mais ele va dos. O se tor imo bi liá rio deve re gis trar alta
em to dos os seg men tos de ne gó ci os. 

A me nor ofer ta de cré di to no mer ca do para fi nan -
ci ar a com pra de imó ve is for ça rá os cus tos da cons tru -
ção a se ele va rem. Com a de man da cor ren te no mes mo 
pa ta mar, o pre ço fi nal dos imó ve is fi ca rá mais caro.

Ain da na mes ma li nha de ra ci o cí nio, é pos sí vel
que os pre ços dos alu guéis tam bém so fram ele va ção, 
por que, im pos si bi li ta das de ad qui rir um imó vel por
lhes fal tar fi nan ci a men to, mais fa mí li as te rão de re cor -
rer ao alu guel. 

Além do mais, é pre ci so ver que a de ci são da
Ca i xa vai afe tar prin ci pal men te a clas se mé dia ba i xa.
Esses não têm ou tra al ter na ti va se não com prar seu
imó vel, por mais ba ra to que seja, via fi nan ci a men to
da Ca i xa. Os que têm di nhe i ro com pram à vis ta ou
com par ce la men to a ju ros me no res; os que dis põem
de ren da ma i or re cor rem aos em prés ti mos em ban -
cos pri va dos, por que po dem su por tar pra zo de fi nan -
ci a men to me nor e pres ta ções mais al tas; os mais po -
bres, não, só po dem con tar mes mo com o cré di to da
Ca i xa, que tem as con di ções mais fa vo rá ve is, com
pra zo es ten di do até 20 anos.

Ban cos como Itaú, Uni ban co, HSBC e Bank
Bos ton tra ba lham com pra zo má xi mo de 15 anos. No
Real, o li mi te do fi nan ci a men to é de 12 anos, e de 10
no Bra des co. Alguns ban cos exi gem ren da aci ma dos
R$2 mil, fa i xa ago ra ex clu í da dos pla nos da Ca i xa. No
Real, a exi gên cia é de R$2,5 mil. No Bank Bos ton, de
R$4 mil. Além dis so, os ban cos pri va dos vêm res trin -
gin do, des de o ano pas sa do, o fi nan ci a men to ha bi ta -
ci o nal para a clas se mé dia. De lá para cá, o vo lu me de 
em prés ti mos caiu cer ca de 30%, e mu i tos ban cos fe -
cha ram as li nhas de cré di to.

Ape lar para o fi nan ci a men to di re to com as cons -
tru to ras tam bém não é uma op ção para os ex clu í dos
da Ca i xa. Os pra zos são de dez anos, no má xi mo, e a
cor re ção do fi nan ci a men to se gue a va ri a ção do
IGP-M, ín di ce sem pre mais ele va do que a TR. 

Enfim, Sr. Pre si den te, se o qua dro ha bi ta ci o nal
bra si le i ro nun ca foi bom, fi cou pior ago ra. Te mos um
dé fi cit ha bi ta ci o nal de 5 mi lhões e 500 mil uni da des. A 
ne ces si da de de no vas uni da des ha bi ta ci o na is, com
base no cres ci men to ve ge ta ti vo da de man da, che ga a 
600 mil por ano. Des se dé fi cit, 2/3 di zem res pe i to à
po pu la ção mais po bre que vive na zona ur ba na, isto
é, com ren da fa mi li ar de até três sa lá ri os mí ni mos.
Dos que mo ram no cam po, 80% atin gem as fa mí li as
que vi vem com até dois sa lá ri os mí ni mos.

Há ain da um dé fi cit so ci al de ou tras 6 mi lhões e
400 mil mo ra di as em con di ções pre cá ri as. Isso sem fa -
lar dos do mi cí li os mal ur ba ni za dos e mal lo ca li za dos.

Esta Casa, que abri ga tan tos ex-pre fe i tos,
ex-go ver na do res, tan tos ad mi nis tra do res que sen ti -

ram de per to o cla mor do povo pela mo ra dia pró pria, é 
na tu ral men te sen sí vel ao an se io de nos sa po pu la ção
para ter o imó vel do qual seja pro pri e tá ria, e que dele
pos sa di zer: “Esta é mi nha casa”, “Este é meu apar ta -
men to”, “Com prei com aju da da Ca i xa”, “A Ca i xa fi -
nan ci ou a com pra”, “A ela sou gra to por me fa ci li tar o
fi nan ci a men to”.

Não po de mos nos es que cer de que o aces so à
mo ra dia dig na é con di ção bá si ca de ci da da nia, de ven -
do, por tan to, re ce ber o mes mo tra ta men to que me re -
cem a edu ca ção e a sa ú de. Ou seja, deve ser uma pri o -
ri da de na ci o nal e ter ga ran ti dos re cur sos e me ca nis mos 
ins ti tu ci o na is para sua con cre ti za ção. Foi com essa fi na -
li da de que nós, Se na do res, apro va mos em fe ve re i ro do
ano pas sa do a in clu são da mo ra dia como um di re i to
cons ti tu ci o nal a to dos os bra si le i ros, pro pos ta da qual
tive a hon ra de ter sido o prin ci pal ar ti cu la dor. 

O jor na lis ta Jo el mir Bet ting de fen deu, em sua
co lu na de eco no mia, pu bli ca da no Jor nal do Com -
mer cio, do dia 6 de ju lho de 1999, que a “cons tru ção
de ca sas e apar ta men tos de ve ria ser um pro gra ma
na ci o nal com ‘sta tus’ de eco no mia de guer ra”. Con -
cor do com ele, e de vem con cor dar tam bém os Co le -
gas que me ou vem nes te mo men to.

Cre io que to dos con cor dam co mi go que a Ca i xa 
Eco nô mi ca Fe de ral pre ci sa re ver ur gen te men te sua
de ci são de in ter rom per o fi nan ci a men to para aqui si -
ção de imó vel pró prio des sa nos sa clas se mé dia e
clas se mé dia ba i xa, em po bre ci das, opri mi das pela
per da pro gres si va do po der aqui si ti vo. 

Só es pe ro, Sr. Pre si den te, que a Ca i xa, ao vol tar 
a con ce der o cré di to que ago ra sus pen deu, não o
faça au men tan do o juro dos fi nan ci a men tos. Se agir
des sa for ma, es ta rá con de nan do mi lha res de fa mí li as 
bra si le i ras a per ma ne ce rem na si tu a ção de
sem-casa, por que o cus to será al tís si mo e in su por tá -
vel para uma clas se mé dia que, per den do con ti nu a -
men te seu po der aqui si ti vo, vem em po bre cen do ine -
ga vel men te ao lon go dos úl ti mos tem pos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do a to dos!

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 51 mi nu tos.)
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para incentivo à exportação, discriminando valores, nomes das 
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empresas favorecidas, datas, finalidade de cada um  dos recursos, atas 
das reuniões da Câmara de Comércio Exterior, de janeiro de 2000 até 
a presente data e o órgão que, em última instância, decide pela 
aprovação e liberação dos recursos destinados a incentivar as 
exportações. 735 
 
 Considerações acerca do relatório do Tribunal de Contas da 
União sobre as obras inacabadas e das suspeitas de extorsão 
envolvendo deputados que integram a comissão destinada a investigar 
irregularidades naquelas obras.  744 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  098 
 
 Necessidade de uma política de comércio exterior mais 
agressiva por parte do governo brasileiro. Defesa da dinamização do 
intercâmbio comercial entre Brasil e Taiwan. 136 
 
 Comentários sobre a caminhada de trabalhadores rurais de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul até Brasília, pela definição de um 
programa agrícola no País.  552 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Parecer nº 1.021, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2001 (nº 649/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Pelotas Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pelotas, 
Estado do Rio Grande do Sul. 105 
 
 Parecer nº 1.051, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 161, de 2001 (nº 669, 
de 2000, na Câmara dos Deputados). 544 
 
 Parecer nº 1.052, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2001 (nº 849, 
de 2001, na Câmara dos Deputados). 546 
 
 Registro do lançamento, pela Governadora Roseana Sarney, 
do site do Zoneamento Ecológico-Econômico(ZEE), do Estado do 
Maranhão 771 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
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 Abordagem sobre os recursos da biodiversidade da região 
amazônica. Apoio à política de investimentos para preservação de uso 
sustentável dos recursos hídricos brasileiros. Proposta de formulação 
de um Código de ocupação produtiva e sustentável para a Amazônia.  064 
 
 Posicionamento favorável à concessão de reajuste salarial aos 
servidores públicos federais 122 
 
 Importância do estudo realizado pela Unicamp e pela 
Universidade da Terra, de Brasília, sobre o potencial para produção de 
energia eólica da Região do Jalapão, em Tocantins.  226 
 
 Considerações sobre as potencialidades do Estado de 
Tocantins para geração de energia elétrica.  271 
 
 Registro dos avanços na gestão dos recursos hídricos no País.  406 
 
 Preocupação com o aumento da violência no Brasil. 
Comentários sobre o exemplar modelo prisional no Estado do 
Tocantins  559 
 
 Condenação ao terrorismo e à intolerância 772 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Registro do lançamento pelo Presidente da República, ontem, 
em São José da Tapera, do Programa Bolsa-Alimentação.  120 
 
 Justificativas a requerimento de informações ao Ministro de 
Estado da Agricultura e Abastecimento sobre as atividades da 
Embrapa.  122 
 
 Requerimento nº 520, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento as informações que 
menciona. 147 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários.  153 
 
 Requerimento nº 524, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário as informações que menciona. 253 
 
 Requerimento nº 539, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Educação as informações que menciona. 533 
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 Reivindicação de audiência dos trabalhadores rurais, presentes 
em Brasília, com o Presidente da República 554 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  095 
 
 
FERNANDO BEZERRA 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários.  155 
 
 
FERNANDO MATUSALÉM 
 
 Comemoração, em 23 de setembro, do Dia do técnico 
Industrial.  716 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Parecer nº 1.009, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 56, 
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que 
altera a Constituição Federal para reduzir para quatro anos o mandato 
de Senador e estabelecer a idade mínima de vinte e oito anos como 
condição de elegibilidade para os cargos de Presidente, Vice-
Presidente e Senador. 002 
 
 Parecer nº 1.014, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 445, de 1999, 
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta dispositivos à 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, estabelecendo condições para o parcelamento de 
multas por infração de trânsito. 015 
 
 Parecer nº 1.017, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que estabelece instrumentos 
legais de prevenção e repressão à falsificação de obras de artes 
visuais e dá outras providências. 025 



 10 

 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e 
Professor Euclides Pereira Cintra  272 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Requerimento nº 546, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado das Minas e Energia as informações que menciona. 738 
 
 Requerimento Nº 547, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Ciência e Tecnologia as informações que menciona. 738 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Parecer nº 1.047, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 273, de 1991 (nº 3.190/92, naquela Casa), de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que transfere ao domínio do Estado de 
Roraima terras pertencentes à União e dá outras providências (Em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 279, de 1998).  384 
 
 
GILBERTO MESTRINHO 
 
 Parecer nº 1.015, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, de autoria do 
Senador Edison Lobão, que dispõe sobre o seguro-garantia e dá outras 
providências. 018 
 
 
GILVAM BORGES 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 180, de 2001, que altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
decisão terminativa 352 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Requerimento nº 516, de 2001, de sua autoria e outros 
Senadores, solicitando que seja levada ao conhecimento do Governo 
brasileiro a posição do Senado Federal, no sentido de que a política 
externa brasileira, em face dos trágicos acontecimentos do dia 11 
próximo passado, busque desencorajar as Nações Amigas quanto a 
precipitados atos de retaliação contra populações inocentes, a ensejar 
graves desdobramentos para a paz mundial e o destino da 
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humanidade. 084 
 
 Requerimento nº 526, de 2001,solicitando ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário as informações que menciona. 254 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários.  161 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. 536 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Comemoração dos 50 anos de existência da Confederação 
Nacional da Agricultura – CNA. Importância do setor agropecuário para 
a economia brasileira.  717 
 
 
JADER BARBALHO 
 
 Pronunciamento de renúncia ao cargo de Presidente do 
Senado Federal.  105 
 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Comentários ao projeto do Ministério Público maranhense e 
piauiense, que visa a recuperação ecológica do rio Parnaíba 269 
 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Parecer nº 1.018, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/21, de 2001, do Presidente do Banco 
Central do Brasil, que encaminha manifestação daquele órgão acerca 
da solicitação do Governo do Estado da Bahia para contratar operação 
de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, no valor de US$54,350,000.00 (cinqüenta e 
quatro milhões e trezentos e cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos 
da América), equivalente a R$118.738.445,00 (cento e dezoito milhões, 
setecentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), à 
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taxa de câmbio de 30 de abril de 2001, destinados ao financiamento do 
Projeto de Combate à Pobreza no Interior da Bahia – PRODUZIR II.  067 
 
 
JORGE BORNHAUSEN 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do poeta catarinense 
Marcos José Konder Reis, ocorrido na semana passada. Solidariedade 
ao parlamento da Colômbia, ameaçado por segmentos da guerrilha das 
Forças Revolucionárias Colombianas – FARC. Registro da inclusão de 
Santa Catarina na relação dos Estados onde deverão ser construídas 
novas termelétricas a gás no País, e da inauguração,hoje, pelo Ministro 
José Jorge, do Centro de Defesa Ambiental da Petrobras naquele 
Estado  058 
 
 Parecer nº 1.042, de 2001, de PLEN, sobre a aprovação do 
nome do Senhor Dom Eusébio Oscar Scheid para assumir a 
Arquidiocese do Rio de Janeiro no lugar de Dom Eugênio Salles. 366 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. 537 
 
 
JOSÉ COELHO 
 
 Parecer nº 1.034, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de 2001 (nº 646/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Olinda-Pernambuco Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco. 243 
 
 Parecer nº 1.035, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 220, de 2001 (nº 832/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão à 
CB Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Cruz do 
Capibaribe, Estado de Pernambuco. 244 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Carência de funcionários no hospital universitário da 
Universidade Federal de Sergipe, porque não se permite a realização 
de concursos públicos.  139 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
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mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários.  155 
 
 Parecer nº 1.037, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, respectivamente, 
sobre a Emenda nº 1-PLEN ao Projeto de Lei do Senado nº 676, de 
1999, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 9.496, de 
11 de setembro de 1997, modificando o índice de atualização 
monetária dos contratos de refinancimento das dívidas estaduais. 285 
 
 Parecer nº 1.039, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 4, 
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo Althoff, 
que acresce dispositivos ao art. 18, que estabelece normas sobre a 
criação de municípios. 340 
 
 Parecer nº 1.041, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2000 
(nº 3.240/97, na Casa de origem), que altera o art. 22 da Lei nº 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em 
edificação e as incorporações imobiliárias. 345 
 
 Requerimento nº 530, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Gentil Barbosa de Jesus, ocorrido em 23 
do corrente. Aprovado, após usar da palavra o autor.  356 
 
 Requerimento nº 531, de 2001,solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira, ocorrido 
em 22 do corrente. Aprovado, após usar da palavra o autor.  360 
 
 Parecer nº 1.044, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Subtitutivo da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado nº 125, de 1990, que Dispõe sobre a Política 
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia Elétrica e dá 
outras providências. 369 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. 536 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de autoria do 
Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições” para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 679 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Parecer nº 1.013, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 352, de 1999, 
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de autoria do Senador Ademir Andrade, que acrescenta parágrafos ao 
art. 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a 
regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma 
agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal . 011 
 
 Comentários sobre a importância da reunião da Comissão 
Parlamentar do Mercosul, presidida pelo Senador Roberto Requião, 
com embaixadores brasileiros, sobre a participação brasileira na Área 
de Livre Comércio das Américas – ALCA.  051 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários.  160 
 
 
JOSÉ SARNEY 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2001, que institui a Política 
Nacional do Livro, e dá outras providências. Às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, e de Educação, cabendo à última a 
decisão terminativa, após usar da palavra o autor. 668 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Comentários ao livro O desafio da Guerra. Preocupação com 
a possibilidade de uma nova guerra promovida pelos EUA.  060 
 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 20, de 2001, que altera a redação do artigo 159, que trata da 
repartição das receitas tributárias determinando a aplicação de 3% do 
produto da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados em programas de financiamento do setor 
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro e Centro-Oeste 216 
 
 Apoio à proposição que disciplina o chamado ”contrato de 
gaveta“, relativos aos financiamentos de imóveis pelo Sistema 
Financeiro da Habitação  394 
 
 Homenagem, amanhã, ao Dia Nacional do Idoso 551 
 
 Homenagem ao Dia Nacional do Idoso, citando pessoas 
famosas, acima de setenta anos, como exemplos de participação 
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social.   700 
 
 Congratulações pelo pronunciamento da Sra.Marluce Pinto.  712 
 
 
LINDBERG CURY 
 
 Considerações sobre o sistema tributário brasileiro 041 
 
 Convite aos parlamentares para participarem da Caminhada da 
Paz, a ser realizada no próximo domingo, em Brasília. Importância do 
fortalecimento das relações brasileiras com a Ucrânia.  770 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Comemoração, no dia 17 de setembro, do Dia do Patrimônio 
Cultural, nos países do Mercosul. 062 
 
 Expectativa quanto aos resultados da participação do Brasil na 
Conferência Mundial contra o Racismo, encerrada no último dia 7 de 
setembro, em Durban, na África do Sul. 084 
 
 Requerimento nº 518, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 46, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº S/21, de 
2001, que encaminha ao Senado Federal solicitação do Governo do 
Estado da Bahia para contratar operação de crédito externo com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor de US$54,350,000.00 (cinqüenta e quatro milhões e trezentos e 
cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos da América), equivalente a 
R$118.738.445,00 (cento e dezoito milhões, setecentos e trinta e oito 
mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), à taxa de câmbio de 30 de 
abril de 2001, cujos recursos serão destinados ao financiamento do 
Projeto de Combate à Pobreza no Interior da Bahia – PRODUZIR II. 
Será votado após a Ordem do Dia. 089 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  098 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários.  159 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 187, de 2001, que denomina 
“Barragem Padre Cícero” a Barragem do Castanhão, no Estado do 
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Ceará. À Comissão de Educação, em decisão terminativa 674 
 
 Contribuição à cultura nacional do novo Dicionário Houaiss de 
Língua Portuguesa.  720 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Parecer nº 1.029, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2000 (nº 
3.864/97, na Casa de origem), que dispõe sobre o valor das 
benfeitorias executadas com recursos públicos nas desapropriações 
para fins de reforma agrária. 204 
 
 Satisfação pela eleição do Senador Ramez Tebet à 
Presidência do Senado Federal. Necessidade de agilização, no 
Congresso Nacional, das reformas política e tributária. 268 
 
 Parecer nº 1.066, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 608, de 2000, 
de autoria do Senador Tião Viana, que requer, nos termos do disposto 
nos arts. 222 e 223 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja 
formulado voto de censura junto ao governo fundamentalista do 
Afeganistão, que se auto denomina Emirado Islâmico do Afeganistão, 
apontando a indignação dos brasileiros com relação aos 
acontecimentos que vêm tendo lugar naquele país, onde é flagrante o 
desrespeito às mulheres, submetidas a toda espécie de maus-tratos e 
humilhações pelo regime Talibã. 736 
 
 
LUIZ PONTES 
 
 Homenagem pelo transcurso do cinqüentenário de fundação do 
Grupo Edson Queiroz, no Estado do Ceará.  651 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 189, de 2001, que acrescenta 
dispositivos à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, com a 
finalidade de regulamentar o art. 245 da Constituição Federal, que trata 
da assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas 
vitima das por crime doloso. 742 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2001, que acrescenta 
dispositivos ao art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências. 231 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
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de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  098 
 
 Transcurso, hoje, do Dia do Ancião; e no próximo 1º de 
outubro, do Dia Internacional do Idoso 653 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  094 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Preocupação com a situação dos idosos no Brasil. 707 
 
 Anúncio da apresentação de projeto de lei que ele vará a 
aposentadoria compulsória para 75 anos.  707 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Denúncia de encerramento das atividades de hospitais públicos 
e privados em Goiás, durante o ano passado e o primeiro semestre de 
2001.   124 
 
 Homenagem aos vereadores pelo importante papel na 
construção da cidadania.  396 
 
 Realização do Encontro do Diretório do PMDB do Estado de 
Goiás, a ser realizado na cidade de Inhumas, no próximo dia 29 de 
setembro, que runirá lideranças políticas de treze municípios daquela 
microrregião 560 
 
 Desdobramentos da suspensão do financiamento de imóveis, 
pela Caixa Econômica Federal, para quem ganha acima de dois mil 
reais por mês.  773 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Comemoração, no último dia 13, dos 8 anos de existência do 
Diário da Amazônia 272  
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Parecer nº 1.028, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
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redação final do Projeto de Lei do Senado nº 146, de 1996. 191 
 
 Realização, no Estado de Roraima, da 35ª Edição do Encontro 
de Comércio Exterior ENCOMEX, promovido pela Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.  270 
 
 Parecer nº 1.043, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 46, de 2001. 368 
 
 Parecer nº 1.046, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 125, de 1990 (nº 3.875, de 1993, na Câmara dos Deputados). 372 
 
 Parecer nº 1.060, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o Requerimento nº 472, de 2001. 733 
 
 Parecer nº 1.061, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o Requerimento nº 473, de 2001. 733 
 
 Parecer nº 1.065, de 2001, da Mesa do Senado Federal sobre 
o requerimento nº 503, de 2001. 735 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários.  161 
 
 
NILO TEIXEIRA CAMPOS 
 
 Parecer nº 1.011, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de 2001 (nº 888/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educativa de Radiodifusão Futura, para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Gonçalo, Estado do 
Rio de Janeiro. 007 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Comentários à reportagem do jornal Folha do Paraná, 
intitulada “Paraná terá menos verbas do que o Piauí em 2002", que 
questiona os recursos destinados pelo Orçamento da União ao Estado 
do Paraná.  045 
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 Parecer nº 1.030, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2001 (nº 
109/95, na Casa de origem), que acrescenta incisos ao art. 3º da Lei nº 
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola. 206 
 
 Alerta ao Governo brasileiro para a gravidade da crise na 
fronteira do Brasil com o Paraguai. Registro de sua filiação ao PDT, 
conclamando a união dos partidos de oposição no Paraná. Críticas à 
direção nacional do PSDB 294 
 
 Parecer nº 1.040, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2001 
(nº 2.483/2000, na Casa de origem), que atribui valor de documento de 
identidade à Carteira de Fiscal de Tributos Estaduais. 343 
 
 Agradecimentos ao Líder do PDT, Senador Sebastião Rocha, 
pela acolhida nos quadros do partido.  394 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Repúdio ao atentado terrorista aos Estados Unidos 055 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 093 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2001(nº 3.115/97, na Casa 
de origem), que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e 
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários.  153 
 
 
PAULO SOUTO 
 
 Inaugurações do complexo industrial da Ford e da unidade da 
Monsanto, no Estado da Bahia, e reestruturação do Pólo Petroquímico 
de Camaçari 292 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Requerimento nº 540, de 2001, solicitando que seja submetido 
ao Plenário, o pedido de convocação ao Ministro de Estado da 
Fazenda para prestar as informações que menciona. Será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente.  534 
 



 20 

 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. 536 
 
 Requerimento nº 549, de 2001, solicitando que seja 
considerada como justificada sua ausência à votação nominal ocorrida 
na Sessão Deliberativa Ordinária do dia 18 do corrente. 740 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2001, que assegura a 
instalação de municípios criados por Lei Estadual. 741 
 
 Defesa de celeridade na apreciação, pela Câmara dos 
Deputados, de projeto de lei que confere prioridade,na Justiça, aos 
processos oriundos de Comissões Parlamentares de Inquérito. 
Satisfação com as medidas adotadas pelo Presidente George W.Bush, 
dos Estados Unidos da América, em relação ao cerco às atividades 
financeiras de grupos terroristas.  748 
 
 
PEDRO UBIRAJARA 
 
 Preocupação com os desdobramentos da reação dos Estados 
Unidos aos ataques terroristas. Realização, na última 4ª feira, em 
Campo Grande/MS, de seminário intitulado “Avança Brasil – Caminhos 
do Desenvolvimento”. Necessidade de união da bancada federal do 
Estado de Mato Grosso do Sul, na busca de maiores recursos para o 
próximo ano no Orçamento Federal. 043 
 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Associação à homenagem prestada à Rádio Difusão 392 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. 536 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999,  que altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas para as 
eleições” para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 679 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Sugestões ao governo federal para aproveitamento da energia 
eólica e da biomassa resultante do bagaço da cana-de-açúcar, como 
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alternativa de geração de energia elétrica. 134 
 
 Requerimento nº 532, de 2001, solicitando que seja ouvida a 
Comissão de Educação, para emissão de parecer sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 85, de 2001,que dispõe sobre a regulamentação do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FNDCT, e dá outras providências. 365 
 
 Necessidade de aumento nas exportações para superar os 
efeitos da recessão nos Estados Unidos da América 513 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999– Complementar, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre os direitos e 
as garantias do contribuinte e dá outras providências. 538 
 
 Reflexão sobre o combate ao terrorismo 761 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Parecer nº 1.038, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, respectivamente, 
sobre a Emenda nº 1-PLEN ao Projeto de Lei do Senado nº 676, de 
1999, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 9.496, de 
11 de setembro de 1997, modificando o índice de atualização 
monetária dos contratos de refinancimento das dívidas estaduais. 286 
 
 Parecer nº 1.067, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 516, de 2001, 
de autoria da Senadora Heloísa Helena e outros Senadores, no sentido 
de que a política externa brasileira, em face dos trágicos 
acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001,busque desencorajar 
as Nações Amigas quanto a precipitados atos de retaliação contra 
populações inocentes, a ensejar graves desdobramentos para a paz 
mundial e o destino da humanidade . 737 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Parecer nº 1.012, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 1 de Plenário, oferecida ao 
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 196, de 1995, de autoria do 
Senador José Eduardo Dutra, que concede anistia a dirigentes ou 
representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em 
movimento reivindicatório . 011 
 
 Requerimento nº 528, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
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Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando urgência para o Projeto 
de Lei do Senado nº 194, de 1999, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
se tembro de 1997, que estabelece normas para as eleições para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. Será votado 
após a Ordem do Dia oportunamente. 348 
 
 Parecer nº 1.049, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre os Projetos de Lei do Senado nº 162, de 
1999, de autoria do Senador Luiz Estevão, que dispõe sobre 
indisponibilidade de bens de vítimas de seqüestro, e dá outras 
providências, nº 288, de 1999, de autoria do Senador Maguito Vilela, 
que dispõe sobre a indisponibilidade dos bens de vítimas de seqüestro 
e de extorsão mediante seqüestro, de seus familiares, e dá outras 
providências, e nº 309, de1999, de autoria do Senador Álvaro Dias, que 
dispõe sobre o arresto de bens de pessoa seqüestrada, cônjuge, 
parentes afins que com ela convivam, e dá outras providências, que 
tramitam em conjunto. 495 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, que altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas para as 
eleições” para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 679 
 
 Solidariedade às vítimas dos atentados ao Pentágono e ao 
World Trade Center. Repúdio ao teor das propagandas oficiais do 
Estado do Paraná. Justificativas à apresentação, oportunamente, de 
emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal, para limitar a emissão de 
títulos cambiais.  753 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 1.026, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a escolha do Senhor Fausto Orlando Campello 
Coelho, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Cote D’Ivoire. 182 
 
 Parecer nº 1.027, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores, sobre a indicação, com 12 votos favoráveis, do Senhor 
Fausto Orlando Campello Coelho, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Cote D’Ivoire. Sen. Romeu 
Tuma.  182 
 
 Parecer nº 1.031, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 642, de 1999, 
de autoria do Senador Geraldo Althoff, que dá nova redação ao § 1º do 
art. 42; inciso I do 53; aos arts. 198 e 249; acrescenta o art. 244-A ao 
Título VII, Capítu lo I,Seção II, e incisos aos arts. 56, 98, 148, 180 e 
201, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente; e altera o art. 225 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal). 207 
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 Registro da realização, dia 17 de setembro, do  XI  Congresso 
Nacional de Delegados de Polícia em Rio Quente, Goiás.  217  
 
 Parecer nº 1.033, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, 
de autoria do Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. (Em reexame, 
nos termos do Requerimento nº 434, de 2000). 240 
 
 Parecer nº 1.036, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 215, de 2001 (nº 735/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão 
outorgada à TV Bauru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. 245 
 
 Requerimento nº 529, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda as informações que menciona. À Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 
2001. 349 
 
 Homenagem à Rádio Difusão pelo transcurso do 78º 
aniversário de sua fundação 391 
 
 Análise do movimento mundial pela ”Responsabilidade Social“ 398 
 
 Parecer nº 1.050, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2000, 
de autoria do Senador Álvaro Dias, que altera a redação dos artigos 
259, 261 e 496 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil . 502 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de autoria do 
Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições” para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 676 
 
 Parecer nº 1.058, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 1, de Plenário, à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 57, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Ademir Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da 
Constituição Federal. 732 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Regozijo com a implantação, pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC, do programa Senac Móvel.  123 
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 Regozijo com a implantação, pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC, do programa Senac Móvel.  123 
 
 Requerimento nº 522, de 2001, de urgência para o Substitutivo 
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 125, de 
1990, que fixa diretrizes para conservação de energia e dá outras 
providências. Será votado após a Ordem do Dia.   149 
 
 Comemoração em Belém, no próximo mês, da festa religiosa 
do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.  214 
 
 Importância do ”Programa Telecomunidade“ para as áreas da 
educação e saúde 404 
 
 Apoio à candidatura do Senador Geraldo Melo para liderança 
do PSDB. Reconhecimento ao profícuo trabalho desenvolvido pelo 
Senador Sérgio Machado frente à liderança do PSDB 551 
 
 Análise sobre o empenho da Eletronorte para garantia de 
autonomia energética para a região amazônica 561 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de autoria do 
Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições” para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 676 
 
 Elogios à atuação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO.  722 
 
 
RONALDO CUNHA LIMA 
 
 Parecer nº 1.020, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
80, de 1996 (nº 420, de 1995, na Casa de origem). 104 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Requerimento nº 521, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Minas e Energia as informações que menciona. À Mesa para decisão. 
Sebastião Rocha 148 
 
 Boas vindas ao PDT para os Senadores Osmar Dias e Álvaro 
Dias.   392 
 
 Celeridade para os projetos que tramitam na Subcomissão do 
Idoso no Senado Federal  655 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de autoria do 
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Senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições” para 
ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 676 
 
 Requerimento nº 548, de 2001, de autoria do Senador 
Sebastião Rocha, solicitando ao Ministro de Estado das Minas Energia 
as informações que menciona. 739 
 
 
TEOTONIO VILELA FILHA 
 
 Parecer nº 1.045, de 2001, em substituição à Comissão de 
Infra-Estrutura sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado nº 125, de 1990, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia Elétrica e dá 
outras providências.   370 
 
 Considerações sobre a importância da aprovação, ontem, do 
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 
125, de 1990, que fixa diretrizes para conservação de energia e dá 
outras providências, de sua autoria.  514 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Leitura de nota da Sociedade Brasileira de Nefrologia, referente 
à grave situação dos pacientes renais crônicos do País, especialmente 
em São Paulo  048 
 
 Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa 
de origem), que altera o art. 36  da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 094 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, que altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas para as 
eleições” para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. 678 
 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Considerações sobre a divulgação do relatório de 
Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas – ONU. 
Preocupação em relação à humanização do trânsito.  556 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Requerimento nº 517, de 2001, de autoria do Senador Waldeck 
Ornelas, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Resoluções 
nºs 43 e 44, de 2001, por versarem sobre matéria semelhante. Será 
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incluído em Ordem do Dia oportunamente. 088 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2001, que dispõe sobre a 
utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para 
quitação de prestações atrasadas dos financiamentos habitacionais. 666 
 
 
WELLINGTON ROBERTO 
 
 Requerimento nº 525, de 2001 (nº 35/2001 – CFC), de sua 
autoria e outros Senadores, solicitando ao Ministro de Estado das 
Minas e Energia as informações que menciona. 254 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P20: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 18    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P21: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     19
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P22: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 20    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P23: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     21
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P24: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 22    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P25: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     23
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P26: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 24    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P27: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     25
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P28: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 26    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P29: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     27
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P30: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 28    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P31: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     29
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P32: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 30    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P33: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     31
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P34: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 32    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P35: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     33
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P36: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 34    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P37: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     35
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P38: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 36    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P39: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     37
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 38    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P41: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     39
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 40    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P43: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     41
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 42    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     43
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 44    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 46    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 48    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 50    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 52    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 54    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 56    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 58    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 60    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 62    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 64    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 66    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 68    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 70    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 72    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 74    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 76    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 78    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 80    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 82    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 84    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 86    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 88    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 90    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 92    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 94    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 96    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 98    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 100    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 102    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 104    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 106    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 108    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 110    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 112    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 114    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 116    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 118    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 120    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 122    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 124    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 522    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 524    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 526    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 528    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 530    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 532    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 534    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 536    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 538    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 540    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 542    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 544    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 546    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 548    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 550    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 552    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 554    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 556    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 558    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 560    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 562    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 564    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 566    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 568    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 570    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 572    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 574    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 576    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 578    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 580    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 582    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 584    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 586    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 588    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 590    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 592    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 594    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 596    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 598    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 600    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 602    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 604    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 606    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 608    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 610    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 612    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 614    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 616    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 618    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 620    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 622    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 624    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 626    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 628    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 630    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 632    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 634    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 636    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 638    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 640    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 642    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 644    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 646    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 648    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 650    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 652    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 654    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 656    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 658    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 660    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 662    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 664    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 666    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 668    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 670    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 672    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 674    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 676    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 678    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 680    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 682    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 684    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 686    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 688    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 690    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 692    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 694    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 696    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 698    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 700    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 702    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 704    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 706    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 708    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 710    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 712    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 714    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 716    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 718    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 720    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 722    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 724    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 726    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 728    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 730    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 732    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 734    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 736    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 738    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 740    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 742    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 744    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 746    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 748    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 750    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 752    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 754    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 756    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 758    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 760    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 762    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 764    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 766    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 768    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 770    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 772    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 774    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 776    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 778    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 780    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 782    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 784    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 786    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 788    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 790    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 792    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 794    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 796    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 798    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 800    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 802    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 804    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 806    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 808    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 810    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: SETEMBRO 2001
	Esq_Normal: 812    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Esq_Normal: SETEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




