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Ata da 49ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 25 de abril de 2002

4ª 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,

Anto nio Car los Va la da res, Car los Wil son e Chi co Sar to ri

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Álva ro Dias – Amir Lan do – Anto nio Car los Jú-
ni or – Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin-
do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber-
nar do Ca bral – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Emí lia Fer nan des – Fer-
nan do Be zer ra – Fer nan do Ri be i ro – 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 ber to Mes tri -
nho – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe-
res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José
Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra – José
Sar ney – José Ser ra – 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 – Ma gui to
Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu -
ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za -
ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez
Te bet – Re gi nal do Du ar te – 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 – 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 70 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O SR. 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 às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2001 (nº
3.049/2000, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
con ces são do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go a pes-
ca do res ar te sa na is du ran te os pe río dos de de fe so;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 129, de 2001 (nº
3.717/97, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -

den te da Re pú bli ca, que al te ra a de no mi na ção da
pon te so bre o Km 316,5 da BR-158/RS;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 149, de 2001 (nº
3.088/2000,na Casa de ori gem), que ins ti tui o dia 25
de ou tu bro como ”Dia Na ci o nal da Sa ú de Bu cal“.

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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Osmar Dias e, em se gui da, ao Se na dor Ro ber to
Re quião.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. 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.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to tam bém a mi nha ins-
cri ção para uma co mu ni ca ção mais ina diá vel do que
a do Se na dor Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te V. Exªs
te rão o di re i to a fa zer uso da pa la vra, de acor do com o
que dis põe o art. 158, §2º, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, ou mais do que ina diá vel, se gun do o Se na -
dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pois não. V. Exª tem a pa la vra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de le var ao co nhe -
ci men to da Mesa uma in for ma ção que o Se na dor Ca-
ma ta me pas sou há ins tan tes.

S. Exª está pro fun da men te de se jo so de ir a
Roma para as sis tir à san ti fi ca ção da nos sa san ta bra-
si le i ra. O Se na dor Ca ma ta dis se-me que ela nas ceu
na ci da de em que ele nas ceu e que ele fala ita li a no.
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Ele so li ci ta va ago ra há pou co que eu, por fa vor, le vas -
se essa in for ma ção à Pre si dên cia da Mesa. Como
não gos to de in for ma ções par ti cu la res, tra go-a a pú-
bli co: te mos um Se na dor que quer par ti ci par da san ti -
fi ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Le va rei essa su ges tão de V. Exª ao co nhe ci -
men to do Pre si den te da Casa, Se na dor Ra mez Te-
bet, para que o Se na do se faça pre sen te nes se ato,
que é da ma i or im por tân cia, pois res sal ta o sen ti men -
to de re li gi o si da de do povo bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Edu ar do Su plicy. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, por vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
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 as sun -
to que me traz hoje a esta tri bu na diz res pe i to às uni-
ver si da des da Ama zô nia Le gal. Qu e ro, in clu si ve, ler
tre chos da Car ta de Boa Vis ta, do cu men to re sul tan te
de uma re u nião da qual par ti ci pa ram to das as uni ver -
si da des da Ama zô nia bra si le i ra. No de cor rer de meu
pro nun ci a men to, le rei al gu mas das pro po si ções fe i tas 
nes sa car ta. 

A Car ta de Boa Vis ta co me ça da se guin te ma-
ne i ra:

Se exis te uma una ni mi da de pre sen te
no glo bo, não há dú vi das de que diz res pe i -
to à ne ces si da de do de sen vol vi men to de
po lí ti cas de ges tão do meio am bi en te. E
tam bém não há dú vi das de que o lo cal de
ma i or re le vân cia nes se as sun to é a Re gião
Ama zô ni ca. 

No en tan to, em que pese tal im por tân -
cia, essa re gião vi tal para a hu ma ni da de
vem sen do es que ci da ou tem fi ca do fora de
foco de ati tu des con tun den tes ou de pro gra -
mas mais re le van tes que pos sam ofe re cer
con di ções de de sen vol vi men to para os mais
de vin te mi lhões de ama zô ni das e para a
pre ser va ção e ex plo ra ção res pon sá vel dos
5 mi lhões de qui lô me tros qua dra dos de rios
e flo res tas. 

Exis te, por tan to, a ne ces si da de ur gen -
te de se in ter vir nes sa ques tão. E, res pon sa -
vel men te, a me lhor for ma será aque la que
es te ja em ba sa da no co nhe ci men to ci en tí fi co.

Cabe, por vo ca ção e prin cí pio, às uni-
ver si da des fe de ra is as su mir esse pa pel de
guar diões e de pro mo to res des se ce ná rio
na tu ral. 

E para dar con di ções a essa pre ten são 
é que, na opor tu ni da de do I Encon tro de
Ges tão Estra té gi ca das Uni ver si da des Fe-
de ra is da Ama zô nia Le gal, es ta mos apre-
sen tan do a pro pos ta da Lei Ver de, a qual
deve ser sub sí dio para uma re la ção pro fun -
da e peça ins tru men tal para a Car ta de Boa
Vis ta – sen do esta es cu do des te en con tro e
lan ça de um acor do de cons ciên ci as uni ver -
si tá ri as em prol do nos so pró prio des ti no.

A Ama zô nia bra si le i ra com pre en de os
ecos sis te mas da úl ti ma gran de flo res ta tro-
pi cal do mun do, onde se con cen tra a ma i or
bi o di ver si da de da Ter ra. Suas fron te i ras in-
ter na ci o na is com sete pa í ses, for man do
uma Ama zô nia in ter na ci o nal com Bo lí via,
Peru, Co lôm bia, Re pú bli ca Co o pe ra ti vis ta
da Gu i a na, Su ri na me e Gu i a na Fran ce sa,
apon tam con sen su al men te para a con ve -
niên cia de de sen vol vi men to de pro je tos mul-
ti na ci o na is, atra vés de re des ci en tí fi cas em
tor no de in te res ses co muns, uma ini ci a ti va
já bem ela bo ra da no Tra ta do de Co o pe ra ção 
Ama zô ni ca.

Com uma área de cin co mi lhões de
qui lô me tros qua dra dos, ou seja, 61% do ter-
ri tó rio bra si le i ro, a Ama zô nia de sem pe nha
tam bém im por tan te pa pel no ce ná rio do
meio am bi en te pla ne tá rio por sua bi o mas sa
flo res tal, mi cro or ga nis mos, re cur sos mi ne ra -
is, fár ma cos po ten ci a is etc., além de abri gar 
cer ca de 20% dos re cur sos hí dri cos da Ter-
ra, na ma i or ba cia hi dro grá fi ca do mun do,
em sua ma i or par te no Bra sil. Seus com po -
nen tes bió ti cos e abió ti cos se apre sen tam
em ní ve is de di ver si da de, quan ti da de e qua-
li da de tão gran des, que a fra gi li da de ine ren -
te aos jo vens ecos sis te mas que os con tém
foi con si de ra da exa ge ro de al gu mas cor ren -
tes ci en tí fi cas, re sul tan do dis so um tra ta -
men to des cu i da do como se fos sem ines go -
tá ve is.

(............................................................)
O de sa fio das ciên ci as é re ver ter as

ten dên ci as des tru ti vas, for mu lan do es tra té -
gi as de de sen vol vi men to de for ma con tí nua
e sus ten tá vel, ca pa zes de ge rar um pa drão
de qua li da de de vida para as po pu la ções de
hoje, as se gu ran do es ses pa drões ou uma
vida me lhor para as ge ra ções fu tu ras. O de-
sa fio é des co brir um novo pa ra dig ma de de-
sen vol vi men to, uma nova or dem mun di al
onde o equi lí brio eco ló gi co seja o cen tro
das re la ções en tre ho mens e des tes com a
na tu re za”.
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Por fim, Sr. Pre si den te, a Car ta de Boa Vis ta,
que, re pi to, re sul tou des se pri me i ro en con tro das
uni ver si da des fe de ra is da Ama zô nia, con clui com as
se guin tes pro po si ções:

Com vis tas a in ten si fi car a ge ra ção de
co nhe ci men to téc ni co-ci en tí fi co que con tri -
bua para evi tar im pac tos am bi en ta is e que
ge rem al ter na ti vas sa di as de de sen vol vi -
men to sus ten tá vel, bem como pro mo ver
pro gra mas de cons ci en ti za ção am bi en tal
das em pre sas ins ta la das na Ama zô nia e po-
lí ti cas edu ca ci o na is para as po pu la ções que
nela vi vem ou aflu em, 

Pro po mos: 
a) a cri a ção de uma Lei Ver de que

des ti ne às uni ver si da des fe de ra is si tu a das
nos es ta dos da Ama zô nia Le gal um per cen -
tu al da re ce i ta ar re ca da da atra vés dos im-
pos tos pa gos à União so bre em pre sas dos
se to res pri má rio, se cun dá rio e ter ciá rio que
ope ram na Ama zô nia; 

b) con si de ran do-se as de si gual da des
apre sen ta das e ob je ti van do ala van car as
uni ver si da des me no res, pro por ci o nan do um
equi lí brio mais efi ci en te no de sen vol vi men to 
re gi o nal e uma con se qüen te me lho ria na
qua li da de do in ter câm bio re gi o nal, pro po -
mos ain da que o re cur so as sim ar re ca da do
seja dis tri bu í do na pro por ção in ver sa à do ta -
ção or ça men tá ria que o MEC des ti na para
as ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or –
IFES – en vol vi das;

c) o cri té rio para im ple men ta ção da di-
nâ mi ca de des ti na ção de re cur sos, de acor-
do com o item an te ri or, po de rá ser ela bo ra -
do a par tir de uma aná li se de um ma cro pla -
ne ja men to a ser exe cu ta do por cada uma
das IFES, e que de ve rá con tem plar al gu mas 
pos si bi li da des de apli ca ção dos re cur sos,
como exem pli fi ca do a se guir:

cri a ção de pro je tos de ex ce lên cia ci en -
tí fi ca;

fo men to da ge ra ção de em pre go e ren-
da, den tro de uma po lí ti ca de pro te ção am-
bi en tal, vi san do a me lho ria da qua li da de de
vida dos ama zô ni das; 

cri a ção de pro je tos de uti li za ção ra ci o -
nal dos re cur sos na tu ra is; 

ex pan são dos cam pi;
po lí ti cas de edu ca ção am bi en tal;
pro mo ção de po lí ti cas edu ca ci o na is e

de mar ke ting;
aqui si ção e ins ta la ção de li de ran ças

aca dê mi co-ci en tí fi cas e tec no ló gi cas;

aqui si ção dos equi pa men tos e ins tru -
men tos ne ces sá ri os;

cons tru ção de es pa ços la bo ra to ri a is;
ca pa ci ta ção do cor po do cen te;
en tre ou tros...
d) Que as uni ver si da des se obri guem

a apli car o re cur sos em po lí ti cas edu ca ci o -
na is cujo ob je to es te ja cla ra men te ca rac te ri -
za do pelo en qua dra men to na de fi ni ção de
meio am bi en te tal como pre co ni za do no
art. 3º da Lei nº 6.938/81, da Po lí ti ca Na ci o -
nal de Meio Ambi en te (...).

e) No sen ti do de cor ri gir, ain da que
par ci al men te, o gran de dé bi to das ciên ci as
uni ver si tá ri as para com a Ama zô nia, pro po -
mos que seja uma do ta ção ma i or nos dez
pri me i ros anos, a tí tu lo de po ten ci a li zar o
pro gra ma ge ral, co me çan do a de cres cer até
atin gir um pa ta mar de es ta bi li za ção.

f) Para apro fun da men to e con so li da -
ção des sa pro pos ta de lei, su ge ri mos a for-
ma ção de uma co mis são, co or de na da pela
Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma (UFRR),
com um re pre sen tan te de cada uma das
Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or
(IFES), de modo a pre pa rá-la para en ca mi -
nha men to ao Con gres so Na ci o nal para o
pró xi mo exer cí cio.“ 

Por tan to, Sr. Pre si den te, como re sul ta do des sa 
re u nião das Uni ver si da des Fe de ra is da Ama zô nia
Le gal é que tra go esta pro pos ta de emen da à Cons-
ti tu i ção, para a qual, in clu si ve, es tou co lhen do a as-
si na tu ra das Srªs e dos Srs. Se na do res. A re fe ri da
emen da visa a for ta le cer as uni ver si da des fe de ra is
da Ama zô nia, já que elas são os cen tros onde se rão 
for ma dos os cé re bros, a mas sa crí ti ca que vai ala-
van car e ga ran tir o de sen vol vi men to da Ama zô nia
por meio da aqui si ção de tec no lo gi as apro pri a das.
Ou seja, den tro do cam po aca dê mi co-ci en tí fi co po-
de re mos olhar a nos sa Ama zô nia de ma ne i ra di fe -
ren te, vis to que ela é um la bo ra tó rio a céu aber to. A
Ama zô nia tem a ma i or bi o di ver si da de do País e do
mun do. Te mos que apro ve i tá-la, por tan to.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com mu i to pra zer, con ce do o apar te ao Se na dor
Ger son Ca ma ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, em pri me i ro lu gar, que ro cum-
pri men tá-lo. To dos sa be mos que a Ama zô nia é uma
pre o cu pa ção do Bra sil in te i ro e tam bém do mun do.
Nós, do Espí ri to San to, te mos pre o cu pa ções com a
sua con ser va ção, com o bom uso e com o de sen vol vi -
men to da re gião, pois ela faz par te do nos so País. O
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Bra sil olha para a Ama zô nia fas ci na do, e o mun do, às
ve zes fas ci na do, às ve zes com olhos de ga nân cia.
Mas V. Exª faz um pro nun ci a men to com o pé no chão,
bá si co, fun da men tal, co lo can do idéi as exe qüí ve is, e
não vem com aque las his tó ri as, com aque les mi tos
que exis te um mapa na Inter net onde a Ama zô nia
apa re ce como uma área in ter na ci o nal, uma área de
ocu pa ção, en fim, to dos es ses mi tos e até lo ro tas que
atra pa lham e pre ju di cam o ob je ti vo do Bra sil de uma
ocu pa ção ló gi ca, cal cu la da e ci en tí fi ca da que la re-
gião, que é uma gran de fron te i ra pra ti ca men te des co -
nhe ci da pelo Bra sil. As vá ri as pro pos tas de V. Exª,
por tan to, são fá ce is de se rem exe cu ta das, bas ta que
se te nha von ta de po lí ti ca. E V. Exª as trans for ma em
pro je tos de lei e, prin ci pal men te, co lo ca ou ten ta co lo -
car nes sas pro pos tas as uni ver si da des da re gião a
ser vi ço da re gião. Sem pre me pre o cu pei por que as
uni ver si da des bra si le i ras, prin ci pal men te as pú bli cas
e ago ra essa in va são de es co las de cur so su pe ri or
pri va das, têm o olho na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos
e pou cas ve zes são adap ta das para aque la área
onde atu am e para aque la co mu ni da de em que de-
vem atu ar. Veja V. Exª que o Espí ri to San to se de sen -
vol ve mu i to na área de mi ne ra ção, de pe dras de co ra -
ti vas; é o ma i or pro du tor de már mo re e gra ni to do Bra-
sil – pro duz 75% des ses pro du tos – e não te mos um
cur so nas nos sas uni ver si da des vol ta do para esse
se tor, que é tão im por tan te para a eco no mia. É o se-
gun do ma i or pro du tor de café do Bra sil e não há um
cur so de agro no mia vol ta do para o de sen vol vi men to e
a me lho ria de qua li da de do café. Esta mos até tra zen -
do gen te de fora para fa zer isso. Qu an do V. Exª pro-
põe aqui que as uni ver si da des da Re gião Ama zô ni ca
se vol tem a for mar gen te, a fa zer cé re bros, a cri ar um
de sen vol vi men to par tin do da me lho ria da qua li da de
de quem pen sa, faz, exe cu ta e pes qui sa, V. Exª dá um
re ca do para o Bra sil: to dos de vem pen sar as sim. Pen-
so que as uni ver si da des si tu a das nos dois Mato Gros-
sos de vi am-se vol tar mu i to para a área do Pan ta nal;
as do Espí ri to San to e Rio de Ja ne i ro, eco lo gi ca men -
te, para a área da Mata Atlân ti ca, e as sim por di an te.
De modo que que ro cum pri men tar V. Exª, que vem
com um pro je to re a lis ta, com co lo ca ções bá si cas, fun-
da men ta is e es sen ci a is. Essa pre o cu pa ção de V. Exª,
e vin do com o seu co nhe ci men to e com a au diên cia
que V. Exª teve com téc ni cos da re gião, traz uma con-
tri bu i ção ao Bra sil e ao mun do de um apro ve i ta men to
ló gi co e ra ci o nal da que le te sou ro do Bra sil, que – re-
pi to – é co bi ça do pe los bra si le i ros e pe los es tran ge i -
ros tam bém. Cum pri men to-o. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Ger son Ca ma ta, que ro agra de cer o bri-
lhan te apar te de V. Exª e di zer que me sin to mu i to
hon ra do de es tar fa zen do este pro nun ci a men to hoje,
pois ele é re sul tan te de um en con tro de to das as uni-
ver si da des fe de ra is da Ama zô nia, por tan to das nove

uni ver si da des dos nove Esta dos da Ama zô nia, que
de mons tram com isso uma pre o cu pa ção re al men te
ma du ra com a re gião.

Como bem fri sou V. Exª, a ten dên cia nor mal das
uni ver si da des, tan to as pú bli cas como tam bém as pri-
va das, é se gui rem um só mo de lo, aque le mo de lo tra-
di ci o nal da ex ce lên cia mun di al, va mos di zer as sim,
que no Bra sil tem o ápi ce em São Pa u lo e no Rio de
Ja ne i ro, que não se vol ta para as re a li da des re gi o na -
is. Não se vê aqui no Bra sil, por exem plo, o que acon-
te ce nos Esta dos Uni dos, em que as uni ver si da des
lo ca li za das nos di ver sos es ta dos bus cam o en fo que
do que se pas sa na que le es ta do ou na que la re gião.

Qu e ro di zer aqui, com mu i to or gu lho, que fui o
au tor do pro je to de lei au to ri za ti vo que cri ou a Uni ver -
si da de Fe de ral de Ro ra i ma; hoje sou pro fes sor con-
cur sa do da que la uni ver si da de e fico mu i to or gu lho so
de ver que foi jus ta men te lá, em Boa Vis ta, na ca pi tal
do meu Esta do, que hou ve esse en con tro e esse pri-
me i ro pas so. Lem bro que tam bém es tou ape nas cum-
prin do o de ver de tra zer es tas idéi as ao Se na do e dar
co nhe ci men to de las à Na ção por meio da Rá dio Se-
na do e da TV Se na do.

Para tan to, Se na dor Ger son Ca ma ta, peço aos
Se na do res da Re gião Ama zô ni ca, mas tam bém aos
Se na do res dos de ma is Esta dos, o apo io a esta pro-
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que visa a dar os me-
ca nis mos para que es sas uni ver si da des pos sam
exer cer esse pa pel im por tan te. Na ver da de, da for ma
como os re cur sos são dis tri bu í dos, as uni ver si da des
mais an ti gas e po de ro sas con ti nu am re ce ben do uma
par ce la ma i or, e as pe que nas, mais po bres e mais re-
cen tes, cada vez me nos, por que se leva em con ta
ape nas o nú me ro de cur sos ofe re ci dos e o nú me ro de
es tu dan tes. Assim, não há como que brar esse de se -
qui lí brio. Por exem plo, pou ca gen te sabe que a Uni-
ver si da de do Esta do de Ro ra i ma, ins ta la da em 1990,
atu al men te tem cer ca de seis mil alu nos em um con-
jun to po pu la ci o nal de 400 mil ha bi tan tes. Então, se
ana li sar mos a re la ção uni ver si tá ri os/ha bi tan tes, tal-
vez Ro ra i ma es te ja em pri me i ro lu gar no Bra sil, gra-
ças ao fato de exis tir uma uni ver si da de fe de ral e al gu -
mas par ti cu la res.

É pre ci so que o Bra sil pas se a ver a Ama zô nia
não como um pro ble ma, mas como uma so lu ção para
mu i tos pro ble mas bra si le i ros. Te mos de olhar para a
Ama zô nia como sen do 61% do ter ri tó rio na ci o nal,
pois não que re mos que seja igual à Ama zô nia co lom -
bi a na ama nhã. Para isso, te mos de to mar me di das
afir ma ti vas e uma de las é a de in ves tir nas nos sas
uni ver si da des.

O Sr. Se bas tião Ro cha (PDT – AP) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com mu i to pra zer, Se na dor Se bas tião Ro cha.
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O Sr. Se bas tião Ro cha (PDT – AP) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, con gra tu lo-me com V. Exª e
brin do essa ex ce len te idéia. A ini ci a ti va já tem o meu
apo io, pois as si nei, há pou co, a pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal de V. Exª, que tem um ob je ti vo mu i to
cla ro e um al can ce so ci o e du ca ci o nal ines ti má vel. Os
Esta dos da Ama zô nia, pelo me nos os re cém-cri a dos
– uso essa ex pres são por que, com dez anos, Ro ra i -
ma e Ama pá são ain da mu i to jo vens –, ca re cem, de
fato, de apo io fi nan ce i ro para de sen vol vi men to nas
áre as de pes qui sa, ex ten são e in te ri o ri za ção do en si -
no. Esta mos à fren te da Uni ver si da de Fe de ral do
Ama pá – Uni fap, cujo Re i tor, Pa u lo Gu er ra, con se -
guiu, com o apo io da Ban ca da, um gran de avan ço na
infra-es tru tu ra lo gís ti ca da Uni ver si da de, au men -
tan do as sa las de au las e os de ma is es pa ços ne-
ces sá ri os ao seu fun ci o na men to. Há algo que con si -
de ro es pe ta cu lar: nos sa Uni ver si da de está se im plan -
tan do em, pelo me nos, seis Mu ni cí pi os do Esta do,
num pro gra ma fan tás ti co de in te ri o ri za ção, que tem
meu apo io. Te nho apre sen ta do emen das in di vi du a is
para que a Uni ver si da de pos sa se ex pan dir para o in-
te ri or, como re cen te men te acon te ceu no Ama pá.
Tam bém con si de ro im por tan te que nos sas uni ver si -
da des im plan tem cur sos de pon ta. Nes se sen ti do, pa-
re ce-me que em Ro ra i ma já foi im plan ta do o cur so de
Me di ci na, mas no Ama pá isso ain da não ocor reu.
Como mé di co, que ro de i xar cla ra mi nha po si ção. De-
ve rá tra mi tar no Con gres so Na ci o nal um pro je to pre-
ven do, por as sim di zer, uma mo ra tó ria de dez anos
para que não se cri em no vos cur sos de Me di ci na no
Bra sil. No en tan to, de fen do que cada Esta do te nha,
pelo me nos, um cur so de Me di ci na, por que ve mos o
caos da sa ú de no in te ri or, onde há ca rên cia de mé di -
cos na ma i o ria dos nos sos Mu ni cí pi os. Se a re a li da de
de São Pa u lo é de mil mé di cos para um ha bi tan te –
não é isso, es tou ape nas dan do um exem plo –, no
Ama pá, é de um mé di co para vin te mil ha bi tan tes em
de ter mi na das ci da des do in te ri or. Às ve zes, o Mu ni cí -
pio não tem se quer um mé di co. Esta mos cons tru in do
na área da Uni fap a pri me i ra eta pa do hos pi tal uni ver -
si tá rio, que dará sus ten ta ção para a im plan ta ção do
cur so de Me di ci na e de ou tros da área de ciên ci as bi o -
ló gi cas. A emen da cons ti tu ci o nal pro pos ta por V. Exª
tem o ob je ti vo de ga ran tir re cur sos para pes qui sa e
para ex ten são. Con te com o meu apo io, Se na dor Mo-
za ril do Ca val can ti, es ta rei ao lado de V.Exª de fen den -
do essa emen da e lu tan do para que seja apro va da, o
mais rá pi do pos sí vel, no Se na do Fe de ral. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Se bas tião Ro cha, agra de ço a V. Exª pelo
apo io à mi nha pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção.
Essa ma té ria é uma su ges tão ela bo ra da pe los re pre -
sen tan tes das uni ver si da des fe de ra is da Ama zô nia

Le gal, que re pre sen ta, com cer te za, um novo mo-
men to para a re a li da de edu ca ci o nal da Ama zô nia. 

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª, que é de um Esta-
do per ten cen te à Ama zô nia Le gal, que nos apóie no
an da men to des sa pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção, que visa a ga ran tir re cur sos para que as uni ver si -
da des fe de ra is da Ama zô nia pos sam de sem pe nhar o
pa pel im por tan te no de sen vol vi men to, na cons ci en ti -
za ção e, aci ma de tudo, no pro gres so ra ci o nal, ci en tí -
fi co, tec no ló gi co que a Ama zô nia pre ci sa. 

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se o Sr. Pre si den te per mi tir, com mu i to pra zer ouço
o apar te de V. Exª.

O SR. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, con gra tu lo-me com V. Exª
pela ma ne i ra com que tem de fen di do a Ama zô nia.
Qu an do se tra ta de de sen vol vi men to edu ca ci o nal, de
cri a ção de cur sos uni ver si tá ri os na Re gião, tudo é tra ta -
do com mu i ta di fi cul da de. Di zem que não há ne ces si da -
de, que está di fí cil tam bém em ou tras ca pi ta is. Há dez
anos, Ron dô nia pos su ía me nos de 400 mil ha bi tan tes;
hoje, há 1,4 mi lhão de ha bi tan tes. A di fi cul da de é mu i to
gran de. Por isso, con gra tu lo-me com V. Exª. Peço que
in clua o Esta do de Ron dô nia em sua pro pos ta, para que
pos sa mos es tar sem pre jun tos, em tudo o que for ne-
ces sá rio, na de fe sa da nos sa Ama zô nia.

O SR. MOZARILD CAVALCANTI (PFL – RR) –
Se na dor Chi co Sar to ri, essa Car ta de Boa Vis ta foi
fru to, re pi to, da re u nião de to dos os re i to res das uni-
ver si da des fe de ra is da Ama zô nia, as sim como a pro-
pos ta de emen da foi uma su ges tão de to das as uni-
ver si da des da Ama zô nia Le gal, in clu in do, por tan to,
Ron dô nia. Agra de ço o apar te de V. Exª que vem ilus-
trar este pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, re que i ro que a Car ta de Boa Vis-
ta, que li al guns tre chos, e a pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal fa çam par te des te pro nun ci a men to,
para que se jam pu bli ca dos nos Ana is da Casa.

Para fi na li zar, que ro fa lar so bre um fato que me
cha ma a aten ção. A  gran de im pren sa na ci o nal se re-
fe re às ci da des pe que nas do Nor des te e do Nor te
como gro tões. Este é o mo men to para que o Bra sil en-
ten da que em cada Esta do da Ama zô nia exis te uma
uni ver si da de que pre ci sa ser re for ça da, até para ga-
ran tir a so be ra nia do País na que la Re gião.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVAL-
CANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
aten de rá ao pe di do de V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Chi co Sar to ri,
por vin te mi nu tos.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
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
ini ci ar o meu dis cur so so bre o Dia 1º de maio, peço a
V. Exª que in clua o meu nome na co mi ti va que vai à

Itá lia. Sou ca ta ri nen se, ca tó li co e nas ci na re gião
onde Ma dre Pa u li na tra ba lhou ar du a men te du ran te
sua vida.

Ocu po a tri bu na des ta Casa por de ver de jus ti ça
para pres tar a mi nha sin ce ra ho me na gem àque les
que, na pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 1º de maio, co me -
mo ram o seu gran de dia.

Esta ho me na gem, Sr. Pre si den te, tra duz o meu
re co nhe ci men to, a mi nha gra ti dão aos tra ba lha do res
do meu País e, so bre tu do, aos tra ba lha do res de Ron-
dô nia, que te nho a hon ra de re pre sen tar nes ta mag na 
Casa do Le gis la ti vo bra si le i ro. Qu e ro, prin ci pal men te,
ho me na ge ar os tra ba lha do res mais hu mil des pela pa-
ciên cia com que vêm en fren tan do as inú me ras cri ses
pe las qua is tem pas sa do a nos sa Na ção.
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Este ex tra or di ná rio e pu jan te País ain da não pa-
rou gra ças ao pa tri o tis mo, de di ca ção e com pre en são
dos tra ba lha do res que con ti nu am a acre di tar no nos-
so fu tu ro.

Qu an do os hu mil des tra ba lha do res do cam po,
prin ci pal men te de Ron dô nia, re ce be rem os pri me i ros
tí tu los de pro pri e da de, pre sen ci ei a emo ção no ros to
de cada um, ex pres sa da por meio das lá gri mas pro-
ve ni en tes do cho ro e do sor ri so, con se qüên cia da ale-
gria pela le ga li za ção de sua gle ba para plan tar, cul ti -
var sua la vou ra, cri ar sua va qui nha e seus pe que nos
re ba nhos de ca pri nos e su í nos e ou tros pe que nos
ani ma is que fa zem par te da vida sim ples do ho mem
do cam po.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nas ci e
me cri ei no cam po, fi lho de pais agri cul to res ori un dos
dos cam pos de San ta Ca ta ri na, re sol vi, como tan tos
ou tros bra si le i ros, mu dar para o Pa ra ná e, de po is,
para Ron dô nia com toda a mi nha fa mí lia. Apor tei no
sul da que le Esta do, mais exa ta men te em Vi lhe na,
onde pude par ti ci par, como agri cul tor, do pro ces so de
co lo ni za ção e re for ma agrá ria de Ron dô nia, que,
aliás, re pu to como sen do um dos pou cos pro ces sos
de re for ma agrá ria que deu ver da de i ra men te cer to
nes te País.

Qu an tos não se fo ram, Sr. Pre si den te, vi ti ma dos 
pe las do en ças e epi de mi as tro pi ca is? Qu an tos não
con se gui ram ver as suas la vou ras cul ti va das? Qu an -
tos não de sis ti ram e aban do na ram as suas gle bas em
vir tu de de não con se gui rem um pre ço jus to no mer ca -
do para os pro du tos de suas la vou ras, fru to do seu
suor e do sa cri fí cio do dia-a-dia?

E, hoje, como Se na dor da Re pú bli ca, nas an-
dan ças pe las ter ras da mi nha Ron dô nia, vejo, com
mu i ta tris te za e in dig na ção, os pro ble mas do cam po
na que le Esta do se rem trans for ma dos em as sun to de
po lí cia, em vez de po lí ti ca de ocu pa ção e fo men ta ção
agrí co la para o de sen vol vi men to da Ama zô nia e do
Bra sil.

Nes te meu sin ge lo pro nun ci a men to, per mi to-me 
pres tar mi nha ho me na gem aos tra ba lha do res do meu
País, prin ci pal men te aos tra ba lha do res ru ra is, com-
pa nhe i ros de tan tas lu tas e tan tos sa cri fí ci os e hoje de
tão pou cas es pe ran ças. Peço que es pe rem um pou co 
mais, te nham pa ciên cia, pois te nho a con vic ção de
que os tra ba lha do res do cam po ha ve rão de se rem
con si de ra dos im por tan tes par ce i ros no con tex to do
de sen vol vi men to na ci o nal.

Aos ilus tres Mi nis tros da Agri cul tu ra, Re for ma
Agrá ria e Meio Ambi en te, bem como aos di ri gen tes
do Incra e Iba ma, faço aqui des ta tri bu na o meu ge ne -
ro so ape lo no sen ti do de que os tra ba lha do res do
cam po do meu Esta do de Ron dô nia se jam tra ta dos
como bra si le i ros dig nos e me re ce do res do res pe i to a

to dos os ci da dãos que lu tam e tra ba lham em prol do
nos so Bra sil.

Ao fi na li zar es tas mi nhas sin ce ras pa la vras,
que ro con sig nar o nos so mais pro fun do res pe i to a to-
dos os tra ba lha do res bra si le i ros pela pas sa gem de
mais essa data co me mo ra ti va, que, na ver da de, re-
pre sen ta a gran de ban de i ra de luta que con ti nu a rá a
fa zer des sa la bo ri o sa clas se o sus ten tá cu lo da nos sa
his tó ria.

Nes ses úl ti mos qua ren ta dias, per cor ri to dos os
42 Mu ni cí pi os do meu Esta do de Ron dô nia e a la men -
ta ção é a mes ma: o do cu men to da ter ra, a es tra da, a
es co la, a ener gia elé tri ca. Esta mos en fren tan do es-
ses pro ble mas para que Ron dô nia se co lo que em me-
lhor po si ci o na men to no País.

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 Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
por ces são do Se na dor Ca sil do Mal da ner.

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, não
é no vi da de para nin guém que o de sem pe nho eco nô -
mi co do País, as ta xas de de sem pre go e a re dis tri bu i -
ção de ren da in flu en ci am di re ta men te nas ta xas de
cri mi na li da de. Do mes mo modo, não é no vi da de que,
de tan to se re pe tir essa ló gi ca, ela aca ba ca in do no
des cré di to, não por que es te ja er ra da, mas por que es-
sas de nún ci as aca bam não re dun dan do em de ci sões
que con tri bu am de ci si va men te para a re du ção da cri-
mi na li da de. Como con se qüên cia, as es co lhas mais
fá ce is para o com ba te à vi o lên cia re ca em, ao fi nal,
so bre os mes mos tó pi cos: au men to do con tin gen te de
po li ci a is, acrés ci mos às pe nas, etc.

Sem pre nos tem fal ta do, por exem plo, a in di ca -
ção do quan to a eco no mia re per cu te na cri mi na li da -
de, mas a me di da que se aper fe i ço am os es tu dos,
essa ca rên cia vem sen do pre en chi da. É o que nos
traz a re vis ta Épo ca da se ma na pas sa da. Na re por ta -
gem ”Nú me ros que nos fa zem pen sar“ são di vul ga -
das in for ma ções so bre o de sem pre go, a vi o lên cia e
mos tra a co ne xão en tre a cri mi na li da de e a vi o lên cia
com a má dis tri bu i ção de ren da no nos so País.

Em São Pa u lo, a que da de ren di men to de 21%,
ocor ri da en tre 1995 e 2001, re dun dou em au men to
sig ni fi ca ti vo da cri mi na li da de, que já tri pli cou nos úl ti -
mos 20 anos. Em 1980, ocor ri am 14 as sas si na tos por
100 mil ha bi tan tes, mas, em 2000, a pro por ção pas-
sou a ser de 42 ho mi cí di os por 100 mil ha bi tan tes. No
ba ir ro Anhan güe ra, na zona oes te de São Pa u lo, em
10 anos, a po bre za au men tou 300% e, nes se pe río do, 
os ho mi cí di os au men ta ram em 1.800%.

Os eco no mis tas Mar cos Lis boa, da Fun da ção
Ge tú lio Var gas, e Mô ni ca Andra de, da Uni ver si da de
Fe de ral de Mi nas Ge ra is, após es tu da rem por anos a
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cor re la ção ren da/cri mi na li da de, es ta be le ce ram o per-
fil das ví ti mas po ten ci a is de cri mes. Uma das cons ta -
ta ções é de que jo vens en tre 15 e 19 anos são os
mais sus ce tí ve is aos ho mi cí di os. Os pes qui sa do res
con clu em tam bém que um au men to de sa lá rio real e
uma que da da de si gual da de são fa to res que con tri bu -
em para a di mi nu i ção da taxa de ho mi cí di os nes sa
mes ma fa i xa da po pu la ção.

Numa si mu la ção que toma o Esta do do Rio de
Ja ne i ro como base, os es tu di o sos con clu em que um
au men to de 1% na taxa de de si gual da de de ren da
con tri bui com 0,2% para o ín di ce de ho mi cí di os de ho-
mens na ida de de 25 anos.

Se gun do o so ció lo go Igna cio Cano, o cri me está
mais li ga do à ju ven tu de por ser a fase em que as pes-
so as es tão mais dis pos tas a cor rer ris cos e, ao mes-
mo tem po, me lho rar de vida. Nos Esta dos Uni dos,
país em que fo ram re a li za dos es tu dos mais sis te má ti -
cos so bre essa cor re la ção, cons ta tou-se a re du ção
da cri mi na li da de na ju ven tu de. Esse fe nô me no se deu
por que foi in ter rom pi do esse pro ces so ma lig no de vi-
o lên cia por uma ra zão mu i to sim ples: o cres ci men to
eco nô mi co al te rou com ple ta men te o cli ma so ci al nas
pe ri fe ri as das ci da des. As co mu ni da des já po di am,
en tão, as se gu rar em pre go aos jo vens que se com por -
tas sem bem.

Essa aná li se faz sen ti do quan do se leva em con-
ta – como o fa zem os eco no mis tas – que a de ci são de
co me ter um cri me es ta ria, em gran de par te, obe de -
cen do a uma ra ci o na li da de da se guin te na tu re za: os
ga nhos po ten ci a is para ati vi da des ile ga is com pen -
sam os ris cos de apri si o na men to ou de mor te. Para
os es pe ci a lis tas, ”o de sem pre go afe ta as es ta tís ti cas
de vi o lên cia por que os de sem pre ga dos ob vi a men te
não cor rem o ris co de per der o em pre go e têm bas-
tan te tem po li vre para co me ter cri mes“.

É cla ro que não bas ta es pe rar que a eco no mia
cres ça, para que haja uma re du ção da vi o lên cia. É im-
pres cin dí vel que a ren da acres ci da ao bolo seja re dis -
tri bu í da com equa ni mi da de.

Eis o prin ci pal pon to: não po de re mos fa lar em
re du ção de vi o lên cia en quan to não se re dis tri bu ir
com ma i or equa ni mi da de a ren da do Bra sil.

Sei que é ne ces sá rio in ves tir em se gu ran ça pú-
bli ca, que é pre ci so am pli ar e qua li fi car os qua dros de
po li ci a is, que a nos sa Jus ti ça pre ci sa ser mais cé le re
e que as pu ni ções de vem ser pro por ci o na is ao de li to,
de tal modo que o cri me de i xe de ”com pen sar“ para
quem o co me te.

Mas re dis tri bu i ção de ren da e edu ca ção são fun-
da men ta is. Se es ses dois as pec tos pu de rem an dar jun-
tos, tan to me lhor. Os pro gra mas de bol sa-es co la têm
de mons tra do o quan to se pode me lho rar no que diz res-
pe i to aos ín di ces de apro va ção es co lar de cri an ças das
clas ses po pu la res. E, quan do falo de bol sa-es co la, não

que ro di zer ”bol sa-es mo la“. O quan ti ta ti vo deve, de fato,
sig ni fi car um au men to de ren da para a fa mí lia do es tu -
dan te, de tal modo que pos sa dis pen sar essa cri an ça
da con tri bu i ção que ela da ria.

Mas, in fe liz men te, não bas ta edu car nos sos jo-
vens. Se não ti ve rem pers pec ti va de em pre go, de que
adi an ta rá te rem es tu da do? A Ale ma nha e o Ja pão,
com suas re des de pro te ção so ci al, são os exem plos
mais bem aca ba dos des se tipo de pro te ção. No Ja-
pão, a vin cu la ção en tre os tra ba lha do res e as em pre -
sas em que tra ba lham per mi te uma se gu ran ça que
pas sa de ge ra ção para ge ra ção; na Ale ma nha, as se -
gu ra-se aos jo vens fi lhos dos tra ba lha do res que eles
te rão sua em pre ga bi li da de ga ran ti da nos ofí ci os de
seus pais.

E, no Bra sil, que rede de pro te ção so ci al exis te?
Que ga ran tia é dada aos fi lhos das fa mí li as que mo-
ram nas pe ri fe ri as de que te rão opor tu ni da de de tra-
ba lhar e ser re mu ne ra dos de cen te men te? Qual a ra-
ci o na li da de que ori en ta os jo vens ado les cen tes de lu-
ga res como os mor ros ca ri o cas, atra í dos, im pe li dos,
obri ga dos a in gres sar na sen da do cri me? Ou jo vens
do ser tão, do cha ma do ”po lí go no da ma co nha“, que
ga ran tia têm de ter ra, sa lá rio, edu ca ção?

Sei que a dis cus são é ár dua, Sr. Pre si den te,
mas não po de mos de i xar de fazê-la. Não po de mos
de i xar de lo ca li zar exa ta men te a fal ta de ren da. A po-
bre za con tri bui para a cri mi na li da de. Não que ro di zer
que o po bre seja o cri mi no so. É que as con di ções so-
ci a is no País le vam o jo vem à cri mi na li da de.

Por isso, sa u da mos es tu dos como esse que vi e -
ram à luz, pela re vis ta Épo ca, co lo can do o dedo na
fe ri da, com pro van do o quan to es ta mos cer tos ao de-
fen der a re dis tri bu i ção de ren da como fa tor de se gu -
ran ça so ci al. Des co nhe cer essa ver da de e in sis tir na
tese de que se re sol vem os pro ble mas de vi o lên cia
ape nas com po lí cia é con de nar nos sos jo vens à vi o -
lên cia nes ta du pla con di ção: a de ví ti mas e a de ato-
res de atos vi o len tos.

Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que de ter mi ne a
in ser ção nos Ana is da Casa des te pro nun ci a men to,
na ín te gra, e da re por ta gem da re vis ta Épo ca, edi ta -
da em 15 de abril des te ano, na qual me ba se ei para
fa zer este dis cur so. Te nho cer te za ab so lu ta, Sr. Pre si -
den te, de que este do cu men to, pu bli ca do pela re vis ta, 
ser vi rá de base para as tra ta ti vas que es tão sen do fe i -
tas no âm bi to do Po der Exe cu ti vo e do Po der Le gis la -
ti vo, vi san do à re du ção da vi o lên cia e da cri mi na li da -
de em nos so País.

Ao en cer rar as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te,
res sal to ain da que o Go ver no Fe de ral po de rá re du zir
subs tan ci al men te essa taxa de vi o lên cia no nos so
País na me di da em que ve nha a di re ci o nar as po lí ti -
cas pú bli cas aos mais jo vens, com a ge ra ção de em-
pre go e ren da, e faça com que o se tor pro du ti vo seja
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pres ti gi a do ade qua da men te. Como? Dan do algo à
ini ci a ti va pri va da? Não. Ape nas fa zen do com que a
ini ci a ti va pri va da te nha ju ros ba i xos e sin ta-se en co -
ra ja da a pro mo ver in ves ti men tos em nos so País e não
im pon do ta xas de ju ros as mais al tas do mun do, que
de ses ti mu lam to tal men te os nos sos em pre sá ri os,
numa in ves ti da que pode se tor nar uma ver da de i ra
aven tu ra ou um ver da de i ro su i cí dio, le van do o seu pa-
tri mô nio à dé bâ cle.

Pre ci sa mos pen sar, Sr. Pre si den te, se que re -
mos em pre go e um País fe liz, numa po lí ti ca que ve-
nha va lo ri zar as nos sas ex por ta ções. Pe las ex por ta -
ções, al can ça re mos o equi lí brio das nos sas con tas
cor ren tes com o ex te ri or, mas só po de re mos ex por tar
bem se hou ver um pro du to que ve nha a com pe tir, em
igual da de de con di ções, com aque les que são ofe re -
ci dos pelo mer ca do ex ter no.

Mas como pode ha ver, Sr. Pre si den te, um pro-
du to com pe ti ti vo no ex te ri or quan do as ta xas de ju ros
são as mais ele va das, quan do a agri cul tu ra não tem
es tí mu lo, não tem in cen ti vo, quan do se des tróem os
fun dos que de sen vol vi am o Nor des te, o Nor te, as re-
giões mais po bres, quan do se ins ta la no País uma
ver da de i ra rede de pro te ção aos mais ri cos? Pro va
dis so foi a apro va ção do se gu ro-apa gão, que re ti ra da
so ci e da de bra si le i ra, dos con su mi do res bra si le i ros, a
re ce i ta que já foi sub tra í da ao lon go de to dos es ses
anos pelo con ge la men to dos sa lá ri os, pe las al tas ta ri -
fas que são im pos tas. O se gu ro-apa gão re pre sen ta rá
2,9% para as re si dên ci as e 7,9% para os se to res co-
mer ci a is e in dus tri a is.

A con ta pe tró leo, Sr. Pre si den te, vem con tri bu in do
para o au men to das di vi sas do nos so País, haja vis ta
que já pro du zi mos 86% de nos sas ne ces si da des de
con su mo. Mas, quan do o Go ver no au men ta a ga so li na,
não faz a con ta de que já pro du zi mos 86%; faz a con ta
in ci din do so bre o to tal das ne ces si da des, quan do o au-
men to de ve ria le var em con si de ra ção ape nas os 14%
que im por ta mos de pe tró leo. Essa é uma apro pri a ção
in dé bi ta do Go ver no so bre o con su mi dor bra si le i ro, uma
vez que, se há pro du ção de pe tró leo que aten de a qua-
se to ta li da de do con su mo bra si le i ro, essa é uma con-
quis ta da so ci e da de, não do Go ver no, vi san do ao ba ra -
te a men to dos cus tos da pro du ção dos de ri va dos do pe-
tró leo e, con se qüen te men te, ofe re cen do ao con su mi dor 
bra si le i ro ga so li na e óleo di e sel mais ba ra tos. Isso sig-
ni fi ca, an tes de tudo, mais em pre go e mais ge ra ção de
ren da em nos so País.

É pre ci so que haja nes te País uma po lí ti ca equi-
li bra da, ade qua da, vol ta da para a área so ci al, aci ma
de tudo. É pre ci so le var em con ta que não po de mos,
de for ma al gu ma, ter um or ça men to de R$650 bi-
lhões, como dis se on tem o Se na dor Ro ber to Re-
quião, e des ti nar ape nas R$12 mi lhões aos in ves ti -
men tos. Isso é uma ver go nha! O Go ver no re ser va

uma par ce la mí ni ma para in ves ti men tos e uma ou tra
pon de rá vel para o pa ga men to de dí vi das que fo ram
pro mo vi das em épo cas pas sa das, quan do nem se-
quer era fe i ta uma au di to ria para se co nhe cer a sua
pro ce dên cia, le gi ti mi da de e le ga li da de. E quem paga
por isso é o povo bra si le i ro.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ao con clu ir o meu pro-
nun ci a men to, devo di zer que es pe ra mos que os ín di -
ces das pes qui sas se jam con fir ma dos nas ele i ções e
que a Opo si ção ven ça no Bra sil, para que, as sim,
pos sa mos mu dar essa po lí ti ca eco nô mi ca.

Che ga de tudo isso que está acon te cen do em
nos so País! Pre ci sa mos do for ta le ci men to da agri cul -
tu ra como fa tor in du tor do de sen vol vi men to na ci o nal,
da ge ra ção de em pre go e ren da, da re du ção das ta-
xas de ju ros e do com ba te sem tré gua aos atos de
cor rup ção que são co me ti dos nes te País, em que pre-
do mi na, ape sar de al gu mas ex ce ções, a im pro bi da de
em to dos os cam pos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Por isso, Sr. Pre si den te, te nho cer te za ab so lu ta
de que o Go ver no já en tre gou os pon tos, por que o
seu can di da to, José Ser ra, ex-Mi nis tro da Sa ú de, es-
ta ci o nou no per cen tu al de 19%. Esse é um re ca do do
povo bra si le i ro, que está can sa do de tudo o que nos
foi im pos to du ran te to dos es ses anos.

Hou ve tem po su fi ci en te para mu dar, in clu si ve
por meio da apro va ção de uma re for ma po lí ti ca que
im pe dis se o ca su ís mo, que foi a ver ti ca li za ção das ali-
an ças, e de uma re for ma tri bu tá ria que de so ne ras se a
pro du ção e vi es se a im plan tar jus ti ça tri bu tá ria no
Bra sil. Mas o Go ver no pre fe riu o pen du ri ca lho da
CPMF como tá bua de sal va ção para con se guir R$20
bi lhões por ano, im pos to esse que de ve ria va ler ape-
nas por um ano, o de 1997 – e foi esse que apro vei.
Mas, em se gui da, o Go ver no, apro ve i tan do-se do Se-
na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos, tor nou a
CPMF qua se per ma nen te.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ao en cer rar o meu pro-
nun ci a men to, agra de cen do a V. Exª a com pre en são,
es pe ro, mais uma vez, que o povo bra si le i ro ca mi nhe
nes ta di re ção: a de apo i ar os can di da tos da Opo si ção
para Pre si den te da Re pú bli ca, De pu ta do Fe de ral e
Se na dor da Re pú bli ca.

O povo já per ce beu que os fa tos ocor rem ape-
nas no âm bi to do Exe cu ti vo e do Le gis la ti vo. Qu an do
o Le gis la ti vo quer, ocor rem as mu dan ças. É as sim
que o povo bra si le i ro deve ca mi nhar nes sas ele i ções.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA-
DARES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª será aten di do nos
ter mos re gi men ta is.

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 (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra 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,
o Jor nal do Se na do de hoje apre sen ta uma in te res -
san te ma té ria so bre a par ti ci pa ção do Se na do na
XVII Bi e nal do Li vro em São Pa u lo. Já é a quar ta vez
que o Se na do par ti ci pa des se even to, e já tive opor tu -
ni da de de com pa re cer ao es tan de des ta Casa, quan-
do o even to foi re a li za do no Rio de Ja ne i ro, e, in clu si -
ve, lan cei uma se pa ra ta.

Ha ve rá vá ri os lan ça men tos de obras im por tan -
tes, e que ro fa zer uma lem bran ça à Casa, a V. Exª e
ao 1º Se cre tá rio, que, nes te mo men to, es tão a co-
man dar esta ses são.

Os Se na do res pos su em mu i tas se pa ra tas dos
seus tra ba lhos. Re cor do mes mo, para lem brar aos
que es tão ora na Mesa, que V. Exª tem se pa ra tas so-
bre a Ama zô nia, so bre a ques tão das es tra das bra si -
le i ras; o Se na dor Car los Wil son tem um tra ba lho im-
por tan te so bre uma das CPIs mais no tá ve is que se fi-
ze ram nes te País e que ca í ram num va zio – não sei se
S. Exª con cor da co mi go –, que foi a das Obras Ina ca -
ba das. Te nho lido dis cur sos do Se na dor La u ro Cam-
pos que são ver da de i ros li vros di dá ti cos so bre po lí ti -
ca, de acor do com a vi são de S. Exª, e as sim por di an -
te, se fôs se mos enu me rar.

Tem pos atrás, o Se na do foi mu i to ata ca do, por-
que hou ve, por par te da Grá fi ca do Se na do, por par te
dos Se na do res, a pu bli ca ção de ma té ria que te ria
sido con si de ra da me ra men te ele i to ral. Isso já ter mi -
nou, há vá ri os anos, com de ci sões se ve ras da Mesa,
por vol ta de 1995, se não me en ga no. Hoje, as se pa -
ra tas cons ti tu em uma pro du ção cul tu ral da Casa, e as
pes so as não as co nhe cem.

Na Bi e nal de São Pa u lo, há 850 es tan des. É
duas ve zes ma i or que a do Rio, que é uma bi e nal, em
ter mos de es pa ço e quan ti da de de pes so as, que mo-
bi li za cer ca de 300 mil pes so as. Em São Pa u lo, pos-
si vel men te, o even to mo bi li za rá cer ca de 500 mil
pes so as.

Por tan to, con si de ro in te res san te que, por uma
se le ção que se ria fe i ta ou pelo pró prio Se na dor ou
pela Grá fi ca, o es tan de do Se na do tam bém te nha es-
ses pe que nos li vros, que são as se pa ra tas, para que
as pes so as ve jam que os Se na do res tra ba lham, pro-

du zem ma te ri al de in te res se dos Esta dos e do País,
ma te ri al de na tu re za cul tu ral, e que essa é uma ati vi -
da de do Se na do.

Esse tra ba lho, a meu ju í zo, não deve fi car ads tri -
to às ma las pos ta is que os Se na do res pos su em. Que
os jo vens e os es tu dan tes que pas sem por ali sin tam
o Se na do em sua ple ni tu de!

De i xo, en tão, essa su ges tão com V. Exª e com o
Sr. 1º Se cre tá rio e es pe ro que ela pos sa ser aten di da
e com pre en di da.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor

Artur da Tá vo la, V. Exª, como um bom po lí ti co e ho-
mem de le tras, re ve la uma sen si bi li da de mu i to gran de 
para a ques tão que aca ba de pro por à Mesa do Se na -
do Fe de ral.

Em ver da de, to dos os anos, o Se na do com pa re -
ce à Bi e nal do Li vro com as suas pu bli ca ções, mas
não tem tido a pre o cu pa ção de tam bém de mons trar
aqui lo que seus pró pri os in te gran tes, os Se na do res,
fa zem ao lon go de seus man da tos.

A su ges tão de V. Exª, por tan to, vem em mu i to
boa hora, e, ao tem po em que V. Exª fa la va, eu já con-
sul ta va aqui os Se cre tá ri os Car los Wil son e Mo za ril do 
Ca val can ti, que es tão ab so lu ta men te de acor do com
isso. Da rei no tí ci as ao Pre si den te Ra mez Te bet, como
não po de ria de i xar de fa zer, da pro pos ta de V. Exª,
mas, des de logo, pos so ga ran tir a V. Exª que, sen do
uma su ges tão de mu i to boa ins pi ra ção, o ple i to de V. Exª
será aten di do já a par tir de ama nhã.

A Bi e nal de São Pa u lo co me ça ama nhã, e o Se-
na do será re pre sen ta do pe los Se na do res Car los Wil-
son e Lú cio Alcân ta ra e por este Se na dor, na que le
acon te ci men to de gran de en ver ga du ra.

Entre as pu bli ca ções que es ta mos le van do à
Bi e nal, há uma mu i to in te res san te que o Se na do aca-
ba de edi tar: aque la que diz res pe i to às Atas da gran-
de Co mis são pre si di da por Cos ta e Sil va, que ela bo -
rou a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 1, que re sul tou na re-
a ber tu ra do Con gres so Na ci o nal, en tão em re ces so
com pul só rio, e tam bém na res ta u ra ção do pro ces so
de mo crá ti co no pas so se guin te. Essas no tas ta qui -
grá fi cas ori gi na is vi nham sen do man ti das em si gi lo ou
em se gre do por todo esse tem po. Ago ra, vi e ram ao
co nhe ci men to do Se na do e con ti nu am iné di tas até
essa pu bli ca ção. O li vro, mu i to bem fe i to pela Grá fi ca
do Se na do, será lan ça do ama nhã na Bi e nal.

Ain da mais, gos ta ria de di zer ao Se na dor Artur
da Tá vo la que a pró pria Se cre ta ria-Ge ral da Mesa
edi ta este do cu men to de gran de in te res se, que é o
Diá rio do Se na do Fe de ral, em que se re gis tra o fun-
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ci o na men to in te gral des ta Casa, com a ma ni fes ta ção
dos Srs. Se na do res, com CPIs e com tudo o quan to
se faz aqui de gran de im por tân cia his tó ri ca para o
nos so País.

Por tan to, veja como é opor tu na a pro pos ta de
V. Exª, que, por tan to, será aca ta da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, por vin te mi-
nu tos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, ini ci al men te, gos ta ria de se cun dar as pa-
la vras de V. Exª para re gis trar que isso mos tra a efi-
ciên cia da Mesa e do Sr. Se cre tá rio-Ge ral, Dr. Ra i -
mun do Car re i ro, pois quan do uma pro pos ta é apre-
sen ta da, de pron to já se co mu ni ca a de ci são, na tu ral -
men te ad re fe ren dum do Sr. Pre si den te Ra mez Te-
bet, mas mos tran do a agi li da de e a ação in te gra da do
nos so Se cre tá rio-Ge ral da Mesa com a Pre si dên cia e
com seus vice-Pre si den tes. A ar ti cu la ção que exis te
en tre as vá ri as uni da des, seg men tos, se cre ta ri as e
ór gãos da Casa nos dá a cer te za de que cum pri mos o
nos so pa pel no ple ná rio e que a es tru tu ra do Se na do
está pre pa ra da para bem in for mar a so ci e da de. 

Os meus cum pri men tos a V.Exª e à Mesa, es pe -
ci al men te ao nos so Se cre tá rio, meu com pa nhe i ro de
Par ti do, Se na dor Car los Wil son.

Re tor no ao meu dis cur so, nes te mo men to, re-
gis tran do uma data que, sem dú vi da, é cí vi ca no ca-
len dá rio bra si le i ro, por que pou cas da tas atin gem a di-
men são do dia 21 de abril, que trans cor reu no do min -
go pas sa do. Três gran des acon te ci men tos, cada qual
a seu tem po e cada um de les re ves ti do de sin gu lar
im por tân cia, as si na lam pas sa gens mar can tes da His-
tó ria bra si le i ra. Co in ci den te men te, to dos eles con ver -
gem para o mes mo pon to de par ti da: Mi nas Ge ra is. 

Tudo co me çou no lon gín quo 21 de abril de 1792.
Na que la data, o al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er, 
o Ti ra den tes, a quem as ru e las de Vila Rica en si na -
ram a per cor rer os pe ri go sos e di fí ce is ca mi nhos por
onde pas sa vam os que não se cur vam à opres são e à
ti ra nia, era imo la do em pra ça pú bli ca. Ti ra den tes,
”aque le lou co en san de ci do pela li ber da de“, o ho mem
dis pos to a ofe re cer em sa cri fí cio dez vi das, se dez vi-
das ti ves se, pela in de pen dên cia do seu País, era exe-
cu ta do pelo cri me de so nhar uma vida li vre para seus
con ci da dãos. Dele, o po der ins ti tu í do ar ran cou a vida,
amal di ço ou-lhe a des cen dên cia, des tru iu-lhe a casa
e sal gou o ter re no onde es ta va edi fi ca da, re ta lhou-lhe 
o cor po iner te e ex pôs suas par tes para ame dron tar
pos sí ve is se gui do res. Fez tudo isso mas não con se -

guiu apa gar-lhe o exem plo, mu i to me nos cons pur car
sua his tó ria.

Aque le Ti ra den tes, de quem um car ras co qual-
quer ti rou a vida em obe diên cia à de ci são de uma
Jus ti ça a ser vi ço dos po de ro sos da épo ca, saiu do pa-
tí bu lo para atra ves sar a alma da na ci o na li da de. Como
ne nhum ou tro do seu tem po, en trou para a His tó ria
pela por ta da fren te, como sói acon te cer aos au tên ti -
cos he róis. A voz do jus to, mo men ta ne a men te ca la da
pela for ça do ar bí trio, ecoa pe los sé cu los a cla mar por
jus ti ça, in de pen dên cia e li ber da de.

Mu i to tem po de po is, um ou tro 21 de abril en tra -
va para a His tó ria bra si le i ra. Per so na gem di fe ren te,
ou tra re a li da de, mas a mes ma dor cí vi ca to ma va por
in te i ro a gen te bra si le i ra. Uma vez mais, a mor te vi nha 
ten tar in ter rom per so nhos ma i o res, so nhos co le ti vos
de ver a Pá tria de pé, sem medo de pen sar, fa lar e
agir, dis pos ta a res pi rar os ares da li ber da de sem os
qua is pe re ce a dig ni da de de um povo. Cor ria o ano de
1985 e, na que le 21 de abril, era anun ci a da a mor te de
Tan cre do Ne ves, o mi ne i ro que São João Del Rei ofe-
re ceu ao Bra sil para ser um de seus mais no tá ve is es-
ta dis tas.

Com Tan cre do, a po lí ti ca atin gia sua cul mi nân -
cia: nele, na dose cer ta, se re ni da de e pru dên cia, cul-
tu ra e sa be do ria se uni am para con fi gu rar a per so na li -
da de mar can te. Ne nhu ma des sas ca rac te rís ti cas, to-
da via, se so bre pu nha à fir me za e à co ra gem, atri bu -
tos que ja ma is lhe fal ta ram ao lon go de fe cun da tra je -
tó ria po lí ti ca, so bre tu do par la men tar.

As lá gri mas que mi lhões de bra si le i ros ver te ram 
es pon ta ne a men te na que le mo men to eram de dor,
sim, pela per da do gran de lí der que, com so ber ba ma-
es tria, sou be ali nha var os in trin ca dos acor dos que
per mi ti ram à Na ção con clu ir um di fí cil pro ces so de
tran si ção. Com au xí lio de sua lú ci da li de ran ça, pôde o
País se lar o fim do Re gi me Mi li tar e pro mo ver o re tor -
no ao Po der Ci vil. Mas tam bém eram lá gri mas emo-
ci o na das, de pre co ce sa u da de de um ho mem que en-
gran de ceu a vida pú bli ca e aju dou o Bra sil a avan çar
na con quis ta de seu ama du re ci men to po lí ti co.

Por fim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
te mos o 21 de abril fes ti vo, o 21 de abril da es pe ran ça, 
a des cor ti nar um fu tu ro gran di o so para o Bra sil. O 21
de abril que re i te ra a in fi ni ta ca pa ci da de de nos sa
gen te de cons tru ir sua His tó ria com as pró pri as mãos,
de for jar seu des ti no con for me seus in te res ses ma i o -
res. Esse lu mi no so 21 de abril é o de 1960, data da
ina u gu ra ção de Bra sí lia, meta sín te se de Jus ce li no
Ku bits chek de Oli ve i ra, o mi ne i ro que Di a man ti na viu
nas cer e que o Bra sil apren deu a amar.
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Bra sí lia é úni ca. Do tra ça do sim ples e ge ni al de
Lú cio Cos ta, ao qual se agre gou a le ve za e a ori gi na li -
da de da ar qui te tu ra de Oscar Ni e me yer, sur giu a ci da -
de que não se con fun de com ne nhu ma ou tra. Não por
ou tra ra zão, ela é o úni co nú cleo ur ba no mo der no a
ser de cla ra do Pa tri mô nio da Hu ma ni da de, por sá bia
de ci são da Unes co. 

Bra sí lia rima com ar ro jo, de ter mi na ção e hu ma -
nis mo. Dos ge ne ro sos es pa ços ver des às qua dras re-
si den ci a is que es ti mu lam o con ta to com a na tu re za e
ex pres sam um sen ti do de paz, tudo em Bra sí lia leva
a crer no ines go tá vel es pí ri to cri a dor da gen te bra si -
le i ra.

Essa Bra sí lia, Sr. Pre si den te, so men te foi pos sí -
vel por que ha via um Pre si den te da Re pú bli ca como
JK: al guém que, ir ra di an do sim pa tia e es par gin do oti-
mis mo, sem pre acre di tou ser pos sí vel an te ci par o fu-
tu ro e, cons tru in do-o, re di mir a ti mi dez, o de sa len to e
a des cren ça que mar ca ram nos so pas sa do. Essa
Bra sí lia, Srªs e Srs. Se na do res, foi pos sí vel por que
ha via um Jus ce li no pron to para to mar de ci sões, apto
para co man dar, cons ci en te ao de le gar res pon sa bi li -
da des, com pe ten te e jus to para co brar re sul ta dos.

Esse JK, cujo cen te ná rio de nas ci men to es ta -
mos ce le bran do nes te ano de 2002, nas ceu de fa mí lia 
hu mil de e, a ri gor, ain da que te nha pro ta go ni za do bri-
lhan te car re i ra po lí ti ca em nos so Esta do, ja ma is in te -
grou as oli gar qui as mi ne i ras. Órfão de pai ain da cri an -
ça, sem pre sou be o que é lu tar pela vida. Assim, já na
Ca pi tal, foi tra ba lhar como te le gra fis ta para cus te ar
seus es tu dos na Fa cul da de de Me di ci na. 

Mé di co, Jus ce li no in gres sou na Po lí cia Mi li tar de
Mi nas Ge ra is e, nes sa con di ção, de mons trou co ra -
gem e bra vu ra por oca sião dos com ba tes con tra os
pa u lis tas, em 1932, na re gião da Man ti que i ra. Co nhe -
cen do, nes sa épo ca, Be ne di to Va la da res, que as su -
mi ria a se guir o co man do po lí ti co do Esta do, foi por
ele le va do à vida pú bli ca. Em 1934, eis JK – o Nonô de
Di a man ti na – ele i to De pu ta do Fe de ral Cons ti tu in te. O
res to, a Na ção co nhe ce so be ja men te. 

No Exe cu ti vo, Jus ce li no pôde de mos trar todo o
seu di na mis mo. Ante nas sem pre di re ci o na das para o
fu tu ro, ten do pres sa em fa zer, no ta bi li zou-se por onde
pas sou. Pre fe i to de Belo Ho ri zon te, Go ver na dor de
Mi nas Ge ra is e Pre si den te do Bra sil, fez ad mi ra vel -
men te aqui lo que Ma u ro San ta ya na tão bem sin te ti -
zou: “rom peu ta bus, vi o lou as mu ra lhas do tem po,
con ven ceu-nos de que a ale gria faz mais for tes as na-
ções e de que o pro gres so re cla ma va a be le za.”

Assim foi JK ad mi nis tra dor pú bli co. Cer can do-se 
de ar tis tas, foi con cre ti zan do so nhos e tor nan do re a is
as mais be las uto pi as. Com o con jun to ar qui te tô ni co

da Pam pu lha, por exem plo, fez com que a mo der ni da -
de abris se seus bra ços so bre Belo Ho ri zon te. Com
Bra sí lia, so nho mais que cen te ná rio aca len ta do pelo
País, tin giu com as co res da es pe ran ça o sol do cer ra -
do. Com o Pla no de Me tas, pro vou aos bra si le i ros a
efi cá cia de pla ne ja men to es tra té gi co e, mais do que
isso, mos trou-nos a to dos ser pos sí vel su pe rar o his-
tó ri co pes si mis mo na ci o nal e as su mir o es pí ri to re so -
lu to de quem crê em si mes mo.

Ener gia e Trans por te, pe dra an gu lar do Pla no
de Me tas de JK, sus ten ta ram a ar ran ca da de sen vol vi -
men tis ta que o Bra sil co nhe ceu na se gun da me ta de
dos anos 50, os ”Anos Dou ra dos“: cons tru in do bar ra -
gens e hi dre lé tri cas, de modo a ga ran tir a ener gia im-
pul si o na do ra das ati vi da des pro du ti vas; abrin do es-
tra das que co nec ta vam as re giões até en tão apar ta -
das en tre si; ins ta lan do a in dús tria au to mo bi lís ti ca,
eixo di nâ mi co da nova eco no mia bra si le i ra; mo der ni -
zan do a Admi nis tra ção Pú bli ca, com a cri a ção de
agên ci as de de sen vol vi men to e com a ins ti tu i ção dos
gru pos exe cu ti vos, em tudo isso es ta va a mar ca do Jus-
ce li no em pre en de dor, pro gres sis ta e mo der ni za dor.

A par tir do modo de ser e de agir de seu Pre si -
den te, os bra si le i ros se sen ti ram es ti mu la dos a fa zer
e a ou sar, dan do va zão ao seu imen so po ten ci al cri a -
dor. Na ân sia da ino va ção re den to ra do País, sur gem
o Ci ne ma Novo, com sua re vo lu ci o ná ria es té ti ca a re-
fle tir so bre a re a li da de na ci o nal, e a Bos sa Nova, a
ele var a mú si ca po pu lar bra si le i ra à con di ção de
obra-pri ma, ad mi ra da em todo o mun do. A au to con fi -
an ça de que os bra si le i ros se in ves ti am na que le con-
tex to, acom pa nhan do o rit mo re a li za dor im pos to por
JK, re ce bia o im pac to por de ma is po si ti vo da con quis -
ta, pela pri me i ra vez em nos sa His tó ria, de uma Copa
do Mun do de Fu te bol.

Por fim, mas não se cun da ri a men te, ha via o Jus-
ce li no ci da dão e de mo cra ta. O ho mem pú bli co a
quem Deus pou pa ra o ”sen ti men to do medo“, mas em
re la ção ao qual fora pró di go ao pro vê-lo de uma alma
des pro vi da de ran cor. Daí, um Jus ce li no in fi ni tas ve-
zes ma i or que seus ad ver sá ri os, in fi ni tas ve zes su pe -
ri or aos seus ca lu ni a do res. Um Jus ce li no que per doa
e anis tia, que se re cu sa a ace i tar pro pos tas gol pis tas
de con ti nu ís mo, que nos en si na – pelo exem plo – o
va lor in co men su rá vel da de mo cra cia.

Ho me na ge ar Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é de ver que
cum pri mos pra ze ro sa men te. Ce le brar a me mó ria
des se bra si le i ro in vul gar é, de cer to modo, can tar a
gran de za de nos sa gen te e as po ten ci a li da des de
nos sa ter ra. Afi nal, foi com eles que apren de mos a li-
ção da qual não po de mos nos es que cer ou nos afas-
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tar: é pela or ga ni za ção da von ta de na ci o nal que se
rom pem os li mi tes ima gi ná ri os que sem pre im pe di -
ram o de sen vol vi men to do País.

JK, Tan cre do e Ti ra den tes fo ram mes tres da li-
ção que nos re di me e dig ni fi ca. Que se ja mos dig nos
des se le ga do!

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por-
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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª tem a pa la vra, por cin co
mi nu tos, pela Li de ran ça do PFL.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, faço esta co mu ni ca ção à Casa
aten den do a uma so li ci ta ção da Asso ci a ção Na ci o nal
dos Assis ten tes Ju rí di cos da Advo ca cia-Ge ral da
União – Uni a gu –, que pede o apo io do Con gres so
Na ci o nal, tan to da Câ ma ra como do Se na do, para
uma pro pos ta le gis la ti va, apre sen ta da pelo Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, que al te ra a de no mi na ção da car-
re i ra de Assis ten te Ju rí di co da União para Con sul tor
Ju rí di co Fe de ral. 

O pre sen te ple i to con sis te em ban de i ra de sig ni -
fi ca ti va im por tân cia para a car re i ra con sul ti va da
Advo ca cia-Ge ral da União, não só pelo fato da de no -
mi na ção atu al não cor res pon der à im por tân cia da ati-
vi da de. Mas, aci ma de tudo, pelo fato de que os mem-
bros da AGU, en car re ga dos da Con sul to ria Ju rí di ca,
não se rem as sis ten tes. Ou seja, não atu am em ati vi -
da de-meio, pois de sen vol vem, no âm bi to das atri bu i -
ções da Advo ca cia-Ge ral da União, o pa pel de ori en -
tar e con tro lar a le gi ti mi da de e a le ga li da de dos atos
ad mi nis tra ti vos. Por tan to, atu am em re le van te ati vi da -
de-fim da que la ins ti tu i ção.

Devo re gis trar, Sr. Pre si den te, que en ten do,
como já de fen di nes ta Casa, que só te re mos uma ad-
vo ca cia pú bli ca ins ti tu ci o nal men te for te, o que é im-
por tan te para o aper fe i ço a men to do Esta do De mo -
crá ti co de Di re i to, quan do a AGU ti ver uma car re i ra
úni ca; for ma de or ga ni za ção que, aliás, já exis te nos
Esta dos. Inclu si ve esta car re i ra úni ca per mi ti ria uma
ma i or efi ciên cia e oti mi za ção na alo ca ção dos pro fis -
si o na is mem bros da que la ins ti tu i ção.

Não obs tan te, cum pre sa li en tar, a mu dan ça da
de no mi na ção da car re i ra de Assis ten te Ju rí di co para
Con sul tor Ju rí di co Fe de ral já re pre sen ta um pas so
sig ni fi ca ti va men te im por tan te. 

Nes se sen ti do, peço o apo io dos co le gas Se na -
do res e Se na do ras para esta pro pos ta, que ain da
está na Câ ma ra dos De pu ta dos, bem como pa ra be ni -
zo o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, o Dr.
Gil mar Men des, o Mi nis tro Pe dro Pa ren te e, prin ci pal -
men te, o Dr. André Ser rão, que tem sido o ma i or en tu -
si as ta des ta pro pos ta, pela pre sen te ini ci a ti va.

Des ta co ain da que o mes mo pro je to, cor res pon -
den te à Men sa gem nº 235, pro mo ve ou tro avan ço sig-
ni fi ca ti vo no âm bi to da ad vo ca cia pú bli ca, por meio da
cri a ção da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, me di da que
per mi ti rá o me lhor fun ci o na men to da ati vi da de da
con sul to ria ju rí di ca e de fe sa ju di ci al das Au tar qui as e
Fun da ções Fe de ra is.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go, 

por quin ze mi nu tos, a Hora do Expe di en te, para as co-
mu ni ca ções ina diá ve is.

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que cum-
pram in te gral men te o Re gi men to Inter no da Casa.

Pas so a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. 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, na se ma na pas sa -
da, o Se na do Fe de ral apro vou uma me di da pro vi só ria 
per mi tin do que as con ces si o ná ri as, as em pre sas de
ener gia elé tri ca, co brem, na con ta de luz do ci da dão,
o se gu ro-apa gão.

Qu an do vo tei – e adi an to que vo tei con tra à me-
di da pro vi só ria por não con cor dar exa ta men te com
esse cus to a mais para os ci da dãos bra si le i ros e para
as em pre sas bra si le i ras – fui in for ma do, nes te Ple ná -
rio, de que o Pa ra ná não es ta va in clu í do na co bran ça
do se gu ro-apa gão. No en tan to, vá ri os pa ra na en ses
in for ma ram-me de que em suas con tas há uma taxa a
mais sen do co bra da em se pa ra do, que é exa ta men te
a con ta do se gu ro-apa gão. 

Sr. Pre si den te, não dá para en ten der! Esse se-
gu ro foi ins ti tu í do para for ne cer re cur sos às em pre sas 
para que elas in vis tam e, des sa for ma, pos sam com-
ba ter a cri se de ener gia elé tri ca que as sal tou o País
nos úl ti mos me ses, prin ci pal men te no ano pas sa do, o
que le vou in clu si ve o Go ver no a pro mo ver o ra ci o na -
men to. Por tan to, não dá para en ten der por que os
Esta dos do Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do
Sul têm que pa gar! Afi nal de con tas o Pa ra ná, que ex-

06146 Sex ta-fe i ra  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200226    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



por ta ener gia elé tri ca, já se sa cri fi cou bas tan te ao ter
mais de 400 mil hec ta res de ter ras fér te is inun da dos
para a cons tru ção das hi dre lé tri cas nos rios Pa ra ná e
Igua çu, prin ci pal men te.

Não te mos ne nhum pro ble ma de for ne ci men to
de ener gia, Sr. Pre si den te. Ao con trá rio, te mos ex ce -
den te: 30% da ener gia con su mi da na re gião Su des te
do Bra sil é pro du zi da no Pa ra ná. E nós, que já con tri -
buí mos com as ter ras fér te is inun da das, es ta mos pa-
gan do o se gu ro apa gão, como to dos os ou tros Esta dos.

É cla ro que es ta mos em uma Fe de ra ção e o sis-
te ma é in ter li ga do, mas, Sr. Pre si den te, para com pen -
sar o Pa ra ná por esse sa cri fí cio, por esse es for ço, eu
gos ta ria de so li ci tar a V. Exª que nos des se opor tu ni -
da de de vo tar uma emen da cons ti tu ci o nal de au to ria
do Se na dor Ge ral do Melo, se não me en ga no, que
pro põe uma al te ra ção na re gra de co bran ça do im-
pos to. Hoje, os Esta dos pro du to res de ener gia elé tri -
ca nada re ce bem de ICMS. É o caso do Pa ra ná. A co-
bran ça do ICMS é fe i ta no con su mo, na dis tri bu i ção.
Os Esta dos de São Pa u lo, do Rio de Ja ne i ro, en fim,
os Esta dos que dis tri bu em a ener gia for ne ci da pelo
Pa ra ná são os que co bram esse im pos to.

Re su min do, Sr. Pre si den te, nós ti ve mos nos sas
ter ras inun da das. Mi lha res de pe que nos pro pri e tá ri os
pa ra na en ses ti ve ram que sair da que las ter ras que fo-
ram inun da das. Além dis so, pro du zi mos e ex por ta -
mos ener gia para ou tros Esta dos do Bra sil, que a uti li -
zam em suas in dús tri as, em seus co mér ci os, em suas
re si dên ci as. O Pa ra ná não pode ser pe na li za do du-
pla men te, ten do as suas ter ras inun da das e não ten-
do o di re i to de co brar o im pos to na pro du ção da ener-
gia elé tri ca.

Insis to, Sr. Pre si den te, por que isso sig ni fi ca ria,
para o Pa ra ná, um in cre men to de R$600 mi lhões na
ar re ca da ção, o que re pre sen ta ria, sem ne nhu ma dú-
vi da, o re e qui lí brio de suas con tas, que se en con tram
de se qui li bra das por uma sé rie de er ros e equí vo cos
co me ti dos du ran te a atu al ad mi nis tra ção.

Sr. Pre si den te, de ve mos, nes se caso, fa zer jus ti -
ça a um Esta do que tem dado tal con tri bu i ção para o
de sen vol vi men to do País. Vin te e cin co por cen to da
pro du ção agrí co la na ci o nal ain da sai do Pa ra ná, que
ocu pa 2,4% do ter ri tó rio do Bra sil. E, no que se re fe re
à ener gia, 30% do que é con su mi do no Su des te bra si -
le i ro é pro du zi do no Pa ra ná. Por tan to, que re mos aqui-
lo que se ria o mais jus to: a opor tu ni da de de vo tar aqui
a emen da cons ti tu ci o nal que nos da ria o di re i to de co-
brar os im pos tos na pro du ção da ener gia e não na
dis tri bu i ção.

Cum prin do o tem po ri go ro sa men te, Sr. Pre si -
den te, era essa a co mu ni ca ção e a so li ci ta ção que

gos ta ria de fa zer a V. Exª, até para en ten der por que
não vo ta mos ain da essa emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pres to
es cla re ci men tos a V. Exª, Se na dor Osmar Dias.

A PEC tem como pri me i ro sig na tá rio o ilus tre
Se na dor Ge ral do Melo. No dia 4 de de zem bro de
2001, foi so li ci ta do, pelo pró prio Se na dor Ge ral do
Melo, o adi a men to da vo ta ção para o dia 17 de de-
zem bro de 2001, não ten do ha vi do quo rum na que le
dia, se gun do re gis tra o pro ces so. A ma té ria está em
vo ta ção já em se gun do tur no e va mos pro vi den ci ar,
de po is de fa lar com o pri me i ro sig na tá rio da PEC, a
sua in clu são na pa u ta.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Mu i to obri-
ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, o Pa ra ná, com go ver nos pre vi den -
tes, cons tru iu usi nas e pro duz mais ener gia do que
pode con su mir. Mes mo as sim, é agra va do com o tal
se gu ro apa gão, que co bre a im pre vi dên cia do Go ver -
no Fe de ral.

Sr. Pre si den te, na con di ção de Pre si den te da
Co mis são do Mer co sul, tra go uma mo ção, para ser
vo ta da pelo Ple ná rio, que se re fe re à Argen ti na.

A sú mu la é a se guin te:

Ten do em vis ta a gra vi da de da cri se
na Argen ti na, con cla ma mos o Con gres so
Na ci o nal a en vi ar mo ção de so li da ri e da de
ao povo e ao go ver no ar gen ti nos, e de re pú -
dio ao com por ta men to do Go ver no dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, re pre sen ta do
pelo seu Te sou ro Na ci o nal e pelo Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

(...)

Con si de ran do a gra ve cri se po lí ti ca e so ci al
que ator men ta a Argen ti na, e que bate às por tas do
Con gres so Na ci o nal bra si le i ro e pede nos sa re fle -
xão so bre o con ce i to de de mo cra cia como o go ver -
no do povo, pelo povo e para o povo, para que en-
con tre mos for mas con cre tas de so li da ri e da de ur-
gen te à bra va po pu la ção ar gen ti na;

Lem bran do que hoje tor nou-se con sen so ge ral
que o fra cas so do pla no eco nô mi co ar gen ti no im pos -
to pelo Te sou ro nor te-ame ri ca no e pelo Fun do Mo ne -
tá rio Inter na ci o nal, vi gen te nos úl ti mos onze anos, é a
ra zão da imen sa mi sé ria eco nô mi ca que se aba teu
ver ti gi no sa men te so bre o povo ar gen ti no e faz tre mer
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as ins ti tu i ções po lí ti cas que ain da res pi ram na que le
país;

Lem bran do ain da que, em bo ra seja ver da de
que o Pre si den te Edu ar do Du hal de te nha sido un gi do 
ao pos to de pri me i ro man da tá rio ar gen ti no na se-
qüên cia da de sis tên cia de um pre si den te le gal men te
ele i to pelo su frá gio uni ver sal, o Pre si den te Fer nan do
De La Rúa, e de mais três lí de res po lí ti cos na ci o na is,
a tra gé dia ar gen ti na não pode pa ra li sar-nos, po lí ti cos
bra si le i ros, em pe nha dos na de fe sa da de mo cra cia e
da so be ra nia na ci o nal das ter ras si tu a das aba i xo do
Rio Gran de, aque le que se pa ra o Mé xi co dos Esta dos 
Uni dos da Amé ri ca;

Con si de ran do que a atu al con jun tu ra po lí ti ca e
eco nô mi ca ar gen ti na in te res sa aos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, pois o fra cas so da de mo cra cia na Argen-
ti na, não im por ta a que cus to, in clu si ve de pro vá ve is
ví ti mas ino cen tes no caso de uma re vol ta so ci al que
po nha o povo em con fli to com as ins ti tu i ções de mo -
crá ti cas, con tri bu i rá, em de fi ni ti vo, para a des mon ta -
gem do Mer co sul, ao mes mo tem po em que fa ci li ta rá
a ne go ci a ção para a cri a ção de uma Área de Li vre
Co mér cio das Amé ri cas, a ALCA, pro je ta da para
cons ti tu ir um imen so mer ca do ame ri ca no em que pre-
va le çam ape nas os in te res ses co mer ci a is do Gran de
Irmão do Nor te, o Big Brot her de que nos fa la va Ge or -
ge Orwell;

Des ta can do que não po de mos as sis tir de bra-
ços cru za dos ao avan ço des con tro la do des sa ex plo -
si va si tu a ção po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al ar ma da
con tra o povo ar gen ti no, per mi tin do que che gue ao
seu li mi te ter mi nal, cor ro en do e des tru in do a jo vem
de mo cra cia ar gen ti na e con tri bu in do para de ses ta bi li -
zar a go ver na bi li da de e as ins ti tu i ções de mo crá ti cas
no es pa ço ge o grá fi co sul-ame ri ca no;

Enca re ço ao Con gres so Na ci o nal bra si le i ro que
di ri ja uma mo ção de so li da ri e da de ao povo ar gen ti no,
sob a for ma de aler ta ao Go ver no dos Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca e aos or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o -
na is que, como o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, não
de i xam de ser res pon sá ve is pelo des ca la bro pro vo ca -
do nas fi nan ças pú bli cas ar gen ti nas, de cor ren tes em
gran de par te de um as ses so ra men to téc ni co des-
com pro mis sa do com a re a li da de e o fu tu ro dos pa í ses 
emer gen tes no con tex to de uma eco no mia glo ba li za -
da, e aten den do ape nas à vi são e aos in te res ses es-
pe cí fi cos das eco no mi as in dus tri a li za das.

Ade ma is, na qua li da de de re pre sen tan te do
Con gres so Na ci o nal bra si le i ro na Co mis são Par la -
men tar Con jun ta do Mer co sul, ór gão in te gran te da
es tru tu ra ins ti tu ci o nal do Mer co sul, peço o apo io do
Con gres so Na ci o nal bra si le i ro para que pos sa mos

en ca mi nhar nos sas pre o cu pa ções ao Go ver no dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca e às ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras in ter na ci o na is, no que con cer ne ao des ti no
ime di a to que está re ser va do ao povo ar gen ti no se
não fo rem en con tra das, com a má xi ma bre vi da de, so-
lu ções para a gra vís si ma si tu a ção das fi nan ças pú bli -
cas na Argen ti na, país mem bro do  Mer ca do Co mum
do Sul (Mer co sul).

Con cla mo, por tan to, o Con gres so Na ci o nal, a
apro var uma mo ção de re pú dio ao com por ta men to do
Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, re pre sen -
ta do pelo seu Te sou ro Na ci o nal e pelo Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal, exi gin do so lu ções viá ve is e de pron-
ta apli ca ção para o caso ar gen ti no, ao mes mo tem po
em que ofe re ce mos toda a nos sa so li da ri e da de ao
povo e ao go ver no da que le país ir mão.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem par ti do –
RJ) – Mu i to bem, Se na dor. Eu que ro subs cre ver a mo-
ção que V. Exª está pro pon do ao Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no...

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ) – É ape nas uma ma ni fes ta ção, Sr. Pre si den te.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, en ca mi nho à Mesa esta mo ção que, se
apro va da, peço seja en vi a da ao Con gres so Na ci o nal
ar gen ti no, ao Se na do Fe de ral ar gen ti no, ao go ver no
ar gen ti no e, por in ter mé dio da em ba i xa do ra no Bra sil, 
ao go ver no dos Esta dos Uni dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia aguar da rá a pro po si ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, na au sên cia do Se na dor Edi son Lo bão,
por mo ti vo jus ti fi ca do, ao ilus tre Se na dor Se bas tião
Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. 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, no dia de on-
tem, esta Casa, la men ta vel men te, ca mi nhou na con-
tra mão da his tó ria. 

Não te nho fe i to crí ti cas sis te má ti cas ao Se na do.
Te nho hoje a com pre en são de que a Casa tem fe i to
um gran de es for ço para vo tar ma té ri as de im por tân -
cia para o Bra sil. Não te nho ne nhum re pa ro a fa zer à
pre si dên cia do emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, nem
à pre si dên cia do Se na dor Ber nar do Ca bral, na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, caso es-
pe cí fi co a que que ro me re fe rir nes te mo men to.
Ambos, com mu i ta com pe tên cia e di li gên cia, têm fe i to 
aqui lo que o Bra sil es pe ra: têm con du zi do o Se na do
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de for ma a que vote, de li be re e apro ve as pro po si ções 
de in te res se do País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, a crí ti ca não é a V. Exª
nem ao Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te da
CCJ. Qu e ro ape nas mos trar al guns equí vo cos que
acon te cem no Se na do Fe de ral, que, al gu mas ve zes,
se de i xa mo ver por cli ma pró xi mo ao da ebu li ção. Cri-
ses con vul si vas, es pas mos que acon te cem em de ter -
mi na dos mo men tos co lo cam esta Casa, in fe liz men te, 
como eu dis se, na con tra mão da his tó ria. Re fi ro-me
ao tema si li co ne. 

Ora, o mun do todo dis cu te a ques tão do si li co ne. 
O Par la men to Eu ro peu está sen do re qui si ta do a, de
for ma ágil, de li be rar so bre essa ma té ria. Os Esta dos
Uni dos, da mes ma ma ne i ra, têm atu a do so bre o pro-
ble ma do uso do si li co ne com mu i ta de ter mi na ção,
com mu i ta ên fa se, man ten do, por exem plo, até mes-
mo a pro i bi ção da uti li za ção de pró te ses com esse
con te ú do. 

Mas uma cri se ines pe ra da na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia fez com que o Ple-
ná rio do Se na do, por seus Lí de res, re ti ras se a ur gên -
cia des se pro je to, que ti nha sido apro va da an te ri or -
men te. Eu, como Lí der, in clu si ve as si nei o re que ri -
men to, por que sen ti que não ha via cli ma para se vo tar 
aque le pro je to na tar de de on tem. 

Mas que ro aqui fa zer uma pon de ra ção e um
ape lo aos Se na do res mem bros da CCJ e tam bém a
este Ple ná rio, para mos trar o equí vo co do Se na do Fe-
de ral na abor da gem ou na se le ção de te mas que po-
dem ser con si de ra dos ur gen tes em de ter mi na dos
mo men tos. 

A po si ção da CCJ on tem con tra a ur gên cia para
o pro je to que dis põe so bre o uso do si li co ne foi con-
tun den te, e ma té ri as de jor na is mos tram que essa
subs tân cia está ma tan do pes so as no Bra sil. Está aqui
a man che te do jor nal A Tar de, de Sal va dor: ”Inje ção
de si li co ne mata do més ti ca“. Tra ta-se da mor te de
pes so as! É a vida que está em jogo!

E o Se na do, na no i te de on tem, no ple ná rio – ne-
nhum Se na dor da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia es ta va aqui para con tes tar –, apro vou
qua tro re so lu ções, em re gi me de ur gên cia, de con tra -
ta ção de cré di to para Esta dos e Mu ni cí pi os. Não que-
ro aqui fa zer ila ção ou alu são al gu ma aos Esta dos e
Mu ni cí pi os que vou ci tar, mas Mato Gros so do Sul foi
be ne fi ci a do, para ci tar ca sos con cre tos, as sim como
San ta Ca ta ri na, e Cam po Gran de. 

Está er ra do? Não es tou di zen do que está er ra -
do. Estou di zen do que o Se na do não tem mo ti vo para
con tes tar, e a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça não

de ve ria ter con tes ta do, até por que não há me i os de
mu dar o pro je to do si li co ne, a não ser em um gran de
acor do em ple ná rio, por des ta ques, já que o mes mo
foi vo ta do em pri me i ro tur no no ple ná rio e a Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia es ta va ape nas
ana li san do as pec tos le ga is quan do, de re pen te, os Lí-
de res fo ram acu sa dos de es tar se le ci o nan do te mas
que não são ur gen tes para o Bra sil. E o Se na do apro-
va qua tro pro je tos de re so lu ção, sen do que um de les
in gres sou na Casa no dia 23 de abril, há três dias, e
será vo ta do hoje, por que tra ta de con tra to de cré di to
ex ter no para um Mu ni cí pio ou um Esta do. Isso é mais
im por tan te do que as vi das que es tão sen do per di das
no Bra sil! 

O pro je to do si li co ne é de cu nho pe da gó gi co, o
que é mais im por tan te, mes mo que al gu ma le gis la ção 
es ta be le ça al gu ma pre vi são de cri me. As pes so as
que es tão uti li zan do o si li co ne in dus tri al não sa bem
que es tão co me ten do um cri me, que essa subs tan cia
não deve ser uti li za da no cor po hu ma no. Então, além
das ques tões le ga is, há o as pec to pe da gó gi co do pro-
je to.

Por isso, Sr. Pre si den te, já con ver sei com vá ri os
Se na do res da CCJ e com o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que a pre si de, e re ti ra mos a ur gên cia. Sem pre
tra ba lhei nes ta Casa em bus ca do con sen so. Estou,
por tan to, à dis po si ção dos mem bros da que la Co mis -
são para que, mais uma vez, pos sa mos che gar a um
acor do que pos si bi li te a vo ta ção des se pro je to, se não
em re gi me de ur gên cia, com a ma i or agi li da de pos sí -
vel – sei que a Pre si dên cia da Casa tam bém co la bo -
ra rá para isso.

Espe ro que na pró xi ma re u nião da CCJ pos sa -
mos vi a bi li zar a vo ta ção des sa pro po si ção. Não ace i -
to a con tes ta ção da in clu são des se item, em re gi me
de ur gên cia, na pa u ta, por que se tra ta de vi das que
es tão sen do per di das en quan to as li de ran ças sis te -
ma ti ca men te têm apro va do aqui ur gên ci as como as
que es tou ci tan do, de pro je to que en trou dia 23 e, sen-
do hoje 25, ele será vo ta do em re gi me de ur gên cia,
ten do sido apre ci a do ape nas na Co mis são de Assun-
tos Eco nô mi cos, por que se tra ta de con tra to de cré di -
to ex ter no para Esta dos e Mu ni cí pi os do Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den 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 em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 223, DE 2002

Senhor Presidente,
Ten do em vis ta a gra vi da de da cri se na Argen ti -

na, con cla ma o Con gres so Na ci o nal a en vi ar voto de
so li da ri e da de ao povo e ao go ver no ar gen ti nos, e de
re pú dio ao com por ta men to do Go ver no dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, re pre sen ta do pelo seu Te sou ro
Na ci o nal e pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Na con di ção de Pre si den te 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:

Con si de ran do a gra ve cri se po lí ti ca e so ci al que
ator men ta a Argen ti na, e que bate às por tas do Con-
gres so Na ci o nal bra si le i ro e pede nos sa re fle xão so-
bre o con ce i to de de mo cra cia como o go ver no do
povo, pelo povo e para o povo, para que en con tre mos
for mas con cre tas de so li da ri e da de ur gen te à bra va
po pu la ção ar gen ti na;

Lem bran do que hoje tor nou-se con sen so ge ral
que o fra cas so do pla no eco nô mi co ar gen ti no im pos -
to pelo Te sou ro nor te-ame ri ca no e pelo Fun do Mo ne -
tá rio Inter na ci o nal, vi gen te nos úl ti mos onze anos, é a
ra zão da imen sa mi sé ria eco nô mi ca que se aba teu
ver ti gi no sa men te so bre o povo ar gen ti no e faz tre mer
as ins ti tu i ções po lí ti cas que ain da res pi ram na que le
país;

Lem bran do ain da que, em bo ra seja ver da de
que o Pre si den te Edu ar do Du hal de te nha sido un gi do 
ao pos to de pri me i ro man da tá rio ar gen ti no na se-
qüên cia da de sis tên cia de um pre si den te le gal men te
ele i to pelo su frá gio uni ver sal, o Pre si den te Fer nan do
De La Rúa, e de mais três lí de res po lí ti cos na ci o na is,
a tra gé dia ar gen ti na não pode pa ra li sar-nos, po lí ti cos
bra si le i ros, em pe nha dos na de fe sa da de mo cra cia e
da so be ra nia na ci o nal das ter ras si tu a das aba i xo do
Rio Gran de, aque le que se pa ra o Mé xi co dos Esta-
dos Uni dos da Amé ri ca;

Con si de ran do que a atu al con jun tu ra po lí ti ca e
eco nô mi ca ar gen ti na in te res sa aos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, pois o fra cas so da de mo cra cia na Argen-
ti na, não im por ta a que cus to, in clu si ve de pro vá ve is
ví ti mas ino cen tes no caso de uma re vol ta so ci al que
po nha o povo em con fli to com as ins ti tu i ções de mo -
crá ti cas, con tri bu i rá, em de fi ni ti vo, para a des mon ta -
gem do Mer co sul, ao mes mo tem po em que fa ci li ta rá
a ne go ci a ção para a cri a ção de uma Área de Li vre
Co mér cio das Amé ri cas, a Alca, pro je ta da para cons-
ti tu ir um imen so mer ca do ame ri ca no em que pre va le -
çam ape nas os in te res ses co mer ci a is do Gran de
Irmão do Nor te, o Big Brot her de que nos fa la va Ge or -
ge Orwell;

Des ta can do que não po de mos as sis tir de bra-
ços cru za dos ao avan ço des con tro la do des sa ex plo -
si va si tu a ção po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al ar ma da
con tra o povo ar gen ti no, per mi tin do que che gue ao
seu li mi te ter mi nal, cor ro en do e des tru in do a jo vem
de mo cra cia ar gen ti na e con tri bu in do para de ses ta bi li -
zar a go ver na bi li da de e as ins ti tu i ções de mo crá ti cas
no es pa ço ge o grá fi co sul-ame ri ca no.

Enca re ço ao Con gres so Na ci o nal bra si le i ro
que di ri ja um voto de so li da ri e da de ao povo ar gen ti -
no, sob a for ma de aler ta ao Go ver no dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca e aos or ga nis mos fi nan ce i ros in-
ter na ci o na is que, como o Fun do Mo ne tá rio Inter na -
ci o nal, não de i xam de ser res pon sá ve is pelo des ca -
la bro pro vo ca do nas fi nan ças pú bli cas ar gen ti nas,
de cor ren tes em gran de par te de um as ses so ra men -
to téc ni co des com pro mis sa do com a re a li da de e o
fu tu ro dos pa í ses emer gen tes no con tex to de uma
eco no mia glo ba li za da, e aten den do ape nas à vi são
e aos in te res ses es pe cí fi cos das eco no mi as in dus -
tri a li za das.

Ade ma is, na qua li da de de re pre sen tan te do
Con gres so Na ci o nal bra si le i ro na Co mis são Par la -
men tar Con jun ta do Mer co sul, ór gão in te gran te da
es tru tu ra ins ti tu ci o nal do Mer co sul, peço o apo io do
Con gres so Na ci o nal bra si le i ro para que pos sa mos
en ca mi nhar nos sas pre o cu pa ções ao Go ver no dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca e às ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras in ter na ci o na is, no que con cer ne ao des ti no
ime di a to que está re ser va do ao povo ar gen ti no se
não fo rem en con tra das, com a má xi ma bre vi da de,
so lu ções para a gra vís si ma si tu a ção das fi nan ças
pú bli cas na Argen ti na, país-mem bro do Mer ca do
Co mum do Sul (MERCOSUL).

Con cla mo, por tan to, o Con gres so Na ci o nal, a
apro var um voto de re pú dio ao com por ta men to do
Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, re pre -
sen ta do pelo seu Te sou ro Na ci o nal e pelo Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, exi gin do so lu ções viá ve is 
e de pron ta apli ca ção para o caso ar gen ti no, ao
mes mo tem po em que ofe re ce mos toda a nos sa
so li da ri e da de ao povo e ao go ver no da que le país
ir mão.

Sala das Ses sões 25 de abril de 2002. – Se na -
dor Ro ber to Re quião.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido, pela sua subs tân cia, vai à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.
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So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002

Alte ra o in ci so I do art. 159 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:

Art. 1º O dis po si ti vo cons ti tu ci o nal aba i xo enu-
me ra do pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art 159. .................................................
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im-

pos tos so bre a ren da e pro ven tos de qual-
quer na tu re za e so bre os pro du tos in dus tri a -
li za dos, qua ren ta e sete e meio por cen to,
na se guin te for ma:

..............................................................
d) cin co dé ci mos por cen to para apli-

ca ção, pe las Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no 
su pe ri or lo ca li za das na Ama zô nia Le gal, em
pro gra mas de en si no, pes qui sa e ex ten são,
vol ta dos à pro mo ção do de sen vol vi men to
sus ten tá vel na for ma que a lei es ta be le cer.

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 pre sen te Emen da Cons ti tu ci o nal pre ten de do-
tar as Uni ver si da des Fe de ra is de re cur sos des ti na dos 
a pro je tos de ex ten são e pes qui sas uni ver si tá ri as no
in tu i to de dis se mi nar co nhe ci men tos vol ta dos para a
me lho ria do ní vel das ati vi da des eco nô mi cas na Ama-
zô nia Le gal pro pi ci an do, as sim, o seu de sen vol vi -
men to sus ten tá vel, a ex plo ra ção res pon sá vel das ri-
que zas na tu ra is e a con se qüen te pre ser va ção dos
ecos sis te mas ali exis ten tes.

Sala das Ses sões, 25 de abril de 2002. – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti.

Apoiamentos
Se bas tião Ro cha – Chi co Sar to ri – Edson Lo-

bão – Jo nas Pi nhe i ro – Anto nio Car los Va la da res
– Arlin do Por to – José Agri pi no – Be ní cio Sam pa -
io – Luiz Otá vio – Ro ber to Re quião – Mar lu ce Pin-
to – Fre i tas Neto – Amir Lan do – Ge ral do Althoff –

Tião Vi a na – Ro ber to Sa tur ni no – Osmar Dias –
Lú dio Co e lho – La u ro Cam pos – Ca sil do Mal da ner 
– Car los Pa tro cí nio – Ju vên cio da Fon se ca – Emi-
lia Fer nan des – He lo í sa He le na – Mo re i ra Men des
– Ge ral do Cân di do – Wal deck Orne las.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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, por meio 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.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 16, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 203, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 16, de 2002, apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 281, de
2002, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy,
que au to ri za a União a pres tar ga ran ti as em
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va -
len te a vin te e qua tro mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci -
pal, en tre o Go ver no do Esta do do Mato
Gros so do Sul e o Fun do Fi nan ce i ro para o
De sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta – Fon-
pla ta, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, a
Pa vi men ta ção Asfál ti ca de 184 km da Ro do -
via MS-384, tre chos Antô nio João/Bela Vis-
ta/Ca ra col/Entro ca men to com a BR-267.

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.

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.

Dis cus são do pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o ilus tre Se na dor pelo Esta do de

Mato Gros so do Sul Ju vên cio da Fon se ca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a Men sa gem nº 115, da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, a esta Casa, como foi dito
pelo Exmº Sr. Pre si den te, so li ci ta au to ri za ção para a
con tra ta ção de cré di to ex ter no no va lor de US$24 mi-
lhões para o Esta do de Mato Gros so do Sul, jun to ao
Fun do Fi nan ce i ro para o De sen vol vi men to da Ba cia
do Pra ta, o Fon pla ta, des ti na do a fi nan ci ar, par ci al -
men te, a pa vi men ta ção as fál ti ca de 184 qui lô me tros

da Ro do via MS-384, tre chos Antô nio João/Bela Vis-
ta/Ca ra col, até o en tro ca men to com a BR-267.

Gos ta ria de exal tar aqui o es for ço e o tra ba lho
do Se na dor Lú dio Co e lho, que, à épo ca, foi um da-
que les que mais lu ta ram por esse fi nan ci a men to, pro-
je to im por tan te para o Bra sil e mais ain da para Mato
Gros so do Sul. Lem bro-me de que na épo ca do Go-
ver na dor Wil son Bar bo sa Mar tins ini ci ou-se o pro je to
que cul mi nou com a ina u gu ra ção, há um ano, da pon-
te so bre o rio Pa ra guai.

Esse fi nan ci a men to pos si bi li ta rá tam bém re le -
van te obra no Esta do de Mato Gros so do Sul, be ne fi -
ci an do a Ro do via 384, de Bela Vis ta, Antô nio João,
Ca ra col e tam bém a re gião su des te do Esta do.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, isso re ve -
la que o Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que 
Car do so, con ti nu a men te vem acres cen tan do ao nos-
so Esta do obras fun da men ta is ao seu de sen vol vi -
men to, prin ci pal men te no que diz res pe i to à in fra-es -
tru tu ra.

Cito o Pro je to Pan ta nal – US$200 mi lhões para
Mato Gros so do Sul e US$200 mi lhões para Mato
Gros so –, pro je to fun da men tal na área do de sen vol vi -
men to e da pre ser va ção am bi en tal; as ter me lé tri cas
de Co rum bá, Três La go as e Cam po Gran de; a Fer ro -
nor te, a fer ro via da pro du ção, que liga toda a re gião
oes te/les te do Esta do, pos si bi li tan do o trans por te dos
pro du tos agrí co las para os por tos bra si le i ros, jun ta -
men te com a ini ci a ti va pri va da.

Cum pre-nos des ta car tam bém a ação do Exe-
cu ti vo Fe de ral, por in ter mé dio do nos so Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. O anel ro do viá rio de
Cam po Gran de é uma obra im por tan tís si ma que está
em exe cu ção. Pros se gue tam bém o con tor no ro do -
viá rio de Co rum bá, além do con tor no fer ro viá rio de
Cam po Gran de, uma obra de mais de R$50 mi lhões,
que está sen do exe cu ta da a fun do per di do, dada a
aten ção do Go ver no Fe de ral para com o Esta do de
Mato Gros so do Sul.

Por tan to, con ci tan do os meus Pa res para a vo-
ta ção des ta Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca
que so li ci ta a au to ri za ção de con tra ta ção de US$24
mi lhões, que re mos ex pres sar aqui o nos so agra de ci -
men to ao Pre si den te da Re pú bli ca por ter tan ta ini ci a -
ti va em fa vor do nos so Esta do, um ver da de i ro go ver -
na dor que pos si bi li ta a exe cu ção des sas obras fun da -
men ta is para o nos so de sen vol vi men to.

Ti ve mos a apro va ção, unâ ni me, do Pro je to Pan-
ta nal – US$ 200 mi lhões – e aguar da mos a apro va -
ção hoje de mais US$24 mi lhões. Nós, da Ban ca da
Fe de ral, pelo me nos eu, não re ce be mos se quer um
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te le fo ne ma ou a pre sen ça do Go ver na dor do Esta do,
con gra tu lan do-se com as ini ci a ti vas do Go ver no Fe-
de ral, que tem pres ti gi a do cons tan te men te o nos so
Go ver no Esta du al em to dos os sen ti dos, às ve zes até
ex tra po lan do o bom sen so po lí ti co. Nes ses mo men -
tos tão im por tan tes, tan to aque le do Pro je to Pan ta nal
quan to este do Fon pla ta, não ve mos a ação do Go-
ver no do Esta do con ci tan do a Ban ca da Fe de ral para
cer rar fi le i ras em bus ca des sa im por tan te au to ri za ção 
do Se na do Fe de ral.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, a opor tu ni da de de
ma ni fes tar o meu de se jo de que o Se na do Fe de ral
apro ve por una ni mi da de esta au to ri za ção, que tem
pro fun do sig ni fi ca do eco nô mi co e so ci al para o Esta-
do de Mato Gros so do Sul e para o Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 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, 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:

PARECER Nº 292, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 16, de 2002.

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 16, de 2002, que au to ri za a
União a pres tar ga ran ti as em ope ra ção de cré di to ex ter -
no no va lor equi va len te a US$24,000,000.00 (vin te e
qua tro mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci -
pal, en tre o Go ver no do Esta do do Mato Gros so do Sul
e o Fun do Fi nan ce i ro para o De sen vol vi men to da Ba cia
do Pra ta – FONPLATA, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al -
men te, a “Pa vi men ta ção Asfál ti ca de 184km da Ro do via 
MS-384, tre chos Antô nio João/Bela Vis ta/Ca ra -
col/Entron ca men to com a BR-267.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti –
Anto nio Car los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 292, DE 2002

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 2002

Au to ri za a União a pres tar ga ran ti as
em ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a US$24,000,000.00 (vin te e
qua tro mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca -
nos), de prin ci pal, en tre o Esta do do
Mato Gros so do Sul e o Fun do Fi nan ce i -
ro para o De sen vol vi men to da Ba cia do
Pra ta – FONPLATA, des ti na da a fi nan ci ar,
par ci al men te, a “Pa vi men ta ção Asfál ti ca
de 184km da Ro do via MS -384, tre chos
Antô nio João/Bela Vis ta/Ca ra col/Entron -
ca men to com a BR-267.”

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É au to ri za da a União a con ce der ga ran tia 

em ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te
a US$24,000,000.00 (vin te e qua tro mi lhões de dó la -
res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, en tre o Esta do do
Mato Gros so do Sul e o Fun do Fi nan ce i ro para o De-
sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta – FONPLATA, des ti -
na da a fi nan ci ar, par ci al men te, a “Pa vi men ta ção
Asfál ti ca de 184km da Ro do via MS-384, tre chos
Antô nio João/Bela Vis ta/Ca ra col/Entron ca men to com
a BR-267.”

Art. 2º A ope ra ção de cré di to ex ter no a que se
re fe re o art. 1º tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – mu tuá rio: Esta do do Mato Gros so do Sul;
II – mu tu an te: Fun do Fi nan ce i ro para o De sen -

vol vi men to da Ba cia do Pra ta – FONPLATA;
III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
IV – va lor: equi va len te a US$24,000,000.00

(vin te e qua tro mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);
V – fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, a “Pa vi -

men ta ção Asfál ti ca de 184km da Ro do via MS-384,
tre chos Antô nio João/Bela Vis ta/Ca ra col/Entron ca -
men to com a BR-267;”

VI – pra zo: 180 (cen to e oi ten ta) me ses;
VII – ca rên cia: 6 (seis) me ses;
VIII – pra zo de de sem bol so: 54 (cin qüen ta e

qua tro) me ses con ta do a par tir da vi gên cia do Con-
tra to;

IX – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, no va lor de
3,25% a.a. (três in te i ros e vin te e cin co cen té si mos
por cen to ao ano) mais a taxa Li bor de 6 (seis) me ses 
para dó la res nor te-ame ri ca nos, vi gen te na data da
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as si na tu ra do Con ta to de for ne ci men to, in ci den te so-
bre o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir do pri me i ro
de sem bol so;

X – 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), so bre o
sal do não de sem bol sa do, ven cen do-se a pri me i ra
180 (cen to e oi ten ta) dias con ta dos a par tir da vi gên -
cia do Con tra to;

XI – co mis são de ad mi nis tra ção: US$203.475,00
(du zen tos e três mil, qua tro cen tos e se ten ta e cin co dó-
la res nor te-ame ri ca nos);

XII – ju ros de mora: 20% (vin te por cen to) das ta-
xas nor ma is de ju ros Li bor mais 3% (três por cen to)
de spre ad so bre as par ce las ven ci das.

Art. 3º 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 de 540 (qui nhen tos
e qua ren ta) dias, a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º 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) – Estan 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. (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 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 17, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 204, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 17, de 2002, apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 282, de
2002, Re la tor: Se na dor Ney Su as su na, que
au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Cam po
Gran de (MS) a con tra tar ope ra ção de cré di -
to ex ter no, jun to ao Fun do Fi nan ce i ro para o
De sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta – Fon-
pla ta, no va lor to tal equi va len te a seis mi-
lhões, cen to e qua ren ta e oito mil, du zen tos
e trin ta e oito dó la res dos Esta dos Uni dos

da Amé ri ca, de prin ci pal, com ga ran tia da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

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.

Dis cus são do 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.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 293, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 17, de 2002.

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 17, de 2002, que au to ri za
a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Cam po Gran de (MS) a con-
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, jun to ao Fun do Fi-
nan ce i ro para o De sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta
(FONPLATA), no va lor to tal equi va len te a
US$6.148.348,00 (seis mi lhões, cen to e qua ren ta e
oito mil, tre zen tos e qua ren ta e oito dó la res nor-
te-ame ri ca nos), de prin ci pal, com ga ran tia da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti –
Antô nio Car los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 293, DE 2002

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:

RESOLUÇAO Nº , DE 2002

Au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Cam po Gran de (MS) a con tra tar ope ra ção 
de cré di to ex ter no, jun to ao Fun do Fi nan -
ce i ro para o De sen vol vi men to da Ba cia
do Pra ta – FONPLATA, no va lor to tal
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equi va len te a US$6.148.348,00 (seis mi-
lhões, cen to e qua ren ta e oito mil, tre zen -
tos e qua ren ta e oito dó la res nor te-ame ri -
ca nos), de prin ci pal, com ga ran tia da Re-
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º E a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Cam po Gran-

de (MS) au to ri za da a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, jun to ao Fun do Fi nan ce i ro para o De sen vol -
vi men to da Ba cia do Pra ta – FONPLATA, no va lor to tal 
equi va len te a US$6.148.348,00(seis mi lhões, cen to e
qua ren ta e oito mil, tre zen tos e qua ren ta e oito dó la -
res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope-
ração a que se re fe re o ca put des te ar ti go se rão des-
ti na dos a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Re-
cu pe ra ção das Áre as De gra da das e de Pre ser va ção
do Cór re go Só ter.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to ex ter no a que se
re fe re o art. 1º tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – mu tuá rio: Mu ni cí pio de Cam po Gran de (MS);
II – mu tu an te: Fun do Fi nan ce i ro para o De sen -

vol vi men to da Ba cia do Pra ta – FONPLATA;
III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
IV – na tu re za da ope ra ção: cré di to ex ter no;
V – va lor: o equi va len te a até US$6,148,348.00

(seis mi lhões, cen to e qua ren ta e oito mil, tre zen tos e
qua ren ta e oito dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal;

VI – ju ros: Li bor-US$ – 6 (seis) me ses +
1,4500% a.a. (um in te i ro e qua tro mil e qui nhen tos dé-
ci mos de mi lé si mos por cen to ao ano), pa gos se mes -
tral men te;

VII – ou tros en car gos:
a) co mis são de ad mi nis tra ção: igual a

US$61,483.00 (ses sen ta e um mil, qua tro cen tos e oi-
ten ta e três dó la res nor te-ame ri ca nos);

b) co mis são de com pro mis so: igual a 0,75% a.a.
(se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o
sal do não de sem bol sa do;

VIII – pra zo: 144 (cen to e qua ren ta e qua tro)
me ses;

IX – prin ci pal: amor ti zá vel em 20 (vin te) par ce -
las se mes tra is con se cu ti vas;

X – ca rên cia: 30 (trin ta) me ses;
XI – li be ra ção:
a) ano de 2002: US$4,090,394.53 (qua tro mi-

lhões, no ven ta mil, tre zen tos e no ven ta e qua tro dó la -
res nor te-ame ri ca nos e cin qüen ta e três cen ta vos);

b) ano de 2003: US$2,057,953.47 (dois mi-
lhões, cin qüen ta e sete mil, no ve cen tos e cin qüen ta e

três dó la res nor te-ame ri ca nos e qua ren ta e sete cen-
ta vos);

XII – ín di ce de atu a li za ção: va ri a ção cam bi al
(dó lar nor te-ame ri ca no);

XIII – leis mu ni ci pa is au to ri za ti vas: nº 3.857, de
24 de maio de 2001, e nº 3.907, de 19 de no vem bro
de 2001.

Art. 3º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia 
à ope ra ção de cré di to a que se re fe rem os arts. 1º e
2º, ten do como con tra ga ran tia ofe re ci da pelo Mu ni cí -
pio de Cam po Gran de (MS) as co tas de re par ti ção
cons ti tu ci o nal pre vis tas nos arts. 158 e 159, com ple -
men ta das pe las re ce i tas tri bu tá ri as es ta be le ci das no

art. 156, e § 4º do art. 167, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, bem como ou tras ga ran ti as ad mi ti das em di re i -
to e a ce le bra ção do res pec ti vo con tra to de con tra ga -
ran tia.

Art. 4º As par tes en vol vi das nes ta ope ra ção de-
ve rão cum prir e re co nhe cer o cum pri men to, pre li mi -
nar men te às for ma li za ções con tra tu a is, do aten di -
men to de to das as con di ci o na li da des pré vi as à re a li -
za ção do pri me i ro de sem bol so do em prés ti mo.

Art. 5º 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 de 540 (qui nhen -
tos e qua ren ta) dias, a con tar de sua pu bli ca ção.

Art. 6º 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) – Estan 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. (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 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 18, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 205, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 18, de 2002, apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu  Pa re cer nº 283, de
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2002, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
au to ri za o Esta do de San ta Ca ta ri na 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 de De sen vol vi men to – BID, no va lor de
cen to e cin qüen ta mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

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.

Em dis cus são o pro je to.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

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 ao Se na dor Ca sil do Mal da ner para dis cu tir.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, esta pro pos ta pas sou pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e vem a ple ná rio
para que de ci da mos so bre o em prés ti mo de US$150
mi lhões para es tra das, prin ci pal men te es tra das vi ci -
na is, no Esta do de San ta Ca ta ri na.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal in for mou a
esta Casa que ha via al gu mas pen dên ci as no pro ces -
so. De acor do com in for ma ções con ti das no pa re cer
da Se cre ta ria:

Con sul ta re a li za da por meio ele trô ni co, 
na pre sen te data, in di cou a exis tên cia de
dé bi tos em nome da Impren sa Ofi ci al, da
Admi nis tra ção do Por to de São Fran cis co e
da em pre sa Agro pe cuá ria de Di fu são do
Esta do, jun to à União e às en ti da des da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral. Em de cor rên -
cia, há inob ser vân cia do in ci so II, do § 9º, do
art. 3º da re fe ri da Re so lu ção nº 96, de
1989, e do § 2º, art. 40 da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 2000 [a de no mi na da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal].

Se fôs se mos le var à ris ca, Sr. Pre si den te, te ría -
mos que fa zer uma aná li se mais pro fun da da ma té ria
an tes de apro vá-la. Há prin cí pi os que não po dem ser
fe ri dos, como aque le que diz res pe i to à ca pa ci da de
de en di vi da men to do Esta do, ex pres so na Lei de Res-
pon sa bi li da de Fis cal.

Além dis so, não vi na aná li se fe i ta re fe rên ci as à
dí vi da que as Cen tra is Elé tri cas de San ta Ca ta ri na
têm para com o Esta do – tal vez essa ques tão te nha
sido tra ta da no pró prio pa co te de seu en di vi da men to.
O que se co men ta em San ta Ca ta ri na é que as Cen-
tra is Elé tri cas do meu Esta do que rem fe de ra li zar uma
dí vi da de R$600 a R$800 mi lhões e que, se isso não

for fe i to, nós es ta re mos num im pas se da na do. É esse
o co men tá rio que se ouve lá. No en tan to, em que pe-
sem to das es sas ques tões, que ro ma ni fes tar-me fa-
vo ra vel men te à ini ci a ti va em apre ço.

A pro pó si to, gos ta ria de in for mar à Casa que o
Go ver no do Esta do, atra vés da Se cre ta ria de Trans-
por tes, li ci tou e dis tri bu iu tre chos de es tra da – tre chos 
de es tra da, re co nhe ço, que são da ma i or im por tân cia
para os ca ta ri nen ses, pois irão fa vo re cer o es co a -
men to da pro du ção, prin ci pal men te nos pe que nos
mu ni cí pi os do meio-oes te e do oes te de San ta Ca ta ri -
na. Te nho, por tan to, que re co nhe cer a jus te za do pro-
je to em sua es sên cia. Enten do, po rém, que hou ve
pres sa por par te do Go ver no do Esta do, por que an tes 
de o Se na do ana li sar a ques tão do BID IV, co lo cou a
car ro ça na fren te dos bois: li ci tou tre chos e, além dis-
so, há al guns me ses, dis tri bu iu or dens de ser vi ço en-
tre as em pre i te i ras. O Go ver no do Esta do já fez essa
dis tri bu i ção – não sei se são 18, 20 ou 24 tre chos.
Além de li ci tar, já dis tri bu iu to das as or dens de ser vi -
ço, todo mun do já fez a sua fes ta sem que esta Casa
te nha ana li sa do o pro ces so, sem que hou ves se, ain-
da, o si nal ver de para a con tra ta ção des ses re cur sos
do BID – cer ca de US$ 160 mi lhões.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, res pe i -
tan do o Re gi men to, eu po de ria ter pe di do vis ta do
pro je to para ana li sá-lo mais de ta lha da men te. Lem-
bro, in clu si ve, que ele foi apre ci a do ex tra pa u ta na Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e o Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, ape sar de ser de di ca do e es me rar-se no
que faz, da no i te para o dia, apre sen tou um pa re cer.
Ape sar de to das as res tri ções que po dem ser fe i tas –
in clu si ve com a apre sen ta ção de emen das no ple ná -
rio da Casa –, de ci di apo i ar a pro po si ção.

Como Se na dor ca ta ri nen se que sou, co lo co em
pri me i ro lu gar as ques tões ma i o res do nos so Esta do.
Mes mo sen do ad ver sá rio po lí ti co do atu al Go ver na -
dor de San ta Ca ta ri na, en ten do que devo de fen der as
ques tões ma i o res para os ca ta ri nen ses. Nes te caso,
es ta mos aci ma de to dos os par ti dos e pen san do na-
qui lo que to dos que rem.

E o que é que que re mos? Qu e re mos pre pa rar
San ta Ca ta ri na para o pró xi mo go ver no. Isso, po rém,
não tem sido fá cil: des de de zem bro es ta mos aguar-
dan do, na Co mis são de Eco no mia, as in for ma ções do
Go ver no do Esta do, do Mi nis té rio da Fa zen da, da Se-
cre ta ria Na ci o nal do Te sou ro. As in for ma ções vêm e
vão e não con se gui mos com pro var nada. Con ti nu a -
mos aguar dan do. O que que re mos é pre pa rar o Esta-
do para en tre gá-lo no ano que vem ao nos so par ti do e
às par ce ri as que te mos, evi tan do que se re pi ta – este
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é o nos so re ce io –, o que ocor reu no pas sa do. Qu e re -
mos pre pa rar o Esta do para que pos sa mos tocá-lo.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, va mos vo tar a
fa vor do pro je to. Aliás, ta ma nha é a nos sa boa von ta -
de que, na Co mis são de Eco no mia, pe di mos ur gên -
cia para a sua tra mi ta ção para evi tar as de lon gas e
avan çar, para que es sas obras, es ses tre chos de es-
tra das vi ci na is, te nham iní cio e pos sa mos ina u gu -
rá-las para en tre gá-las à so ci e da de no ano que vem.

Essa é a ma ni fes ta ção que faço pe ran te os co le -
gas ca ta ri nen ses, se na do res Ge ral do Althoff e Aris-
to rí des Stad ler, por que, aci ma das ques tões par ti dá -
ri as, es ta mos pen san do nos ca ta ri nen ses. E de i xo a
con cla ma ção aos co le gas do ple ná rio para que vo tem 
a fa vor des se em pre en di men to do nos so Esta do.

Eram as con si de ra ções que que ria fa zer, Sr.
Pre si den te e no bres co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para dis cu tir, o Se na dor Ge ral do Althoff.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
para nós, ca ta ri nen ses, é de sig ni fi ca ti va im por tân cia
não só este pro je to de re so lu ção que está sen do dis-
cu ti do mas o item se guin te da pa u ta des ta ses são.

O Esta do de San ta Ca ta ri na, sa na do e adim-
plen te como está, teve e tem a opor tu ni da de de dar
con ti nu i da de a um pro je to, o BID III, que, la men ta vel -
men te, es ta va pa ra do. Ago ra, re com pos to, vemo-nos
di an te da pos si bi li da de de con cre ti zar o BID IV.

A so li ci ta ção de apo i a men to dos Srs. Se na do res 
é fe i ta por uma ra zão mu i to sim ples: em mo men to al-
gum, se na dor qual quer com as sen to nes ta Casa
pode co lo car em dú vi da as po si ções to ma das por
par te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Lá es-
te ve o Go ver na dor do meu Esta do, Espe ri dião Amim,
e res pon deu a to dos os ques ti o na men tos pos tos pe-
los Srs. Se na do res mem bros da que la Co mis são, in-
clu si ve aque les que o Se na dor Ca sil do Mal da ner aca-
ba de co lo car sob sus pe i ta. To dos os ques ti o na men -
tos fo ram res pon di dos pelo Sr. Go ver na dor e com pre -
en di dos por aque la Co mis são. Eu não es ta ria aqui,
em mo men to al gum, co lo can do sob sus pe i ta aque la
Co mis são.

O nos so apo i a men to vem, aci ma de tudo, por-
que a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos deu a sua
apro va ção. Em con se qüên cia, nós, ca ta ri nen ses, de-
ve mos fa zer a mes ma so li ci ta ção aos se nho res mem-
bros des ta Casa.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais quem de se je usar da pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam a ma-

té ria 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, 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:

PARECER Nº 294, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 18, de 2002.

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 18, de 2002, que au to ri za
o Esta do de San ta Ca ta ri na 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 de De sen vol vi men to – BID, no va lor
de US$150,000,000.00 (cen to e cin qüen ta mi lhões
de dó la res nor te-ame ri ca nos).

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti –
Anto nio Car los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 294, DE 2002

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 2002

Au to ri za o Esta do de San ta Ca ta ri na 
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 de De sen vol vi men to –
BID, no va lor de US$150,000,000.00 (cen-
to e cin qüen ta mi lhões de dó la res nor-
te-ame ri ca nos).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do de San ta Ca ta ri na 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 Inte ra me ri ca no de De sen vol -
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vi men to – BID, no va lor de US$150,000,000.00 (cen to 
e cin qüen ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos).

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 no ca put des ti -
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma Ro do -
viá rio do Esta do de San ta Ca ta ri na – Eta pa IV.

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 Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID;

II – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
III – US$150,000,000.00 (cen to e cin qüen ta mi-

lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), equi va len te a
R$352.230.000,00 (tre zen tos e cin qüen ta e dois mi-
lhões, du zen tos e trin ta mil re a is), em 28 de fe ve re i ro
de 2002;

IV – pra zo de de sem bol so: em 5 (cin co) anos a
con tar da data de as si na tu ra do Con tra to;

V – mo da li da de de em prés ti mo: ces ta de mo e das;
VI – amor ti za ção: em até 30 (trin ta) par ce las

se mes tra is, con se cu ti vas e, tan to quan to pos sí vel,
igua is, ven cen do-se a pri me i ra na sub se qüen te data
fixa para pa ga men tos após trans cor ri dos 6 (seis) me-
ses da data de en cer ra men to dos de sem bol sos, e a
úl ti ma em 10 de mar ço de 2022;

VII – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos 
com base nos Cus tos dos Emprés ti mos Mul ti mo ne tá -
ri os Qu a li fi ca dos con tra í dos pelo Ban co no se mes tre
an te ri or, acres ci dos de mar gem fi xa da pe ri o di ca men -
te pelo Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to –
BID;

VIII – 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), exi gi -
da se mes tral men te, nas mes mas da tas do pa ga men -
to dos ju ros, so bre os sal dos de ve do res não de sem -
bol sa dos do em prés ti mo, en tran do em vi gor 60 (ses-
sen ta) dias após a data da as si na tu ra do Con tra to;

IX – co mis são à vis ta: 1% (um por cen to) so bre o
mon tan te to tal do em prés ti mo, sa ca dos da con ta do
em prés ti mo em pres ta ções tri mes tra is, tan to quan to
pos sí vel igua is.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te -
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia 
ao Esta do de San ta Ca ta ri na 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 pre vis ta no ca-
put é con di ci o na da a que o Esta do de San ta Ca ta ri na
vin cu le, como con tra ga ran ti as 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, bem
como o aval da Agên cia Ca ta ri nen se de Fo men to S/A
– BADESC e da Com pa nhia de De sen vol vi men to do
Esta do de San ta Ca ta ri na – CODESC, me di an te for-
ma li za ção de con tra to de con tra ga ran tia, po den do o
Go ver no Fe de ral re ter im por tân ci as ne ces sá ri as di re -
ta men te das con tas cen tra li za do ras da ar re ca da ção
do Esta do.

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 da data 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) – Estan-
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. (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 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 206, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 19, de 2002, apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
como con clu são de seu Pa re cer nº 284, de
2002, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
au to ri za o Esta do de San ta Ca ta ri na a 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 ses-
sen ta e dois mi lhões e oi to cen tos mil dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, bem
como au to ri za a União a pres tar ga ran tia à
re fe ri da ope ra ção de cré di to, cu jos re cur sos
des ti nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro je to de Re cu pe ra ção Ambi en tal e de
Apo io ao Pe que no Pro du tor – PRA PEM.
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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.

Dis cus são do pro je to em tur no úni co.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

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 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, esta é ou tra pro pos ta que con tém al-
guns se nões – às ve zes de na tu re za bu ro crá ti ca –,
mas eles cons tam do pró prio re la tó rio. 

Antes de ana li sar o seu mé ri to, po rém, gos ta ria
de di zer que, em mo men to al gum, co lo cou-se sob
sus pe i ção a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
hou ve ape nas a ma ni fes ta ção de al gu mas dú vi das –
dú vi das, aliás, que en ten do se rem sa ná ve is. Hou ve,
in clu si ve, tro ca de gen ti le zas. O tra ta men to des ta
Casa e da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos em re-
la ção a ex-co le gas é só brio. Ontem, in clu si ve, vi o Se-
na dor Pa u lo Har tung com pa rar o go ver no ca ta ri nen se 
com o go ver no do seu Esta do, o Espí ri to San to. Sei
que am bos os Go ver na do res fo ram co le gas nes ta
Casa. Não sei se eram elo gi os ou não, mas acre di to
que sim, pois a lha ne za é ca rac te rís ti ca nes ta Casa.
Cla ro que há ca rac te rís ti cas co muns en tre os dois
Esta dos. Mas que ro fri sar aqui, em que pe sem al gu -
mas ob ser va ções fe i tas an te ri or men te em re la ção ao
pro je to que tra ta das ro do vi as, que o as sun to em tela
– as mi cro ba ci as – é de suma im por tân cia para San ta
Ca ta ri na. Qu an to a isso, não há a me nor dú vi da.

Aliás, quan do fui Go ver na dor, ini ci ei um pro je to
de mi cro ba ci as no sen ti do de adap tá-las ao meio no
qual se en con tram, por que o mi ni fún dio é ca rac te rís ti -
co em San ta Ca ta ri na. Por tan to, é im por tan te avan-
çar mos nes se se tor, é im por tan te adap tar mos as mi-
cro ba ci as ao seu meio – às ma tas ci li a res, aos seus
ar ro i os, aos seus rios e aos seus ri a chos –, para que
haja um de sen vol vi men to sus ten tá vel pre pa ra do para
o pre sen te e, prin ci pal men te, para o fu tu ro. Então,
des de essa épo ca já tí nha mos pro je tos en ca mi nha -
dos de de sen vol vi men to das mi cro ba ci as.

Por tan to, esse em prés ti mo de US$62 mi lhões
vem em mu i to boa hora, prin ci pal men te para o oes te
ca ta ri nen se, que, se não cu i dar mos, vai vi rar um de-
ser to, haja vis ta a gran de es ti a gem que es ta mos en-
fren tan do des de de zem bro. De ve mos, pois, tra tar
des se tema com cu i da do, com ca ri nho.

Assim, Sr. Pre si den te, em que pe sem al guns
”se nões“ – e isso é na tu ral, pois al gu mas co i sas são
ti das como a gran de ver da de, mas não re sis tem a

uma aná li se pro fun da –, pen so que não cabe ana li -
sar mos ago ra, por exem plo, por que San ta Ca ta ri na
ti nha a sua dí vi da em tor no de US$4,5 bi lhões há qua-
tro anos e atu al men te o va lor des sa dí vi da su biu em
70%. Não cabe ana li sar mos isso nes te mo men to. Não
é o lo cal. Te mos um foro ade qua do para dis cu tir es sas 
ques tões. Va mos ter o mo men to apro pri a do para dis-
cu tir as ques tões re a is de San ta Ca ta ri na. 

Te mos que ter em men te que esse em prés ti mo
visa aten der às mi cro ba ci as. E San ta Ca ta ri na tem
uma po lí ti ca de agro in dús tria. Seus pro du tos es tão
abrin do ca mi nho no mun do, prin ci pal men te na su i no -
cul tu ra, na avi cul tu ra, na pro du ção de va lo res agre ga -
dos, na fru ti cul tu ra, en fim, te mos um po ten ci al ex tra -
or di ná rio. As nos sas tu li pas já são ex por ta das para a
Eu ro pa, em fun ção da tro ca de cli ma. Tudo isso tem
um va lor ex tra or di ná rio, prin ci pal men te em re la ção à
adap ta ção das mi cro ba ci as aos re flo res ta men tos, às
ma tas ci li a res, à pre ser va ção do seu meio e aos va lo -
res agre ga dos.

Por tan to, não vejo por que não apro var mos o re-
fe ri do em prés ti mo. Nós, os ca ta ri nen ses, pe di mos a
sua apro va ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são. (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.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha 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 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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Chi co Sar to ri.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 295, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção Nº 19, de 2002.

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 19, de 2002, que au to ri za
o Esta do de San ta Ca ta ri na a 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
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US$62.800.000,00 (ses sen ta e dois mi lhões e oi to -
cen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos), bem como au-
to ri za a União a pres tar ga ran tia à re fe ri da ope ra ção
de cré di to, cu jos re cur sos des ti nam-se ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro je to de Re cu pe ra ção Ambi en tal
e de Apo io ao Pe que no Pro du tor (PRAPEM).

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril
2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti –
Anto nio Car los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 295, DE 2002

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 2002

Au to ri za o Esta do de San ta Ca ta ri na 
a con fron 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$ 62,800,000.00 (ses sen ta e dois
mi lhões e oi to cen tos mil dó la res nor-
te-ame ri ca nos), bem como au to ri za a
União a pres tar ga ran tia à re fe ri da ope ra -
ção de cré di to, cu jos re cur sos des ti -
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro-
je to de Re cu pe ra ção Ambi en tal e de Apo-
io ao Pe que no Pro du tor – PRAPEM.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É o Esta do de San ta Ca ta ri na au to ri za do,
nos ter mos da Re so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do
Fe de ral, a con tra tar, com o Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, ope ra ção
de cré di to ex ter no para o fi nan ci a men to par ci al do
Pro je to de Re cu pe ra ção Ambi en tal e de Apo io ao Pe-
que no Pro du tor – PRAPEM.

Art. 2º É a União au to ri za da, nos ter mos da Re-
so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a pres tar
ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no a que se re fe re 
o art. 1º.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to ex ter no a que se
re fe re o art. 1º tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – va lor: US$62.800.000,00 (ses sen ta e dois
mi lhões e oi to cen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos);

II – con tra par ti da do Esta do: US$43.980.400,00
(qua ren ta e três mi lhões, no ve cen tos e oi ten ta mil e
qua tro cen tos dó la res nor te-ame ri ca nos);

III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
IV – prin ci pal: 20 (vin te) par ce las se mes tra is e

con se cu ti vas;

V – ca rên cia: 5 (cin co) anos a con tar da data de
as si na tu ra do Con tra to;

VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
so bre os sal dos de ve do res diá ri os do em prés ti mo a
uma taxa anu al para cada se mes tre de ter mi na da pelo
cus to de cap ta ção do Ban co Inter na ci o nal para Re-
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD;

VII – 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) so bre o
sal do de ve dor 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 to dos ju ros;

VIII – co mis são de aber tu ra de cré di to: 1% (um
por cen to) so bre o mon tan te to tal do em prés ti mo, sa-
ca dos da con ta do em prés ti mo em 1 (uma) par ce la.

Art. 4º A con tra ta ção da ope ra ção de cré di to ex-
ter no a que se re fe re o art. 1º, bem como a pres ta ção
da ga ran tia pela União, de ve rão efe ti var-se no pra zo
má xi mo de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias, con ta do 
da data da pu bli ca ção des ta re so lu 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. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o
en ca mi nha men to.

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) – Escla re -
ço que, a pe di do de vá ri os Srs. Se na do res, con si de -
ran do al gu mas ma té ri as que tra mi tam na Casa e o fe-
ri a do do meio da se ma na, as ses sões de ama nhã, de
se gun da e de ter ça-fe i ra se rão de li be ra ti vas. A Se cre -
ta ria está à dis po si ção para pres tar qua is quer es cla -
re ci men tos.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 20, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 210, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 20, de 2002, apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 285, de
2002, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to, que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex-
ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co do Nor-
des te do Bra sil S.A., no va lor equi va len te a
até US$ 30,000,000.00 (trin ta mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to (BID).

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.

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.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha 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 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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Chi co Sar to ri.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 296, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 20, de 2002.

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 20, de 2002, que au to ri za
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia
à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo
Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor equi va len -
te a até US$30,000,000.00 (trin ta mi lhões de dó la res

nor te-ame ri ca nos), com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2002. – Ra mez Te bet – Anto nio Car los Va la da res –
Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 296, DE 2002

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 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con ce der ga ran tia à ope ra ção de
cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo Ban-
co do Nor des te do Bra sil S.A. – BNB, no
va lor equi va len te a até US$30,000,000.00
(trin ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca -
nos), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to – BID.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to -

ri za da a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex-
ter no a ser con tra ta da pelo Ban co do Nor des te do
Bra sil S.A. – BNB, no va lor equi va len te a até
US$30,000,000.00 (trin ta mi lhões de dó la res nor-
te-ame ri ca nos), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to – BID.

§ 1º Os re cur sos ad vin dos 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-
gra ma de Cré di to Pro du ti vo Po pu lar para o Nor des te
– CREDIAMIGO.

§ 2º A au to ri za ção pre vis ta no ca put é con di ci o -
na da a que o Ban co do Nor des te do Bra sil S.A. – BNB
vin cu le re ce i tas e pro ce da a ses são e trans fe rên cia
de cré di tos, como con tra ga ran tia à União, me di an te
for ma li za ção de con tra to de con tra ga ran tia com me-
ca nis mo que per mi ta ao Go ver no Fe de ral re que rer as
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.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope-
ra ção de cré di to são as se guin tes:

I – de ve dor: Ban co do Nor des te do Bra sil S.A. –
BNB;

II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to – BID;

III – va lor to tal: US$30.000.000,00 (trin ta mi-
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV – pra zo: 234 (du zen tos e trin ta e qua tro) me ses;
V – ca rên cia: 48 (qua ren ta e oito) me ses;
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VI – ju ros: cal cu la dos so bre os sal dos de ve do -
res diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para
cada se mes tre de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti -
mos Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co 
du ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren -
ci al ex pres sa do em ter mos de uma por cen ta gem anu-
al, que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com
sua po lí ti ca so bre taxa de ju ros. Assim que for pos sí -
vel, após o tér mi no de cada se mes tre, o Ban co no ti fi -
ca rá a Mu tuá ria a taxa de ju ros para o se mes tre se-
guin te;

VII – co mis são de cré di to: exi gi da se mes tral -
men te nas mes mas da tas de pa ga men to dos ju ros e
cal cu la da com base na taxa de 0,75% a.a. (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do não
de sem bol sa do do em prés ti mo, en tran do em vi gor 60
(ses sen ta) dias após a as si na tu ra do Con tra to;

VIII – co mis são de su per vi são: 1% (um por cen-
to) so bre o va lor do em prés ti mo [US$300.000,00 (tre-
zen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos)], em pres ta -
ções tri mes tra is, tan to quan to pos sí vel, igua is;

IX – pra zo para de sem bol so: 4 (qua tro) anos;
X – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em 32 (trin ta e duas) par ce las

se mes tra is e con se cu ti vas, tan to quan to pos sí vel,
igua is. A pri me i ra pres ta ção de ve rá ser paga na pri-
me i ra data em que deva ser efe tu a do o pa ga men to de
ju ros, uma vez trans cor ri dos 6 (seis) me ses con ta dos
a par tir da data pre vis ta para o de sem bol so fi nal do
em prés ti mo, e a úl ti ma, o mais tar dar, 20 (vin te) anos
após a as si na tu ra do Con tra to;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos.
Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do

prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te -
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º 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 de 540 (qui nhen tos
e qua ren ta) dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.

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 6:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 21, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 211, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 21, de 2002, apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 286, de
2002, Re la tor: Se na dor Ri car do San tos, que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va-
lor equi va len te a até US$ 68,000,000.00
(ses sen ta e oito mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen -
vol vi men to (BIRD).

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.

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 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 (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, para en ca mi nhar a
vo ta ção.

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, se rei bre ve. Enten do que não há como ne gar o
mé ri to des te fi nan ci a men to de US$68 mi lhões jun to
ao Ban co Mun di al, para que o Mi nis té rio da Sa ú de
pos sa in ves tir no Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia e as se -
gu rar a ma nu ten ção e a am pli a ção des se pro gra ma
em Mu ni cí pi os com mais de 100 mil ha bi tan tes.

No en tan to, de pa ra mo-nos aqui, mais uma vez,
com o com por ta men to au to ri tá rio, ar ro gan te e não
ou vi dor do Mi nis té rio da Sa ú de. Embo ra o Pro gra ma
Sa ú de da Fa mí lia seja um dos mais bo ni tos mo de los
de ges tão em sa ú de e en vol va uma ne ces si da de do
povo bra si le i ro, o Mi nis té rio con ti nua car ran cu do, ar-
ro gan te, não dis cu tin do como po de rá ser o pro ces so
de des cen tra li za ção des se pro gra ma e não le van do
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em con ta o bem-es tar da equi pe pro fis si o nal que atua
na uni da de.

O pro gra ma é ape nas para Mu ni cí pi os com mais
de 100 mil ha bi tan tes. Mas, se con si de rar mos que o
Bra sil tem ape nas 316 Mu ni cí pi os com mais de 50 mil
ha bi tan tes, va mos ver o ta ma nho da res tri ção, da
abran gên cia e da co ber tu ra des se mo de lo, já que ele
ado ta be ne fí cio ape nas para os Mu ni cí pi os com mais
de 100 mil ha bi tan tes. Mais uma vez, os Mu ni cí pi os
po bres e pe ri fé ri cos fi cam mar gi na li za dos por esse
tipo de ati tu de. 

O Mi nis té rio da Sa ú de pre ci sa re ver prin cí pi os
de de mo cra cia, pre ci sa se tor nar ou vi dor da so ci e da -
de, dos sa ni ta ris tas e ado tar o Pro gra ma Sa ú de da
Fa mí lia nos mol des de um mo de lo mais ade qua do,
mais uni ver sal, que está exa ta men te in se ri do no con-
te ú do do Sis te ma Úni co de Sa ú de.

La men ta vel men te, é um pro gra ma que en tra em
cho que com a co e rên cia e com a vi são de aten di men -
to uni ver sa li za do, mas te mos o de ver éti co do voto fa-
vo rá vel, por que, mes mo res tri to a pou cos Mu ni cí pi os,
de al gu ma for ma be ne fi cia a so ci e da de bra si le i ra.

É uma pena que, após tan tos anos de ges tão, o
Mi nis té rio da Sa ú de, que tem uma equi pe téc ni ca tão
boa nes sa área de sa ú de da fa mí lia, con si ga no seu
todo ser ar ro gan te e au to ri tá rio em uma ma té ria des-
sa na tu re za. 

Infe liz men te, te mos que cri ti car, em bo ra o voto
te nha que se afir mar como fa vo rá vel, já que se tra ta
de um be ne fí cio para o ci da dão bra si le i ro.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

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, o Se na dor
Tião Vi a na, como já o fez cen te nas de ve zes nes ta
Casa, ex pli ci tou a sua pre o cu pa ção em re la ção à sa-
ú de pú bli ca nes te País.

Esta mos fa lan do de um em prés ti mo in ter na ci o -
nal! Para se ver como é o Bra sil! Este País é um ab-
sur do! Re al men te, esse Go ver no Fe de ral é uma co i -
sa im pres si o nan te. Tem que pe dir em prés ti mo in ter -
na ci o nal para o Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia, por-
que não tem dis po ni bi li da de or ça men tá ria. Até para
fa zer o Pro gra ma de For ma ção do Pes so al de Enfer-
ma gem é pre ci so pe dir um em prés ti mo in ter na ci o nal.
É por isso que a den gue está se alas tran do. É por isso
que não tem sa ne a men to. É por isso que a sa ú de pú-
bli ca des te País é um caos.

Qu al quer pes soa que qui ser sa ber o que é a
sa ú de pú bli ca nes te País deve vi si tar um cen tro de
sa ú de, um hos pi tal pú bli co, para cons ta tar a an gús tia
e o so fri men to das pes so as; deve ir para as fi las dos
hos pi ta is pú bli cos e dos cen tros de sa ú de de ma dru -
ga da, para ver o so fri men to, a an gús tia e a dor de um
pai, de uma mãe que tem que pas sar a no i te numa fila
para con se guir uma con sul ta. É um caos a sa ú de des-
te País. É um caos o que já foi fe i to em re la ção às res-
tri ções or ça men tá ri as. É pre ci so vi a bi li zar o aten di -
men to à sa ú de da que les que não têm al ter na ti va, que
não têm mé di co ami go, que não têm uma re fe rên cia
no hos pi tal e que têm, como úni ca re fe rên cia para a
sua dor, para a ci rur gia, para o so fri men to do seu fi lho, 
o hos pi tal pú bli co. 

E quan do tem que se bus car um em prés ti mo in-
ter na ci o nal, por que o Go ver no Fe de ral não dis po ni bi -
li za re cur sos para o Orça men to, faz-se o que o Se na -
dor Tião Vi a na mu i to bem está di zen do, aca ba-se pri-
vi le gi an do ape nas al guns mu ni cí pi os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, eu que ria ape nas de mons trar
como o Go ver no Fe de ral tra ta a sa ú de pú bli ca nes te
País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro o en ca -
mi nha men to.

As Srªs. Se na do ras e os Srs. Se na do res que
apro vam o Pro je to de Re so lu ção nº 21, de 2002, 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 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 nº 21, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se-
na dor Chi co Sar to ri.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 297, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 21, de 2002.

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 21, de 2002, que au to ri za
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção 
de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até US$
68,000,000.00 (ses sen ta e oito mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), com o Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti –
Anto nio Car los Va la da res – Car los Wil son.
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ANEXO AO PARECER Nº 297, DE 2002

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 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex-
ter no no va lor equi va len te a até
US$68,000,000.00 (ses sen ta e oito mi-
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), com
o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção 
e De sen vol vi men to – BIRD.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -

za da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até US$68,000,000.00 (ses sen ta e oito
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), com o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
– BIRD.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos 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 Apo io à Implan ta ção e Con so li -
da ção do Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia no Bra sil,
atu al men te de no mi na do Pro je to de Expan são à Sa ú -
de da Fa mí lia.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope-
ra ção de cré di to são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi -
nis té rio da Sa ú de;

II – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD;

III – va lor: US$68,000,000.00 (ses sen ta e oito
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV – mo da li da de: Fi xed Spre ad Loan (FSL), com
pos si bi li da de de con ver são de mo e da, de taxa de ju-
ros e de es ta be le ci men to de te tos e ban das para a flu-
tu a ção da taxa de ju ros;

V – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, em 15 de ja-
ne i ro e 15 de ju lho, e cal cu la dos so bre o sal do de ve -
dor pe rió di co do em prés ti mo, a uma taxa anu al ini ci al -
men te flu tu an te – Li bor de 6 (seis) me ses, acres ci da
de um spre ad a ser fi xa do um dia an tes da as si na tu ra
do Con tra to;

VI – amor ti za ção: 20 (vin te) par ce las se mes tra is,
con se cu ti vas e igua is, ven cí ve is a cada 15 de ja ne i ro
e 10 de ju lho en tre 2007 e 2017;

VII – ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;
VIII – co mis são de com pro mis so: 0,85% a.a. (oi-

ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano até o quar-

to ano, so bre o sal do de ve dor não de sem bol sa do, exi-
gi da se mes tral men te, nas mes mas da tas do pa ga -
men to 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, e 0,75% a.a. (se-
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) nos anos
sub se qüen tes;

IX – co mis são à vis ta: 1% (um por cen to) so bre o
va lor do em prés ti mo, a ser paga na data em que o
Con tra to en trar em efe ti vi da de.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te -
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lução de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen tos
e qua ren ta) dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs. Se na do ras 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 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 67, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 207, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 67, de 2001 (nº 3.901/200,
na Casa de ori gem), que mo di fi ca o pa rá -
gra fo úni co do art. 69 da Lei nº 9.099, de 26
de se tem bro de 1995 (me di das ca u te la res
em caso de vi o lên cia do més ti ca), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 280, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de.

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.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.

06164 Sex ta-fe i ra  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des para dis cu tir.

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. Se na do ras e Srs. Se na do res, es ta mos
dis cu tin do o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 67, de
2001, de au to ria da ilus tre De pu ta da Nair Xa vi er
Lobo, re pre sen tan te do Esta do de Go iás, que nos
hon ra com a sua pre sen ça no ple ná rio des ta Casa,
nes ta ma nhã. S. Exª, sem dú vi da, tem ba ta lha do na
Ban ca da fe mi ni na do Con gres so Na ci o nal e no
dia-a-dia de seu tra ba lho no Esta do para ga ran tir os
di re i tos da mu lher, da cri an ça, das pes so as por ta do -
ras de de fi ciên cia, dos ido sos.

A ga ran tia de di re i tos hu ma nos é tema da pa u ta
in ter na ci o nal. To das as na ções de mo crá ti cas sa bem
que a vi o la ção de di re i tos tem vá ri as co no ta ções, vá-
ri as fa ces e, às ve zes, ocul ta-se na in com pre en são e
no des co nhe ci men to de mu i tas pes so as e até mes mo 
de go ver nan tes.

À me di da em que avan ça mos no pro ces so de-
mo crá ti co, for ta le ce a cons ciên cia de que a de mo cra -
cia ain da será ca pen ga, será in com ple ta, en quan to
as pes so as fo rem dis cri mi na das, ex plo ra das ou vi o -
len ta das de al gu ma for ma. 

As for mas de vi o lên cia se aper fe i ço am com as
no vas tec no lo gi as, que le vam à co lo ca ção pre co ce de
cri an ças nas ruas e no mer ca do de tra ba lho e à ven da 
e ao avil ta men to de pes so as, cor pos e cons ciên ci as.
Esta mos ven do a vi o lên cia cres cer, fi car mais vi sí vel,
mais cla ra, mais for te e te mos que bus car for mas de
com ba tê-la, de ini bi-la. 

O pro je to da De pu ta da Nair Lobo, que em boa
hora che ga a esta Casa, já foi apre ci a do na Câ ma ra
dos De pu ta dos, onde foi apro va do no ple ná rio e nas
co mis sões per ti nen tes. Nes ta Casa, re ce beu o pa re -
cer fa vo rá vel do Se na dor Iris Re zen de na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. O pro je to es ta -
be le ce que a pes soa que pra ti car al gu ma for ma de
vi o lên cia den tro de casa – por tan to, a vi o lên cia do-
més ti ca, que hoje é as sus ta do ra –, seja ma ri do, com-
pa nhe i ro, fi lho ou pai, de ve rá ser afas ta da de casa
para que a mu lher seja res guar da da. 

Qu a is são os ob je ti vos po si ti vos? Nor mal men te, 
a mu lher ví ti ma de vi o lên cia do més ti ca é ame a ça da
de mor te pelo agres sor se de nun ciá-lo. Além dis so, o
agres sor diz que se ela sair de casa, per de rá seus di-
re i tos por aban do no do lar. Isso ain da exis te. Te mos
uma po lí ti ca que diz que a mu lher, ví ti ma de vi o lên cia, 
po de ria ser so cor ri da numa casa-abri go, numa casa
de pas sa gem, mas per gun to: quan tas ca sas des se

tipo exis tem nes te País em con di ções de abri gar a
mu lher e seus fi lhos? E o ma i or nú me ro de mu lhe res
agre di das são po bres. Elas sub me tem-se à agres são, 
à vi o lên cia den tro de casa, por que não têm con di ções 
de sair, de alu gar uma peça, de pa gar um quar to de
ho tel, como mu lhe res com me lho res con di ções fi nan -
ce i ras fa ri am.

Sr. Pre si den te, que re mos ini bir essa si tu a ção.
Não va mos re sol ver o pro ble ma da vi o lên cia do més ti -
ca, que de pen de de ou tras ques tões, como a  ge ra -
ção de em pre gos, a dis tri bu i ção de ren da, a va lo ri za -
ção e a ga ran tia dos di re i tos da mu lher. É pre ci so que
a mu lher se dê con ta do seu va lor, que te nha uma
auto-es ti ma de sen vol vi da, que se ex po nha me nos,
pois, mu i tas ve zes, ela ven de seu cor po por que não
tem al ter na ti vas. Isso pre ci sa ser mo di fi ca do. 

No en tan to, tam bém te mos que so cor rer a mu-
lher que teve a co ra gem de de nun ci ar o seu agres sor.
Qu e re mos que a mu lher te nha co ra gem. Mu i tas apa-
nha ram e con ti nu am apa nhan do den tro de casa, si-
len ci o sa men te, cho ran do jun to com os fi lhos, cri an do
uma ge ra ção de pes so as que ou se rão agres so res ou
se rão agre di dos, por que o es pa ço da fa mí lia lhes en-
si nou isso.

Qu e re mos di zer aos ho mens agres so res que
tam bém la men ta mos por eles,  por que, nor mal men te, 
são pes so as do en tes, vi ci a das pelo ál co ol ou pela
dro ga, são de sem pre ga dos, são de sen can ta dos. 

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que que re mos aju-
dá-los tam bém, pois nos sa luta não é con tra os ho-
mens; ao con trá rio, é uma luta de ho mens e de mu lhe -
res para con quis tar mos nos sos es pa ços. Mas que re -
mos que eles res pe i tem as mu lhe res, que ajam com
ca ri nho, que as va lo ri zem e não des car re guem ne las
suas frus tra ções.

Após san ci o na da essa lei – te nho cer te za de
que será –, os ho mens pen sa rão duas ve zes an tes de
le van tar a mão para agre dir sua com pa nhe i ra, sua
mãe ou sua fi lha den tro de casa, por que ele será ex-
pos to, ele sa i rá de casa. Ele que se vire, por que é até
mais fá cil para a vida dele.

Qu e ro cum pri men tar a De pu ta da Nair Lobo, au-
to ra des se pro je to, que foi apo i a do pela Ban ca da fe-
mi ni na des de a sua  tra mi ta ção. Te nho cer te za de
que, mais uma vez, este Ple ná rio será sen sí vel e
apro va rá este pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
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A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Qu e ro pa ra be ni -
zar a De pu ta da pela ini ci a ti va da pro pos ta. Ge ral men -
te, quan do te mos um caso de vi o lên cia do més ti ca, as
al ter na ti vas es ta be le ci das para a pes soa agre di da,
na ma i o ria dos ca sos, são in su fi ci en tes, até por que o
re co lhi men to nos al ber gues, nas ca sas de apo io se
dá por um pe río do de ter mi na do e en vol ve uma si tu a -
ção de fra gi li da de por par te da ví ti ma. Além do mais,
quan do vol tam ao lar, so bre tu do em se tra tan do de
pes so as de con di ção so ci al de fi ci en te, pes so as po-
bres, es sas pes so as sub me tem-se no va men te à
agres são, em al guns ca sos até de uma for ma bem
mais vi o len ta, por que o agres sor se sen te no di re i to
de re vi dar, seja pela de nún cia ou pelo afas ta men to
tem po rá rio da ví ti ma. Qu al quer que seja o mo ti vo, o
agres sor tem uma pos tu ra de re vi de mu i tas ve zes pior
do que o ato co me ti do an te ri or men te. 

Nes se sen ti do, a pro pos ta da nos sa ilus tre De-
pu ta da tem o mé ri to de fa zer com que o agres sor seja
afas ta do do con ví vio fa mi li ar, até por que a pes soa
agre di da – é cla ro que pode acon te cer tam bém o pro-
ces so in ver so, mas, na ma i o ria das ve zes é a mu lher
– exer ce o cu i da do e a res pon sa bi li da de so bre o nú-
cleo fa mi li ar e, no caso de ter que fi car em um abri go
ou em ou tra al ter na ti va apre sen ta da, os fi lhos, mu i tas
ve zes, fi cam sub me ti dos à ira do agres sor. E não é
jus to que toda a fa mí lia pa gue o pre ço, seja pre ju di ca -
da por al guém que está com ple ta men te de se qui li bra -
do, seja do pon to de vis ta psi co ló gi co, mo ral, emo ci o -
nal ou até mes mo do ca rá ter do agres sor. Então, é
cor re to que ele seja afas ta do.

To da via, para mim, é de fun da men tal im por tân -
cia fa zer alu são a um tra ba lho que vem sen do de sen -
vol vi do no Rio de Ja ne i ro pelo Insti tu to Noos. Tra ta-se
de uma en ti da de for ma da por um gru po de mé di cos,
psi có lo gos, psi ca na lis tas, que tra ba lham no sen ti do
da re o ri en ta ção e do apo io a es sas pes so as de com-
por ta men to agres si vo, pos si bi li tan do-lhes a re cu pe -
ra ção, caso isso seja pos sí vel. Além do Insti tu to Noos,
te mos a ação da Pre fe i tu ra de Nova Igua çu e das au-
to ri da des ju di ci a is – não sei se do Mi nis té rio Pú bli co
–, que tam bém co la bo ram com esse tra ba lho. Vá ri as
pes so as já fo ram re cu pe ra das, já ti ve ram as suas vi-
das com ple ta men te trans for ma das, vol tan do para o
seio de suas fa mí li as, pres tan do ser vi ço à co mu ni da -
de, in clu si ve na ação de com ba te à vi o lên cia do més ti -
ca. São vá ri os os ca sos de ho mens, que fo ram en vol -
vi dos pelo pro gra ma, que se re cu pe ra ram e que hoje
fa zem par te do gru po de pes so as que es tão tra ba -
lhan do com ou tros que são ví ti mas de vi o lên cia e que
pra ti cam a vi o lên cia do més ti ca.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, além des se ins tru -
men to, te mos que pen sar em ou tras ações com ple -
men ta res. Em mu i tos ca sos, a agres si vi da de pra ti ca -
da pelo agres sor é uma si na li za ção de uma men te
do en te, com ple ta men te per ver ti da, quer pe las con di -
ções so ci a is, psi co ló gi cas a que mu i tas ve zes é sub-
me ti do, quer por fal ta de in for ma ção, pre con ce i to his-
tó ri co de ima gi nar que a mu lher deve se sub me ter ao
ho mem nas suas von ta des, em to dos os sen ti dos, e
que, ao ma ni fes tar von ta de pró pria, deve ser cor ri gi da 
pelo ins tru men to da agres são, quer se jam tam bém
pes so as do en tes pelo ví cio do al co o lis mo. 

Ao re fle tir mos so bre as ações de com ba te à vi o -
lên cia do més ti ca, te mos que pen sar, em pri me i ro lu-
gar, na ví ti ma, de po is no agres sor – em al guns ca sos
tam bém como ví ti ma –, e na es tru tu ra de pu ni ção,
para que esse não se sin ta re le va do na sua ati tu de
cri mi no sa de que vai sim ples men te ser tra ta do como
um do en te e não so fre rá pe na li da des pelo cri me que
pra ti cou da agres são con tra uma pes soa e, em mu i tos 
ca sos, pes soa in de fe sa.

Por tan to, ao en fa ti zar a im por tân cia do tra ba lho
da nos sa De pu ta da, que já traz um re sul ta do mu i to
im por tan te, que ro afir mar que, in clu si ve, es tou tra ba -
lhan do uma pro pos ta nes se sen ti do, jun ta men te com
as or ga ni za ções que ci tei an te ri or men te, por que con-
si de ro de al tís si ma re le vân cia para o tra ta men to da
pro ble má ti ca da vi o lên cia do més ti ca ter mos uma
ação efe ti va de com ba te à vi o lên cia, não só pelo viés
da re pres são, mas tam bém pelo pro ces so de re o ri en -
ta ção. Sa be mos que o ho mem tem a ca pa ci da de de
apren der, de se re fa zer e se re cons ti tu ir. Essa é uma
ca pa ci da de ine ren te ao ser hu ma no.

Su po nha mos que al guém agri de por que tem a
con vic ção de que a mu lher deve obe de cer e que, se
não o fi zer, deve ser pu ni da. Se essa pes soa en trar
em con ta to com in for ma ções que a leve a re fle tir so-
bre a igual da de en tre os se res hu ma nos, em bo ra se-
jam de sexo di fe ren te, essa pes soa po de rá se con ver -
ter a uma nova pos tu ra. E o tra ba lho do Insti tu to Noos
tem in di ca do que, em al guns ca sos, tra ta-se de um
pro ble ma cul tu ral, de uma cul tu ra pa tri ar cal atra sa da
que leva a esse tipo de com por ta men to.

Ima gi ne mos que a pes soa te nha al gum tipo de
pro ble ma psi co ló gi co, emo ci o nal ou de qual quer ou-
tra na tu re za, ela tam bém pre ci sa de acom pa nha men -
to; caso con trá rio, quan do re tor nar ao lar, re pe ti rá a
mes ma pa to lo gia vi o len ta, seja com a es po sa ou com
as suas cri an ças, por que está vi ven do sob uma de ter -
mi na da si tu a ção que pode ser um qua dro ne u ró ti co,
psi có ti co ou de qual quer ou tra na tu re za, que exi ge
um acom pa nha men to. 
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É cla ro que há aque les pro ble mas de ca rá ter, de
pos tu ra aos qua is, sem que rer re le var o cri me ou tra-
tar com fral das per fu ma das o agres sor, de ve mos
com pre en der que são mu i to com ple xos e que não po-
dem re ce ber um tra ta men to ape nas do pon to de vis ta
da for ça po li ci al, da jus ti ça fria e crua. Te mos que per-
ce bê-los como um pro ces so de cons tru ção e re cons -
tru ção da ci vi li za ção, que, ao lon go de mi lha res de
anos, fez com que a mu lher fos se vis ta como um ser
in fe ri or, como um ser que de ve ria se sub me ter à von-
ta de do pai, do ir mão, do ma ri do ou do fi lho, na au sên -
cia des ses. A mu lher deve ser vis ta como um ser de
von ta de pró pria, de ca pa ci da de de re fle xão com to-
das as suas nu an ces, seja do pon to de vis ta so ci al,
cul tu ral e es pi ri tu al, na qui lo que tem para ofe re cer ao
se co lo car no mun do como um ser agen te da sua pró-
pria his tó ria.

Eu que ria so men te fa zer essa re fle xão, que con-
si de ro fun da men tal, quan do tra ta mos de um pro ble -
ma tão com ple xo como é o caso da vi o lên cia do més ti -
ca, que en vol ve re la ções de afe ti vi da de e to dos os
afe tos que es tão pre sen tes em uma re la ção ma ri do e
mu lher, in clu si ve os se res que são fru tos des sa re la -
ção, que são os fi lhos.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ri na Sil-
va, 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. Chi co Sar to ri.

O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – Com a
pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro sa u dar a De pu ta da
Nair Lobo, o Re la tor da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Iris Re zen de, e a Se na -
do ra Emi lia Fer nan des.

É evi den te que as nos sas com pa nhe i ras do Blo-
co de Opo si ção já ti ve ram a opor tu ni da de ex pli ci tar
ar gu men tos in con tes tá ve is em re la ção à vi o lên cia do-
més ti ca. Ne nhum de nós, in de pen den te de con vic ção
ide o ló gi ca ou con cep ções par ti dá ri as, pode iden ti fi -
car uma so ci e da de como ci vi li za da, mes mo que seja
do pon to de vis ta da ci vi li za ção oci den tal, se ela es ta -
be le ce hi e rar qui as per ver sas en tre bran cos e ne gros,
ri cos e po bres, ho mens e mu lhe res. É evi den te que a
vi o lên cia do més ti ca é a for ma mais per ver sa e bru tal
de ex pli ci tar uma hi e rar quia en tre ho mens e mu lhe res 
es ta be le ci da numa so ci e da de.

Além de to das as de si gual da des so fri das pela
mu lher no mun do do tra ba lho, no aces so à edu ca ção
e às po lí ti cas pú bli cas e so ci a is, a vi o lên cia do més ti ca 

não mar ca ape nas o nos so cor po. Não se tra ta ape-
nas de uma dor fí si ca, mas de uma dor ca u sa da a
nos sa alma e a nos sa dig ni da de, es pe ci al men te
quan do a vi o lên cia do més ti ca vem da que las pes so as
com quem te mos uma re la ção emo ci o nal: pai, ir mão,
na mo ra do, ma ri do ou com pa nhe i ro. São da que les a
quem a mu lher de di ca amor e ca ri nho que ela aca ba
re ce ben do a vi o lên cia, que não cons ti tui ape nas uma
dor fí si ca, uma co var dia con tra o cor po, mas uma per-
ver si da de con tra a alma.

Daí a im por tân cia da apro va ção des te pro je to.
Sr. Pre si den te, é de fun da men tal im por tân cia

que dis cu ta mos tam bém ou tras ques tões re la ci o na -
das a po lí ti cas pú bli cas e so ci a is, para que as mu lhe -
res ví ti mas da vi o lên cia te nham um me ca nis mo do
Esta do para vi a bi li zar in clu si ve sua in de pen dên cia, a
fim de que pos sa fi car com seus fi lhos em suas ca sas.

A Se na do ra Ma ri na Sil va trou xe um tema que te-
mos di vul ga do e dis cu ti do vá ri as ve zes nes ta Casa:
a ques tão do ál co ol. No ven ta por cen to dos ca sos de
vi o lên cia do més ti ca têm uma re la ção di re ta com o ál-
co ol, que é uma dro ga psi co tró pi ca so ci al men te ace i -
ta e ir res pon sa vel men te es ti mu la da pela pu bli ci da de
ofi ci al.

Há pro je tos de vá ri os Se na do res, não ape nas
da Opo si ção, como dos Se na do res Edu ar do Su plicy,
Ma ri na Sil va, Ro ber to Re quião, Emi lia Fer nan des e
meu, que, in fe liz men te, não con se gui mos vo tar em
fun ção do gi gan tes co lobby das cer ve ja ri as. Alguns
Par la men ta res fa zem uma ver da de i ra pe re gri na ção
com tais pro je tos.

O Mi nis té rio da Sa ú de, que teve uma po si ção
até ”fir me“ quan to à pu bli ci da de do fumo, que tem
agra vos in fi ni ta men te me no res que os do ál co ol, não
teve a mes ma pos tu ra em re la ção ao ál co ol, este sim,
uma dro ga psi co tró pi ca, que pre ju di ca não ape nas a
sa ú de do in di ví duo, mas toda a sua fa mí lia e a so ci e -
da de. Infe liz men te, mu i tos que se com por ta ram como
leões em re la ção à ni co ti na são ver da de i ros ga ti nhos
co var des e sar nen tos quan to à pu bli ci da de do ál co ol.
Daí a im por tân cia des se de ba te.

A vi o lên cia do més ti ca, a vi o lên cia con tra a mu-
lher e a vi o lên cia na so ci e da de têm uma re la ção di re -
ta, na gi gan tes ca ma i o ria dos ca sos, com uma dro ga
psi co tró pi ca, in fe liz men te so ci al men te ace i ta e ir res -
pon sa vel men te es ti mu la da pela pu bli ci da de: o ál co ol.

Daí a ne ces si da de de, ao lou var mos a De pu ta da
Nair Xa vi er Lobo e os Se na do res que se en ga ja ram
na apro va ção des te pro je to, tra zer mos a res pon sa bi li -
da de ao Con gres so Na ci o nal de vo tar os pro je tos en-
ga ve ta dos que tra tam da pu bli ci da de do ál co ol, que
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to dos os dias e em to dos os ho rá ri os, es ti mu la as nos-
sas cri an ças, os nos sos ado les cen tes, as fa mí li as
bra si le i ras a con su mi rem uma dro ga psi co tró pi ca. Tal
prá ti ca de ve ria até ser en qua dra da, pois isso re pre -
sen ta in cen ti vo ao uso de dro ga.

Infe liz men te, nós não te mos con se gui do vi a bi li -
zar isso. Mas não po de ria de i xar de pas sar esta opor-
tu ni da de no sen ti do de co brar a nos sa res pon sa bi li -
da de, como Con gres so Na ci o nal, de vi a bi li zar es ses
pro je tos que dor mi tam nas ga ve tas das Co mis sões
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – 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 Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 67,
de 2001. Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a
vo ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srs 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 san ção. 

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 67, DE 2001

(Nº 3.901/2000, na Casa de ori gem)

Mo di fi ca o pa rá gra fo úni co do art.
69 da Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de
1995. (me di das ca u te la res em caso de vi-
o lên cia do més ti ca).

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

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 69 da Lei nº 9.099,
de 26 de se tem bro de 1995, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 69. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Ao au tor do fato que,

após a la vra tu ra do ter mo, for ime di a ta men -
te en ca mi nha do ao ju i za do ou as su mir o
com pro mis so de a ele com pa re cer, não se
im po rá pri são em fla gran te, nem se exi gi rá
fi an ça. Em caso de vi o lên cia do més ti ca, o
juiz po de rá de ter mi nar, como me di da de ca-
u te la, seu afas ta men to do lar, do mi cí lio ou
lo cal de con vi vên cia com a vi ti ma.”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re que ri men to nº 178, de 2002 – art. 357

do Re gi men to Inter no)

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 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da -
ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º
do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de
de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer sob n.º 242, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá -
vel, com as Emen das nºs 1 a 3-CCJ, que
apre sen ta, com voto con trá rio do Se na dor
Ro ber to Re quião e abs ten ções dos Se na do -
res Osmar Dias e 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 a pro pos ta e as emen das.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to

Sa tur ni no, para dis cu tir a ma té ria, por 10 mi nu tos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –

RJ. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, re al men te, há um pon to 
de atra so na cons ti tu i ção das em pre sas bra si le i ras de
co mu ni ca ção, que pre ci sa ser cor ri gi da, su pe ra da,
que é a exi gên cia da pes soa fí si ca. Efe ti va men te, não
tem sen ti do essa exi gên cia que se co lo ca va no pas-
sa do, exa ta men te para evi tar o gi gan tis mo e a con-
cen tra ção de em pre sas. Isso é um fato con su ma do e
é uma exi gên cia su pe ra da, di an te da ne ces si da de de
ca pi ta li za ção das em pre sas para en fren tar as no vas
tec no lo gi as. 

De for ma que eu es ta ria de acor do com uma
emen da cons ti tu ci o nal que su pri mis se a exi gên cia da
pes soa fí si ca e pos si bi li tas se que pes so as ju rí di cas
fos sem por ta do ras das au to ri za ções para exer ce rem
a co mu ni ca ção so ci al no País.
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Sr. Pre si den te, é per fe i ta men te pos sí vel ca pi ta li -
zar as em pre sas de co mu ni ca ção com subs cri ções
de bra si le i ros e ob ter apo io do BNDES, de suas sub si -
diá ri as de par ti ci pa ção para ca pi ta li za ção das em pre -
sas. Não ha ve ria ne nhu ma ne ces si da de de ca pi tal es-
tran ge i ro, o que efe ti va men te cons ti tui ris co. Ris co de
in fluên cia na po lí ti ca das em pre sas, na for ma de
apre sen tar as ma té ri as que – es ta mos can sa dos de
sa ber – aca bam con for man do a for ma ção de opi nião
pú bli ca no País. Exem plos pelo mun do afo ra mos tram
o pe ri go em se dis tor cer a for ma ção de opi nião.
Veja-se o caso da Ve ne zu e la, que pro vo cou aque le
gol pe re cen te so bre o Pre si den te Cha ves.

O fato é que to das as em pre sas bra si le i ras, ago-
ra, que rem se ven der ao ca pi tal es tran ge i ro. O ar gu -
men to da ne ces si da de de in ves ti men tos para im plan -
ta ção de avan ços tec no ló gi cos, como já dis se, não é
vá li do, por que essa ne ces si da de pode ser aten di da
com ca pi tal na ci o nal e com um pro gra ma es pe ci al do
BNDES para esse fim, as sim como o BNDES aten deu 
as ne ces si da des de ca pi ta li za ção da Glo bo Cabo,
mu i to re cen te men te, para es pan to de mu i tos, mas na
ver da de exer cen do uma fun ção que é da sua res pon -
sa bi li da de, que é exa ta men te aten der as em pre sas
bra si le i ras nes sas emer gên ci as.

As te le vi sões por as si na tu ra, Sr. Pre si den te, têm
50% de ca pi tal es tran ge i ro, têm per mis são para re ce -
ber esse per cen tu al, mas nem por isso se en con tram
em boa si tu a ção no que se re fe re à ca pi ta li za ção. Tan-
to é que a Glo bo Cabo cor reu para o BNDES; ela tem
per mis são para re ce ber até 50% de ca pi tal es tran ge i -
ro. Po rém, no caso das TVs por as si na tu ra, por que os
50% não es tão re sol ven do? Como será re sol vi do o
pro ble ma das TVs não-pa gas, as sim como o das
emis so ras de rá dio e dos jor na is bra si le i ros, que po-
dem re sol ver sua si tu a ção de ca pi ta li za ção com a
aber tu ra de 30% do ca pi tal? 

A ver da de, Sr. Pre si den te, é que o ín di ce de
30% de ca pi tal, sen do o ca pi tal um fa tor es cas so,
será de ci si vo para a im ple men ta ção da po lí ti ca, da
ori en ta ção po lí ti ca do meio de co mu ni ca ção, que é
exa ta men te o pe ri go que es ta mos que ren do evi tar,
vo tan do con tra essa emen da e não per mi tin do que
esse dis po si ti vo seja apro va do, não obs tan te ter mos
co nhe ci men to de que já há ace i ta ção am pla, pois o
rolo com pres sor já está for ma do. Essa emen da será
apro va da em pri me i ro tur no. 

Apre sen tei uma emen da para que as Co mis -
sões téc ni cas vol tas sem a apre ci ar o as sun to. A
emen da ti nha a as si na tu ra de 27 Srs. Se na do res; 19
já a re ti ra ram, sob pres são das emis so ras, para que
não hou ves se re tar da men to. Sei dis so per fe i ta men te,

mas es tou usan do a prer ro ga ti va de Se na dor para
aler tar os no bres Co le gas e a opi nião pú bli ca de que
isso é mu i to ar ris ca do. 

Não é por aca so que a Cons ti tu i ção bra si le i ra
sem pre ve dou o ca pi tal es tran ge i ro na mí dia. Ha via
sa be do ria nes sa ve da ção, e essa sa be do ria está sen-
do ig no ra da. Até re cen te men te, a pró pria Rede Glo bo
ve ta va, não per mi tia que ela tra mi tas se nes ta Casa.
Ago ra, a TV Glo bo, em di fi cul da de, re sol veu não só
ace i tar, mas até pro mo ver o as sun to e fa zer com que
a tra mi ta ção ga nhe o rit mo cé le re que está ga nhan do, 
para pre o cu pa ção mu i to gran de de mi nha par te e da
par te da que les que, como eu, são ca pa zes de en xer -
gar o gran de ris co que exis te, sim, na ace i ta ção de
ca pi tal es tran ge i ro em si tu a ção es tra té gi ca. 

Esses 30% vão va ler mu i to, por que são os por-
ta do res do fa tor de pro du ção es cas so, que é o ca pi tal. 
Eles po dem co lo car exi gên ci as que tor na ri am es sas
sal va guar das, in se ri das na emen da, ab so lu ta men te
inó cu as, para não di zer ri dí cu las; ou seja, a exi gên cia
de que a edi to ra ção e o no ti ciá rio se jam fe i tos por bra-
si le i ros – como se não hou ves sem bra si le i ros dis pos -
tos, por um bom sa lá rio, a fa zer o que es tes 30% do
ca pi tal es tran ge i ro que rem!

Enfim, Sr. Pre si den te, o que vai acon te cer já se
está an te ven do: uma ou duas em pre sas vão con se -
guir in ves ti men to es tran ge i ro. É cla ro que a Glo bo vai
con se guir e, com isso, terá con di ções de efe tu ar uma
evo lu ção tec no ló gi ca que as de ma is não con se gui -
rão. Isso vai fa zer com que, mais uma vez, se afir me a
con cen tra ção, o re tor no a uma si tu a ção de mo no pó -
lio, que já exis tiu e que es ta va de i xan do de exis tir
como ten dên cia ul ti ma men te. Assim, será pre ju di ca -
da a in ten ção, a ten dên cia de de mo cra ti za ção ou a
exi gên cia de de mo cra ti za ção des ses me i os de co mu -
ni ca ção, ao mes mo tem po em que vai cres cer so bre
eles, de uma for ma de ter mi nan te e de ci si va, a in fluên -
cia de ca pi ta is e in te res ses es tran ge i ros – de ca pi ta is
e in te res ses es tran ge i ros! – na for ma ção da opi nião
pú bli ca bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, ba si ca men te, é isto o que eu
que ria co mu ni car aos Srs. Se na do res: que vo ta rei
con tra ri a men te. Há uma his tó ria mu i to an ti ga a res-
pe i to da luta con tra o ca pi tal es tran ge i ro na im pren sa.
Há mais de 30 anos, exer ci uma fun ção que le vou a
Câ ma ra dos De pu ta dos a se con tra por a uma for ma
de par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro na mí dia. A Câ-
ma ra se con tra pôs, o con tra to foi res cin di do e ga nhei
o gelo des sa rede po de ro sís si ma bra si le i ra, du ran te
mais de 20 anos. Fi quei fora do no ti ciá rio e, ob vi a -
men te, fui atin gi do com isso; mas nem por isso es tou
re ce o so de ser atin gi do no va men te.
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Sou con tra, mais uma vez, por que cre io que as
ra zões são as mes mas de 30 anos atrás. É mu i to pe ri -
go so ad mi tir ca pi tal es tran ge i ro, ain da mais num mo-
men to de di fi cul da de e de es cas sez de ca pi tal, quan-
do vem o es tran ge i ro com o fa tor es cas so, com con di -
ções de im por exi gên ci as que po dem até ge rar ba ta -
lhas ju rí di cas, pos te ri or men te, na me di da em que a
Lei das S/A per mi te aos só ci os mi no ri tá ri os uma sé rie 
de prer ro ga ti vas e in fluên ci as nas de ci sões da em-
pre sa. 

Sr. Pre si den te, ha ve rá um le i lão. Cada uma das
em pre sas vai ofe re cer mais aos in ves ti do res es tran -
ge i ros para ser a es co lhi da por eles para dar o sal to
qua li ta ti vo, e as de ma is, se não de sa pa re ce rem, se-
rão co lo ca das à mar gem. 

Por to das es sas ra zões, sou con tra. Te mos o
BNDES, que é o ma i or Ban co de in ves ti men to na ci o -
nal e re gi o nal do mun do; per de ape nas para o Ban co
Mun di al. Ele pode per fe i ta men te aten der às ne ces si -
da des de ca pi ta li za ção des sas em pre sas e mais: co-
lo car so bre os pla nos de re e qui pa men to e de mo di fi -
ca ção tec no ló gi ca uma cer ta dose de ca u te la, que
não foi res pe i ta da, no caso, por exem plo, das te le vi -
sões por as si na tu ra, que pre vi ram uma de man da de
mer ca do mu i tís si mo ma i or que a re a li da de bra si le i ra,
pen san do que o Bra sil pu des se ser com pa ra do aos
pa í ses eu ro pe us e aos Esta dos Uni dos no que res-
pe i ta ao po der aqui si ti vo do povo.

Não há pre ju í zo ne nhum em se an dar um pou co
mais de va gar na evo lu ção tec no ló gi ca dos me i os de
co mu ni ca ção, de ra di o di fu são e te le vi são, de um
modo ge ral, na me di da em que esse pro gra ma seja
co or de na do por um Ban co emi nen te men te bra si le i ro,
como o BNDES, com um pro gra ma que res pe i te e se
fun da men te na re a li da de do País, e não em re a li da -
des ex ter nas, de ou tras na ções mais ri cas, que pos-
sam vir jun to com esse ca pi tal, que será o fa tor es tra -
té gi co nes sa mu dan ça qua li ta ti va. 

Por to das es sas ra zões, Srªs e Srs. Se na do res,
é ex tre ma men te pe ri go sa essa ad mis são de ca pi tal
es tran ge i ro nos me i os de co mu ni ca ção. Mais uma
vez, ve nho a esta tri bu na e vi rei to das as ve zes, du-
ran te to dos os dias de dis cus são, ma ni fes tar a mi nha
dis cor dân cia e o meu voto con trá rio a essa pro po si -
ção, que hoje está no seu ter ce i ro dia de dis cus são.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, o Sr. Chi co Sar to ri, 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) – Con ti nua
em dis cus são.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – 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. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, no de cor rer des ta se ma na, mu i to
se ou viu fa lar que o Bra sil não es ta ria ou não está
imu ne às tur bu lên ci as da eco no mia in ter na ci o nal, ci-
tan do que ain da não es ta mos to tal men te des gar ra -
dos da Argen ti na. Tam bém pres sen ti mos e sa be mos
dis so. 

Há pou co tem po, ins ti tu í mos aqui o Pro er, o pro-
gra ma de re es tru tu ra ção de todo o sis te ma fi nan ce i ro
na ci o nal. Pos te ri or men te, ti ve mos o que cha mo de
Pro ar, que era o pro gra ma de apo io à re es tru tu ra ção
das dí vi das de to dos os Esta dos bra si le i ros e de al-
guns Mu ni cí pi os que atin gi ram ci fras de mais de
R$100 bi lhões.

Há pou cos dias, esta Casa vo tou o au men to das
ta ri fas de ener gia elé tri ca para com pen sar as per das
das con ces si o ná ri as do se tor ener gé ti co em nos so
País. Mu i to se está fa lan do que te re mos de ins ti tu ir
um ”Pro te le“ para aten der à te le fo nia, que se en con tra 
em gran de di fi cul da de fi nan ce i ra.

Sr. Pre si den te, em que pese eu apla u dir a pre o -
cu pa ção do emi nen te Se na dor Sa tur ni no Bra ga, que
se po si ci o na con tra ri a men te à apro va ção des sa pro-
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, acre di to que ela veio
em boa hora. Tra ta-se de um cla mor dos se to res de
te le vi são, re vis tas, jor na is, sons e ima gens, que tam-
bém não an dam bem das per nas. Me lhor que o apor-
te de re cur sos do BNDES – que não pode acu dir em-
pre sas em si tu a ção fa li men tar a todo mo men to , o
ide al se ria, no mun do glo ba li za do de hoje, cap ta -
rem-se os re cur sos ex ter nos. Sa be mos que vá ri as
em pre sas de rá dio, te le vi são, jor na is e re vis tas es tão
em con di ções di fí ce is, até por que se en di vi da ram
com o ca pi tal ex ter no, so bre tu do com o dó lar.

Sr. Pre si den te, a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral apre ci ou essa
ma té ria, re a li zou se mi ná ri os com os di ver sos se to res
in te res sa dos e cre io que o re sul ta do será po si ti vo,
por que exis tem as sal va guar das que po de ría mos es-
pe rar, ou seja, o ca pi tal in ter na ci o nal que pos sa,
even tu al men te, ser in je ta do nes sas em pre sas não
pode mais ul tra pas sar 30%. Ja ma is ha ve rá con tro le
aci o ná rio ex ter no e a pro gra ma ção e edi to ra ção se-
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rão fe i tas por bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos há
pelo me nos 10 anos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, acre di to ser uma boa
hora para in je tar mos uma vi ta mi na na eco no mia des-
sas em pre sas, a fim de que elas pos sam sair da cri se
com as suas pró pri as per nas.

Con quan to ve nha re ce ben do a al cu nha de PEC
do ca pi tal es tran ge i ro, Sr. Pre si den te, a me di da, na
ver da de, per mi te, como con se qüên cia ime di a ta da
sua apro va ção, que as em pre sas jor na lís ti cas e de ra-
di o di fu são se cons ti tu am como pes so as ju rí di cas, po-
den do atra ir prin ci pal men te o ca pi tal das em pre sas
na ci o na is, re gi das por nor mas bra si le i ras.

Por tan to, Sr. Pre si den te, em que pese a pre o -
cu pa ção de al guns Srs. Se na do res e ten do em vis ta
as sal va guar das, não po de mos fu gir à glo ba li za ção.
Esse ca pi tal não é de mo tel, como di zia o nos so que-
ri do Se na dor Espi ri dião Amin, hoje Go ver na dor de
San ta Ca ta ri na. Não se tra ta de um ca pi tal es pe cu la ti -
vo, e po de rá in je tar âni mos nas nos sas em pre sas de
ra di o fo nia, sons e ima gens, e, so bre tu do, do jor na lis -
mo bra si le i ro.

Ire mos en ca mi nhar, no mo men to opor tu no, pela
apro va ção des sa ma té ria.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, esta Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção que dá nova re da ção ao § 1º do art. 222
da Cons ti tu i ção Fe de ral tra ta da ques tão das em pre -
sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são.

Te mos acom pa nha do esse tema nos me i os de
co mu ni ca ção mu i to de per to, Sr. Pre si den te, por que,
como de fi ne o nos so Re gi men to e a lei do País, as
con ces sões, ou tor gas, re no va ções de rá di os e te vês,
en fim, pas sam pelo Con gres so Na ci o nal, mais es pe -
ci fi ca men te, pela Co mis são de Edu ca ção, da qual
faço par te há pra ti ca men te oito anos.

Te mos le van ta do a nos sa voz em re la ção à po lí -
ti ca que pre do mi na nes se se tor; ao pri vi lé gio que é
dado; à for ma das con ces sões; à cen tra li za ção, in clu -
si ve dos me i os de co mu ni ca ção, na mão de po de ro -
sos, de ins ti tu i ções eco nô mi cas po de ro sas, da clas se 
po lí ti ca pri vi le gi a da des te País tam bém. Te mos um le-
van ta men to – que, opor tu na men te, tra re mos – so bre
a cen tra li za ção das rá di os e te vês que se en con tram
nas mãos de po lí ti cos de todo o Bra sil e de to dos os
Par ti dos. 

Gra ças a Deus que nes se es tu do o Par ti do dos
Tra ba lha do res ain da sabe que re al men te não é as sim 
que va mos con quis tar os es pa ços na po lí ti ca, como
tam bém ou tros Par ti dos, tam bém pro gres sis tas, não
usam es sas me di das. Mas, in fe liz men te, a gran de
ma i o ria está con cen tra da nas mãos dos po lí ti cos.

Te mos ques ti o na do o Con gres so Na ci o nal por-
que a pró pria Cons ti tu i ção de 1988 in clu iu, no seu Ca-
pí tu lo da Co mu ni ca ção, que o Con gres so Na ci o nal
ins ti tu i ria um ór gão au xi li ar, um Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al, apro va do em Lei em 1991 e que des de
1992 já de ve ria es tar agin do, re a li zan do es tu dos com
pa re ce res e re co men da ções so bre os mais di fe ren tes 
as sun tos que são tra ta dos e que têm a ver com a co-
mu ni ca ção, com a li ber da de, com a ma ni fes ta ção de
pen sa men to, com a ques tão das pro pa gan das e a
ques tão da pro du ção e pro gra ma ção de rá dio e te le vi -
são, de fen den do as pes so as, de fen den do as fa mí li as
e as cri an ças nos seus pro gra mas de rá dio e te le vi -
são, en fim, uma sé rie de ques tões que, como sa be -
mos, tem, hoje, mu i tas crí ti cas. A te le vi são visa ao lu-
cro, à au diên cia e ex põe mu lhe res e cri an ças não só
à ex plo ra ção se xu al, mas tam bém es ti mu la e joga a
crian ça em per ma nen te con ta to com a vi o lên cia.

Então, Sr. Pre si den te, sur ge, ago ra, a al te ra ção
na Cons ti tu i ção di zen do que te mos que so cor rer as
em pre sas de co mu ni ca ção des te País, de i xan do e
abrin do para o ca pi tal es tran ge i ro. Esta Me di da não
olha para ne nhum des ses itens – e são mu i tos – aos
qua is este Con se lho de ve ria nor te ar. Ela olha para
uma meia dú zia de gran des em pre sas da co mu ni ca -
ção des te País, cen tra li za da nas mãos de meia dú zia
de po de ro sos que ma ni pu lam as in for ma ções, que
pro je tam e en ter ram in clu si ve po lí ti cos quan do as sim
o de se jam, e di zem, en tão, que nós pre ci sa mos de
ca pi tal es tran ge i ro. O fato de es tar mos abrin do para o
ca pi tal es tran ge i ro não com pro va que se re sol vem os
pro ble mas. E está com pro va do que não é as sim. 

Sr. Pre si den te, te mos, tam bém, ma ni fes ta ções
de jor na is, de rá di os, de em pre sas mé di as e pe que -
nas de todo este País, que di zem que esse ca pi tal es-
tran ge i ro não virá para for ta le cer as em pre sas de pe-
que no e mé dio por te. Isso não in te res sa, esse ca pi tal
vem para aju dar a for ta le cer uma meia dú zia dos que
já são po de ro sos. Que me per do em as gran des em-
pre sas, mas te ría mos que no mí ni mo cons tru ir al gu -
ma co i sa que fos se para de mo cra ti zar, mas es ta mos
cons tru in do al gu ma co i sa para pri vi le gi ar ain da mais.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
con clu í mos di zen do que te mos nos ma ni fes ta do con-
tra ri a men te a essa idéia, res pe i ta mos quem vota a fa-
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vor ou con tra, no en tan to não en ten de mos que seja
essa a sa í da para a co mu ni ca ção des te País.

A aber tu ra do mer ca do de co mu ni ca ção para o
mer ca do in ter na ci o nal, uma vez con so li da da, irá
com pro me ter a so be ra nia e a in de pen dên cia de nos-
sas em pre sas; man te rá o lu cro aci ma da qua li da de da
pro gra ma ção e pro mo ve rá o for ta le ci men to dos gran-
des ve í cu los que já do mi nam o se tor, em de tri men to
das pe que nas e mé di as em pre sas.

Hou ve uma dis cus são em re la ção ao Con se lho,
o que acha mos cor re to, po rém não se pode fa zer bar-
ga nha com ele. De ve mos ins ta lá-lo ime di a ta men te –
e V.Exª, Sr. Pre si den te, tem-se ma ni fes ta do fa vo rá vel
a essa idéia – não é tro can do ca pi tal es tran ge i ro pelo
con se lho. Faz dez anos que este País de ve ria ter seu
con se lho ins ta la do.

Por tan to, en ten de mos que não va mos re sol ver
o pro ble ma com di nhe i ro es tran ge i ro. Esta re mos vo-
tan do con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos para a dis cus são da ma té ria. 

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
A ma té ria vai cons tar 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, à qual se dará ama nhã, sex ta-fe i ra.

Infor mo a V. Exªs que as ses sões de se gun da e
ter ça-fe i ras se rão de li be ra ti vas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

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 4, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que dá nova re da ção ao § 1º do art. 17
da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre a or-
ga ni za ção e fun ci o na men to dos par ti dos po-
lí ti cos), ten do

Pa re cer sob nº 244, de 2002, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti -
vo), que ofe re ce.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re,

para dis cu tir a ma té ria. Após a fala de S. Exª, con ce -
de rei a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, como se tra ta de ques tão
par ti dá ria, fun ci o na men to dos Par ti dos, aces so a pro-
gra mas de rá dio e te le vi são, eu cre io que pos so dis cu -

tir nes te mo men to algo que sur pre en deu a Na ção no
dia de hoje.

A Fo lha de S.Pa u lo pu bli ca, em man che te, na
prin ci pal pá gi na po lí ti ca, ma té ria in ti tu la da ”TSE pro í -
be Ciro de usar tem po de PDT e PTB“, e ex pli ca que
isso sur giu a par tir de uma de ci são do Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral em tor no de um Agra vo Inter no, in ter pos -
to pelo PSDB, con tra um ar qui va men to que o Tri bu nal
ha via fe i to de uma re pre sen ta ção do Par ti do do Go-
ver no con tra o PPS, o PDT e o PTB, com pre tex to de
que iría mos uti li zar o tem po, na te le vi são, no mês de
ju nho, dos dois Par ti dos que for mam co nos co a Fren-
te Tra ba lhis ta.

Sr. Pre si den te, a pri me i ra co i sa que tem que se
di zer é que es tra nha mos essa pos tu ra do PSDB, pro-
fun da men te au to ri tá ria, bus can do qua se que uma
cen su ra pré via, vai con tra a tra di ção dos seus prin ci -
pa is Lí de res, ho mens que fo ram for ja dos na luta pela
li ber da de, con tra a cen su ra, e que ten ta ram fa zer.
Essa é a pri me i ra ques tão que que ría mos abor dar so-
bre esse tre men do pas so em fal so de ho mens que
não de ve ri am man char sua bi o gra fia, bus can do exer-
cer cen su ra pré via.

Mas o Tri bu nal agiu bem. Não ace i tou. Arqui vou.
Vem o Agra vo Inter no ten tan do de sar qui var. E na dis-
cus são o juiz – e aí a in for ma ção que eu que ria pas sar 
no pri me i ro mo men to, quan do li a Fo lha de S.Pa u lo.
Meu pri me i ro mo vi men to era di zer que este Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, que eu não que ria ver ne nhu ma
ação a fa vor de ne nhu ma can di da tu ra nas vá ri as in-
ter ven ções in de vi das que fez na ques tão da ver ti ca li -
za ção, que no mo men to dis cu ti mos, eu ad mi tia que
tudo aqui lo era fru to de uma vi são au to ri tá ria, que até
al guns de mo cra tas têm no Bra sil, in clu si ve, o Mi nis tro
Nel son Jo bim, há mu i to tem po de fen sor des sa tu te la,
des sa ver ti ca li za ção. Eu não que ria ver isso a fa vor de
ne nhum can di da to, até por que não vejo. Tal vez a can-
di da tu ra do ofi ci a lis mo es te ja so fren do pela ver ti ca li -
za ção, tal vez ca van do a sua se pul tu ra, não ten do ca-
pa ci da de de uni fi car a base que sus ten tou, por 7
anos, o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, mas
eu não que ria ver isso. Admi tia como uma de ci são
equi vo ca da, mas a de ci são de um ór gão, de uma ins-
ti tu i ção re pu bli ca na. Mas quan do eu li esta ma té ria, a
pri me i ra in ten ção era di zer que o Tri bu nal de i xa va de
ser Ele i to ral e, como ele i to ral, se trans for ma va em co-
mi tê. Isso, evi den te men te, era um abu so se fos se
uma de ci são de um Tri bu nal: pro i bir, cen su ran do pre-
vi a men te, uma can di da tu ra que vem – pelo me nos há
in di ca ção, há ten dên cia, há de ter mi na ção dos Lí de -
res dos três Par ti dos – PDT, PTB e PPS – a se for mar
com a Fren te Tra ba lhis ta uma co li ga ção para dis pu tar
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as ele i ções de 6 de ou tu bro. Que co i sa ab sur da! Mas
era a re a ção nor mal. De po is, aler ta do até pelo pró-
prio Ciro Go mes, que me te le fo nou, di zen do: ”Ro ber -
to, cu i da do, pa re ce-me que a ma té ria da Fo lha de
S.Pa u lo co me te equí vo cos“. Entrei em con ta to com a
de ci são do Tri bu nal, por in ter mé dio do site do Tri bu -
nal, e com o as ses sor de im pren sa, so li ci tan do-lhe
que não es cla re ces se a mim, mas à opi nião pú bli ca. A
de ci são foi a de ma nu ten ção do ar qui va men to da re-
pre sen ta ção. Mas, na de ci são, fo ram fe i tos co men tá -
ri os – e é bom que se te nha a no ção dos co men tá ri os
para se sa ber que não há ne nhu ma pro i bi ção ou cen-
su ra, nem esse ab sur do que a man che te da Fo lha de
S.Pa u lo pa re cia nos in du zir a esse po si ci o na men to.

O que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de ter mi nou
foi a con ti nu i da de do ar qui va men to. Não foi de sar qui -
va do. ”Não co nhe ceu do Agra vo Inter no do PSDB“.
Man te ve a sua de ci são de ar qui va men to. Mas fez co-
men tá ri os. E nos co men tá ri os é que hou ve essa ila-
ção da re por ta gem da Fo lha de S.Pa u lo.

O que o juiz, ao dis cu tir o não de sar qui va men to,
co lo cou em re la ção à pro pa gan da ele i to ral é o que a
lei já diz. A lei diz que não se pode fa zer, em mo men to
al gum, na pro pa gan da par ti dá ria anu al ou se mes tral,
cam pa nha para can di da tos, ou tros par ti dos ou pro-
mo ção de in te res ses pes so a is. Este é o tex to da lei.
Cla ro que al guém pode di zer: mas, le van tar isso ago-
ra, quan do o Tri bu nal se omi tiu – é in te res san te que o
PSDB não fez nada, só con tra o nos so can di da to Ciro
Go mes; mas não fez nada con tra to dos os can di da -
tos, que apa re ce ram em pro gra mas, in clu si ve al guns
de les trans for man do-se em fe nô me nos de mar ke -
ting, e não só Ro se a na Sar ney, mas o can di da to do
PT, que al guém até já dis se que não é mais Lula, mas
Duda – o Tri bu nal não se pre o cu pou em di zer nada
so bre isso, por que era can di da to, es ta va sen do, pelo
mar ke ting, in clu si ve como fe nô me no Ro se a na Sar-
ney, trans for man do-se na gran de can di da ta, nin guém 
dis se nada. O Tri bu nal omi tiu-se e se fez toda a cam-
pa nha, e ain da se faz. Hoje está-se fa zen do. E o
PSDB não dis se nada. Mas con tra Ciro, a hi pó te se
que vem no fu tu ro, já quer ter uma cen su ra pré via do
Tri bu nal. Ain da bem que o Tri bu nal não caiu nes sa es-
par re la, nes sa ar ma di lha e não se su bor di nou a esse
ab sur do an ti de mo crá ti co do PSDB.

E hoje, es ta mos ven do essa de ci são, que é bom
que seja in ter pre ta da. Re pe te a lei e diz que an tes da
data que, se gun do a le gis la ção é para a pro pa gan da
quan do se ofi ci a li zam to dos os can di da tos, ele re fe -
re-se que nes sa data, 06 de ju lho, ”es tão pro i bi dos to-
dos os atos, pro gra mas, obras, ser vi ços e cam pa nhas 

de ór gãos pú bli cos“. Ou seja, pro í be in clu si ve a pro-
pa gan da ofi ci al que pos sa con ter ima gens e sím bo los 
que se iden ti fi quem com de ter mi na da can di da tu ra. É
mu i to mais para o ofi ci a lis mo do que em re la ção a
can di da tu ras. É para tra tar da pro pa gan da ofi ci al de
ór gãos pú bli cos. É isso que diz a de ci são do Tri bu nal.

A in ter pre ta ção do jor nal leva à in tran qüi li da de
de se co me çar a per ce ber, no País, que há in te res se
em ca lar, im pe dir uma can di da tu ra com o medo de
que ela seja a gran de al ter na ti va po lí ti ca, até ape lan -
do para a cen su ra pré via.

Qu e ro di zer que o PPS já es ta va, e está, dis cu tin -
do com os seus ad vo ga dos para que fi que mos to dos
aler tas por que, se, an tes, eu não ti nha ne nhu ma dú vi -
da com re la ção à isen ção do TSE, é pre ci so que
aque le Tri bu nal pres te um es cla re ci men to à opi nião
pú bli ca a res pe i to des sa ma té ria pu bli ca da em um jor-
nal res pe i tá vel como a Fo lha de S.Pa u lo, até para
acal mar a so ci e da de e não so men te nós, do PPS,
mes mo por que o can di da to Ciro Go mes está mu i to
cal mo. Mas é im por tan te di zer que o PPS não está.

Co me ço a ter pre o cu pa ções, por que eu não
gos ta ria de di zer aqui que o PSDB, que tem ho mens
que res pe i to, em bo ra em cam po opos to, pre ten da ser
ins tru men to de cen su ra em nos so País. Isso não dig-
ni fi ca o PSDB. Uma pre ten são des se tipo é, evi den te -
men te, pró pria dos au to ri tá ri os e to ta li tá ri os, e o
PSDB for jou mu i tos de seus lí de res jun to co nos co no
com ba te ao to ta li ta ris mo e ao au to ri ta ris mo da di ta du -
ra mi li tar. 

Por tan to, apro ve i to o mo men to para di zer que a
ver ti ca li za ção não será mu da da, seja por de cre to le-
gis la ti vo, seja por emen da cons ti tu ci o nal. Não cre io
nes se tem po e não re sol ve rá o pro ble ma que a vida já
en ca mi nhou.

Essa ver ti ca li za ção de ci di da pelo TSE é tão in-
de vi da que se es tão cri an do no País os cha ma dos
”cha pa ca ma rão“, ”cha pa bran ca“, ”vo tos em aber to“,
”voto la ran ja“, o que não aju da em nada a trans pa rên -
cia e o pro ces so de edu ca ção po lí ti ca de uma so ci e -
da de, ge ran do ape nas e exa ta men te ten ta ti vas de
fra u des e me ca nis mos para se fur tar a ob ser va ção de
uma lei.

A ver ti ca li za ção que aí está foi um gra ve equí vo -
co, mas va mos com ela der ro tar esse Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para dis cu tir, ao Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não que ro po le mi zar com o ilus tre
Se na dor Ro ber to Fre i re, até por que per ten ço ao PPB.
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Sou Lí der do PPB no Se na do, mas o meu Par ti do tem
uma ali an ça com o PSDB nes ta Casa. Faço par te do
Blo co e te nho a hon ra de ser o Vice-Lí der do Go ver no
no Se na do Fe de ral, in di ca do pelo Lí der, Se na dor
Artur da Tá vo la.

Qu e ro ape nas de i xar re gis tra do que te nho cer-
te za de que o Se na dor Ro ber to Fre i re, ao abor dar a
de ci são do TSE com re la ção ao agra vo apre sen ta do
pelo PSDB, ape nas não de i xou bem cla ro – o que vou
pro cu rar fa zer ago ra – que, na ver da de, a de ci são do
TSE an te ci pou-se à con di ção que a Fren te Tra ba lhis -
ta, por in ter mé dio do PTB, do PDT e do PPS, anun cia
para as ele i ções do pró xi mo dia 06 de ou tu bro, como
can di da to ma jo ri tá rio à Pre si dên cia da Re pú bli ca, o
can di da to Ciro Go mes. 

A de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, por tan -
to, de i xa bem cla ro que, como essa co li ga ção ain da
não foi ofi ci a li za da, por que não foi fe i ta ain da ne nhu -
ma co li ga ção, não é per mi ti do que o can di da to, no
caso, Ciro Go mes, do PPS, uti li ze o tem po de te le vi -
são do PTB e do PDT, como era a sua in ten ção. 

Sen do as sim, de for ma cla ra, re gis tro a po si ção
do PSDB, cujo Lí der, as sim como o do Blo co, se faz
pre sen te, Se na dor Ge ral do Melo.

O Se na dor Ro ber to Fre i re tam bém co lo ca que
o mes mo tem sido fe i to pelo can di da to Luiz Iná cio
Lula da Sil va, do PT, em te le vi são. O can di da to do
Par ti do dos Tra ba lha do res uti li za o tem po de te le vi -
são do seu Par ti do. Por tan to, não há ne nhu ma
ques tão le van ta da por ne nhu ma co li ga ção ou Par ti -
do nem uma de ci são do Tri bu nal. A ex-can di da ta e
ex-Go ver na do ra Ro se a na Sar ney tam bém uti li za va
seu tem po de te le vi são no ho rá rio des ti na do ao seu
Par ti do, o PFL. Por tan to, é des ne ces sá rio con ti nu ar -
mos a dis cu tir esse as sun to.

Inscre vi-me para fa lar so bre a Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 4, de 2002, que tem como
sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca bral, que dá nova
re da ção ao § 1º do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
que dis põe so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos par ti dos po lí ti cos. Essa PEC vem de en con tro a
todo o cla mor fe i to não só pela clas se po lí ti ca, pelo
Se na do Fe de ral, pela Câ ma ra dos De pu ta dos, mas
pela po pu la ção em ge ral. O povo bra si le i ro quer uma
re for ma po lí ti ca e quer que ela ve nha a de fi nir os ru-
mos de to dos os par ti dos e até mes mo das ele i ções.

Ontem, a Câ ma ra dos De pu ta dos, não só na
pes soa do seu Pre si den te, o De pu ta do Aé cio Ne ves,
mas do seu Ple ná rio, não ad mi tiu mu dan ça al gu ma
na ver ti ca li za ção de ci di da, na se ma na pas sa da, pelo
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Por um es co re de 263 vo-
tos a fa vor e 152 vo tos con tra, a pro pos ta da Co mis -

são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção para al te -
rar a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral foi re je i ta -
da on tem pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Esse era um
de cre to le gis la ti vo de au to ria do De pu ta do Inal do Le i -
tão, do PSDB da Pa ra í ba. Há o de cre to le gis la ti vo,
apro va do pelo Se na do, que tam bém foi en ca mi nha do
à Câ ma ra dos De pu ta dos, de au to ria do Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB nes ta Casa. No en tan -
to, com a de ci são to ma da on tem por aque la Casa,
com cer te za, esta ques tão tam bém es ta rá so lu ci o -
na da.

Ain da com re la ção à dis pu ta po lí ti ca, hou ve on-
tem uma de ci são de li mi nar do Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral, pro fe ri da pelo Mi nis tro Sydney San ches, por 8
vo tos a 1, com re la ção à ga ran tia dos can di da tos a
De pu ta do Fe de ral e a De pu ta do Esta du al de se man-
te rem como can di da tos na tos.

Ontem, me di an te de ci são li mi nar, pro fe ri da
pelo Mi nis tro Sydney San ches, o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, por 8 vo tos a 1, pro nun ci ou-se, de fi ni ti va -
men te, so bre o cor te das can di da tu ras na tas. O Se na -
dor não tem esse di re i to, nem ti nha, mas os De pu ta -
dos Fe de ra is e os Esta du a is ti nham a can di da tu ra
nata nas con ven ções de seus Par ti dos. 

Por tan to, essa de ci são de on tem tam bém faz
com que a au to no mia dos Par ti dos seja man ti da, que
os Par ti dos te nham o di re i to le gal de es co lher os seus
can di da tos, que a dis pu ta pos sa ser fe i ta fora da que la 
pres são de que o can di da to já tem um di re i to ad qui ri -
do e que, por tan to, ele pode con cor rer a um car go
pro por ci o nal de De pu ta do Fe de ral ou de De pu ta do
Esta du al, sem ne ces si tar da de ci são par ti dá ria da
con ven ção do Par ti do. 

Por tan to, fico aqui com a mi nha po si ção cri te ri o -
sa, sé ria, de en ca mi nhar fa vo ra vel men te ao pro je to
do Se na dor Ber nar do Ca bral. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, lem bro a V. Exªs que, logo após o
en cer ra men to da Ordem do Dia, aqui, no Se na do Fe-
de ral, que es pe ro seja o mais rá pi do pos sí vel, ha ve rá
ses são do Con gres so Na ci o nal, cuja pa u ta ver sa so-
bre a vo ta ção de ma té ri as de real im por tân cia, ob je to
de acor do en tre as vá ri as Li de ran ças dos Par ti dos. 

Esta Pre si dên cia re i te ra o pe di do e es pe ra a co-
la bo ra ção de to das as Srªs e Srs. Se na do res. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo, para dis cu tir esta
pro pos ta. 

O SR. GERALDO MELO(Blo co/PSDB – RN.
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, mas não
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pos so fu gir ao cum pri men to de um de ver que te nho,
como Lí der do PSDB, na Casa. Na re a li da de, o meu
in te res se é me nos o de dis cu tir a ma té ria e mu i to
mais o de cum prir um de ver de Lí der que te nho, que
V. Exª se qui ser po de rá con si de rar mi nha in ter ven ção
como uma Co mu ni ca ção de Li de ran ça, de in te res se
par ti dá rio. Ao che gar ao ple ná rio, ouvi uma ma ni fes ta -
ção in dig na da do Se na dor Ro ber to Fre i re em re la ção
à res pos ta do TSE a uma con sul ta do meu Par ti do. 

Eu não te ria pe di do a pa la vra para fa zer este co-
men tá rio se na ma ni fes ta ção de S. Exª não ti ves se
en con tra do uma com ple ta res pon sa bi li za ção do
PSDB, pra ti ca men te pela in tro du ção, se gun do S. Exª,
da ver ti ca li za ção que tem sido ob je to de tan tas dis-
cus sões no País, e por uma ten ta ti va, que o Se na dor
Ro ber to Fre i re con si de ra to ta li tá ria, de es ta be le cer
cen su ra pré via ao can di da to Ciro Go mes. Estou no
de ver de pres tar um es cla re ci men to ao Se na do e ao
País em re la ção a este as sun to.

O que o PSDB fez foi uma con sul ta, em face de
uma dú vi da con cre ta, fun da da em ra zões ob je ti vas. O
PSDB tem uma dú vi da e con sul tou a mais alta Cor te
de Jus ti ça em ma té ria ele i to ral do País para que ela a
di ri mis se. A po si ção do PSDB se ria a de aco lher a
res pos ta do TSE, fos se ela qual fos se. Não ti nha, por-
tan to, o PSDB nem o di re i to nem a in ten ção de in tro -
du zir ne nhum me ca nis mo de cen su ra a co i sa al gu ma.

Ago ra, é res sa bi do que te mos um pe río do de
pro pa gan da ele i to ral de can di da tos a qual quer ele i -
ção, que na ele i ção des te ano, se não me en ga no, ini-
cia-se no dia seis de ju lho. Essa é uma data fi xa da na
lei, an tes dela não é pos sí vel fa zer pro pa gan da ele i to -
ral, mes mo que al guém já seja can di da to ofi ci al men te 
re co nhe ci do. Os pro gra mas par ti dá ri os que es tão
sen do ve i cu la dos são de di vul ga ção ao País dos par-
ti dos, das suas ati vi da des, das suas li nhas pro gra má -
ti cas e da ação dos seus re pre sen tan tes em pos tos
de go ver no ou no exer cí cio dos seus man da tos e das
suas ati vi da des. Não é por ou tro mo ti vo que é pro i bi da 
a fi gu ra, a ima gem de qual quer ho mem pú bli co no
Bra sil de um par ti do no pro gra ma de ou tro par ti do. 

Na fase an te ri or à pro pa gan da ele i to ral, não há
pro gra mas de co li ga ções, há pro gra mas de par ti dos
po lí ti cos. Nes sa fase, é pro i bi da a par ti ci pa ção de um
po lí ti co de um par ti do no pro gra ma par ti dá rio de ou tro 
par ti do. Até o dia seis de ju lho, mes mo que o can di da -
to Ciro Go mes ou o can di da to José Ser ra ou o can di -
da to Luiz Igná cio Lula da Sil va te nha tido o seu nome
ofi ci a li za do em uma con ven ção, eles es tão pro i bi dos,
to dos, de par ti ci par do pro gra ma ele i to ral de um par ti -
do di fe ren te do seu. Essa é a re gra. 

Ape sar dis so, o PSDB teve dú vi da so bre a apli-
ca ção da re gra após a con ven ção, uma con ven ção de
ou tro par ti do que ofi ci a li ze a can di da tu ra de al guém.
Por essa ra zão, for mu lou uma con sul ta. A res pos ta
não foi dada pelo PSDB, foi dada pelo Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral, que con sa grou esse en ten di men to: até
que se ini cie o pe río do de pro pa gan da ele i to ral gra tu i -
ta, cada po lí ti co, no Bra sil, pode par ti ci par do pro gra -
ma do seu par ti do, in de pen den te de ser can di da to ou
não. Se ele já é can di da to de uma co li ga ção ou tem o
apo io ofi ci al de ou tro par ti do, terá am plo di re i to de uso
dos ve í cu los de co mu ni ca ção den tro do pro gra ma
ele i to ral que se de di ca à cam pa nha po lí ti ca após a
data em que a lei per mi te que isso seja fe i to. Não es-
tou dis cu tin do se isso é bom para a de mo cra cia ou se
é ruim para a de mo cra cia. Não es tou dis cu tin do se
isso é uma pos tu ra to ta li tá ria. Essa não é a ques tão. A
ques tão é: a re gra do jogo exis te e não é atra vés de
ne nhum tru que que se vem ofi ci a li zar ago ra a rup tu ra
da re gra e se di zer que quem está que ren do es cla re -
cer a re gra es te ja ado tan do uma pos tu ra to ta li tá ria.

Eu ti nha o de ver de di zer isso. Ou seja, o meu
Par ti do sim ples men te fez uma con sul ta ao Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral. A re gra foi ex pli ci ta da ao País pelo
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral em res pos ta a essa con-
sul ta.

Por tan to, o PSDB não ace i ta que lhe seja atri-
bu í da a res pon sa bi li da de nem pela re gra, nem por
ne nhu ma ten ta ti va de cen su ra ou de blo que io à ex-
pres são e à par ti ci pa ção po lí ti ca de quem quer que
seja.

O SR. PRESIDENTE( Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais ora do res, 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, ama-
nhã, para pros se gui men to da dis cus são. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 126, de 2001 (nº 958/99,
na Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o -
nal da De fen so ria Pú bli ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 97, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Be ní cio Sam pa io.

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.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
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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 vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

(*) PROJETO DE LEI DA
CÂMARA Nº 126, DE 2001

(Nº 958/1999, na Casa de ori gem)

Insti tui o Dia Na ci o nal da De fen só ria 
Pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal da De fen so -

ria Pú bli ca, que será co me mo ra do, anu al men te, em
19 de maio.

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

(*) Re pu bli ca do para re ti rar do cu men tos pu bli ca dos in cor re to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 130, de 2001 (nº 102/99,
na Casa de ori gem), que dis põe so bre a co-
mer ci a li za ção de pre ser va ti vos mas cu li nos
de lá tex de bor ra cha, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 193, de
2002, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Tião Vi a na.

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.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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.
O pro je to vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO de LEI DA CÂMARA
Nº 130, DE 2001

(Nº 102/1999, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a co mer ci a li za ção de
pre ser va ti vos mas cu li nos de lá tex de
bor ra cha.

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

Art. 1º Fica au to ri za da à co mer ci a li za ção de
pre ser va ti vos mas cu li nos de lá tex de bor ra cha em
todo e qual quer es ta be le ci men to co mer ci al, in de -
pen den te men te da fi na li da de cons tan te do con tra to
so ci al e das ati vi da des de fe ri das no Alva rá de Fun ci o -
na men to.

Art. 2º Os pre ser va ti vos a se rem co mer ci a li za -
dos de ve rão aten der as exi gên ci as do Insti tu to Na ci o -
nal de Me tro lo gia – INMETRO, es tar em em ba la gens
apro va das pe los ór gãos de sa ú de pú bli ca, exi bi dos
em lo cal vi sí vel, po rém não ex pos tos a con di ções am-
bi en ta is que pos sam afe tar a sua in te gri da de.

Art. 3º Esta lei 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
Lei da Câ ma ra nº 145, de 2001 (nº 2.212/99,
na Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o -
nal do Ba cha rel em Tu ris mo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 141, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, para quem
peço a ma i or bre vi da de pos sí vel, por que os Srs. De-
pu ta dos já es tão na Casa para a ses são do Con gres -
so Na ci o nal.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor,) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, que ro ape nas re gis trar que este
pro je to que ins ti tui o Dia Na ci o nal do Ba cha rel em Tu-
ris mo é de au to ria do De pu ta do Ro nal do Vas con cel -
los, mem bro da Sub co mis são de Tu ris mo da Câ ma ra
dos De pu ta dos, que tem sido um ba lu ar te na de fe sa e
na pro pa ga ção des sa ques tão do tu ris mo.

Por isso ocu po a tri bu na nes te mo men to para fa-
zer este re gis tro e esta ho me na gem ao De pu ta do.

Rogo aos de ma is Pa res para que esse pro je to
seja apro va do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são. (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.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
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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 vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 145, DE 2001

(Nº 2.212/1999, na Casa de Ori gem)

Insti tui o Dia do Ba cha rel em Tu ris mo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o “Dia do Ba cha rel em Tu-

ris mo”, a ser co me mo ra do, anu al men te, em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, no dia 27 de se tem bro.

Art. 2º Esta lei 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 Lei da Câ ma ra nº 150, de 2001
(nº 3.558/2000, na Casa de ori gem), que
ins ti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te ao Gla u -
co ma, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 142, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

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 ra da 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.
O pro je to vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DA CAMÂRA
Nº 150, DE 2001

(Nº 3.558/2000, na Casa de Ori gem)

Insti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te
ao Gla u co ma.

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

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal de Com ba -
te ao Gla u co ma, a ser co me mo ra do no dia 26 de maio
de cada ano.

Art. 2º Esta lei 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 Lei do Se na do nº 72, de 2002, de ini ci a -
ti va da Co mis são Espe ci al Mis ta de Se gu -
ran ça Pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos 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, re la ti vos ao tri-
bu nal do júri e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 Chi co
Sar to ri.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 224, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 279, in ci so III, o

adi a men to da dis cus são do Pro je to de Lei do Se na do
nº 72, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são Espe ci al
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, para o dia 6 de ju nho de
2002.

Sala das Ses sões 25 de abril de 2002. – Ro me -
ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va do pró xi mo dia 6 de ju nho.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 419, de
2001 (nº 860/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o tex to do Acor do so bre
Co o pe ra ção no Cam po da Sa ni da de Ve te ri -
ná ria, 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
Ro mê nia, em Bra sí lia, em 25 de ju lho de
2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 85, de 2002,
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 José
Agri pi no.

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, de cla ro en-

cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
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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 a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 419, DE 2001

(Nº 860/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre Co-
o pe ra ção no Cam po da Sa ni da de Ve te ri -
ná ria, 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 Ro mê nia, em Bra sí lia, em 25 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 so bre

Co o pe ra ção no Cam po da Sa ni da de Ve te ri ná ria, 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 Ro mê nia, em Bra sí lia, em 25 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 que pos sam re-
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 16:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2002
(nº 1.357/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Pro to co lo Fa cul ta ti vo
à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das
as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu-
lher, as si na do pelo go ver no bra si le i ro no dia
13 de mar ço de 2001, na sede das Na ções
Uni das, em Nova Ior que, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 277, de
2002, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la to ra: Se na do ra Emi-
lia Fer nan des.

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 Chi co
Sar to ri.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 225, DE 2002

Adi a men to da dis cus são para de ter -
mi na do dia.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2002, a fim de ser fe i ta
na ses são de 5 de ju nho de 2002.  Sala das Ses sões,
25 de abril de 2002. – Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo-
ta ção o re que ri men to.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, V. Exª é a au to ra do re que ri -
men to? 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Não, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Fala pelo
Par ti do, Se na do ra.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, sou a Re la to ra da ma té ria na Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res, que apro vou o nos so pa-
re cer e o en vi ou para o ple ná rio nes te dia.

Esse Pro to co lo Fa cul ta ti vo está aber to à as si na -
tu ra e à ra ti fi ca ção pe los Esta dos que se jam par te da
Con ven ção. O Bra sil é par te da Con ven ção des de
1984. Em 13 de mar ço de 2001, nos so País as si nou o
Pro to co lo Fa cul ta ti vo e, em 26 de abril de 2001, o Pre-
si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so,
en vi ou à Câ ma ra dos De pu ta dos men sa gem as si na -
da pelo Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, pe din do
que o Con gres so Na ci o nal ra ti fi que esse acor do in ter -
na ci o nal, o que já foi fe i to por mais de 150 pa í ses.

Sur pre en de-me que so men te ago ra, no ple ná -
rio, ve nha este pe di do de adi a men to da dis cus são. A
ma té ria foi re ce bi da em mar ço des te ano, foi dis cu ti -
da, emi ti o pa re cer, e a Co mis são de Re la ções Exte ri -
o res o apro vou. Por tan to, a Casa co nhe ce o as sun to.

Hoje, dia 25 de abril, re ce bi das mãos do Se cre -
tá rio-Ge ral da CNBB, Dom Ra i mun do Da mas ce no
Assis, um ofí cio pe din do o adi a men to da vo ta ção.
Fico sur pre sa ao ve ri fi car este pe di do após o tem po
de dis cus são e a ra ti fi ca ção da Con ven ção por ou tros
pa í ses. O Pro to co lo am plia a ci da da nia das mu lhe res
na de fe sa dos di re i tos hu ma nos. Tra ta-se de ins tru -
men tos sim ples men te pro ce di men ta is, que não cri am 
no vos di re i tos, nem di zem o que o Bra sil tem de es ta -
be le cer em ter mos de di re i tos das mu lhe res.
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A cor res pon dên cia da CNBB é da ta da do dia 25
de abril. Com todo o res pe i to, acre di to que eu de ve ria
ter tido a hon ra e o pra zer de re ce bê-la an te ci pa da -
men te.

Há gran des equí vo cos nas con si de ra ções fe i tas.
A CNBB diz que já vi mos a so be ra nia bra si le i ra

ame a ça da pela onda de pri va ti za ções in dis cri mi na -
das, com o que con cor do. Cita tam bém o pro je to de
in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia, que tam bém co lo -
ca em ris co a so be ra nia na ci o nal. Con cor do.

No en tan to, não se pode di zer que este acor do
de fi na no País a ques tão do abor to, da pros ti tu i ção e
da união ci vil en tre pes so as do mes mo sexo.

Fui até acu sa da de ter sido au to ra des se acor do. 
Ima gi nem se fos se? Qu an do eu for Pre si den te do
Bra sil, cer ta men te as si na rei acor dos in ter na ci o na is.
É o Pre si den te da Re pú bli ca quem está apo i an do
este pro je to, o mes mo Pre si den te que vai à ONU, em
maio, le var o re la tó rio do Bra sil, para mos trar o que
tem fe i to até ago ra em re la ção aos di re i tos das mu lhe -
res. É um avan ço do Bra sil!

Re gis tro ape nas os equí vo cos, pois te re mos um
mês – que está sen do pe di do aí – para es cla re cer mos 
a ques tão.

Con vi do, pu bli ca men te, a CNBB e as or ga ni za -
ções que co nhe cem o acor do pro fun da men te para di-
zer que este acor do não de fi ne nada; ele re co men da,
su ge re e re ce be gran des de nún ci as de vi o la ção dos
di re i tos das mu lhe res, o que sa be mos que ocor re
hoje em mu i tos pa í ses.

Qu e ro ter mi nar re gis tran do as pa la vras da
CNBB:

”Des de 1981 o Bra sil é sig na tá rio des-
ta Con ven ção, cujo tex to nada fala so bre o
abor to nem so bre as ‘uniões’ ho mos se xu a is
e con de na ex pli ci ta men te a ex plo ra ção da
pros ti tu i ção fe mi ni na“.

”Embo ra o abor to não apa re ça no tex-
to da Con ven ção...“ 

Então, que fi que bem cla ro que es ta mos di an te 
de um acor do in ter na ci o nal, as sim como o País é
sig na tá rio de acor dos in ter na ci o na is para ga ran tir os
di re i tos hu ma nos, con tra o ar ma men to atô mi co etc.

(O Sr. Pre si den te Ra mez Te bet faz
soar a cam pa i nha.)

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Pre ci sa mos dis cu tir a vi o la ção dos di re i tos das mu-
lhe res, que con ti nu am sen do mu ti la das em di ver sos
pa í ses e sen do ex plo ra das pela má fia da pros ti tu i ção.

Nin guém vai im por nada, nem ao Con gres so Na ci o -
nal, nem ao Po der Ju di ciá rio.

Que se tran qüi li ze a Igre ja. Eu sou ca tó li ca pra-
ti can te e sei dis so. Essas ques tões es tão sen do dis-
cu ti das no País. O País vai avan çar ou re tro ce der
quan do o Con gres so Na ci o nal e a sua le gis la ção as-
sim o en ten der.

Então, que ro de i xar bem cla ro, Sr. Pre si den te,
que se tra ta de ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral, que vai
in clu si ve à ONU di zer o que te mos avan ça do em re la -
ção aos di re i tos da mu lher.

Há pou cos mi nu tos, vo tá va mos um pro je to que
é um avan ço em re la ção aos di re i tos da mu lher.

La men to que o Se na do adie algo que o Pre si -
den te da Re pú bli ca, as or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is e to dos os Par la men ta res da Câ ma ra apro-
va ram na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re-
da ção e na Co mis são de Fa mí lia e Se gu ri da de. É
uma de mons tra ção de re tro ces so em re la ção àqui lo
que vem sen do dis cu ti do no pla ne ta in te i ro.

Sub me to-me ao re que ri men to, mas, ain da que
in for mal men te, para ins tru ir este Pro to co lo, pre ten de -
mos re a li zar au diên ci as pú bli cas, Sr. Pre si den te, por-
que des sa for ma va mos di ri mir os pro ble mas.

Ago ra, re al men te, esse tipo de ar gu men to não
se sus ten ta.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA EMILIA FERNANDES
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

CONFERÊNCIA NACIONAL
DOS BISPOS DO BRASIL

40º Assem bléia Ge ral

Ita i cí – Inda i a tu ba – SP, 10 a 19 de abril de 2002

Assun to: Re je i ção do Pro to co lo Fa cul ta ti vo à CEDAW (PDS Nº
1/2002)

Exmº Sr. Ra mez Te bet
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Vá ri as ve zes, como Bis pos e como ci da dãos, vi mos a so-
be ra nia bra si le i ra ame a ça da, seja por uma onda de pri va ti za -
ções in dis cri mi na das, seja pelo pro je to de in ter na ci o na li zar a
Ama zô nia.

Assis ti mos ago ra, a algo tão mais ame a ça dor quan to mais
si len ci o so e apa ren te men te ino fen si vo. Tra ta-se da ten ta ti va de
ra ti fi ca ção do Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na -
ção de to das as for mas de dis cri mi na ção con tra a Mu lher (Con-
ven ti on on the Eli mi na i na ti on of All Forms of Dis cri mi na ti on aga-
inst Wom nen — CEDAW), no Bra sil co nhe ci da como Con ven ção
da Mu lher.

Des de 1981 o Bra sil é sig na tá rio des ta Con ven ção, cujo
tex to nada fala so bre o abor to nem so bre as “uniões” ho mos se xu -
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a is e con de na ex pli ci ta men te a ex plo ra ção da pros ti tu i ção fe mi ni -
na. Se gun do o art. 17. com pe te a um “Co mi tê” de pe ri tos “exa mi -
nar os pro gres sos al can ça dos na apli ca ção des ta Con ven ção”.
Ocor re, po rém, que tal Co mi tê, em nome da não dis cri mi na ção
da mu lher, tem pra ti ca do con si de rá ve is abu sos, como os que
se guem:

a) Embo ra o abor to não apa re ça no tex to da Con ven ção, o
Co mi tê o de fen de aber ta men te: re co men dou ao Bu run di que le-
ga li zas se o abor to; re co men dou ao Chi le a le ga li za ção do abor to
te ra pêu ti co; cri ti cou a Irlan da, pela in fluên cia da Igre ja Ca tó li ca
nas po lí ti cas pú bli cas; cri ti cou a Itá lia por per mi tir, na re a li za ção
de abor tos, a ob je ção de cons ciên cia aos mé di cos por mo ti vos
re li gi o sos; re co men dou à Lí bia que in ter pre tas se o Alco rão de
moda a per mi tir o abor to...

b) Para o re fe ri do Co mi tê, a ma ter ni da de não é uma gló ria, 
mas uma ver go nha para a mu lher. Assim, cri ti cou a Bi e lo-Rús sia
por ins ti tu ir o “Dia das Mães”, já que ser mãe, para o Co mi tê, é
um es te reó ti po ne ga ti vo para as mu lhe res

c) Em nome da eli mi na ção da dis cri mi na ção con tra a mu-
lher, o Co mi tê re co men dou ao Qu ir quis tão a le ga li za ção do les bi -
a nis mo, co i sa que não apa re ce no tex to da Con ven ção.

d) Mais ain da: o Co mi tê ou sou re co men dar o que a Con-
ven ção pro i biu. Re co men dou à Chi na a le ga li za ção da pros ti tu i ção, 
quan do a Con ven ção é ex pres sa men te con trá ria a ela (art. 6º).

Para au men tar os po de res do Co mi tê, a Assem bléia Ge ral
das Na ções Uni das ado tou em 6 de ou tu bro de 1999 um “Pro to -
co lo Fa cul ta ti vo” a essa Con ven ção. O go ver no bra si le i ro as si nou
tal Pro to co lo no dia 13 de mar ço de 2001, na sede das Na ções
Uni das, em Nova York. Fal ta ain da ser ra ti fi ca do pelo Con gres so
Na ci o nal. A ra ti fi ca ção do Pro to co lo dará ao Co mi tê um enor me
po der so bre os Esta dos Par tes. Ele po de rá re ce ber de nún ci as,
re a li zar in qui si ções (in clu si ve do ter ri tó rio dos pa í ses acu sa dos),
fa zer re co men da ções e exi gir res pos tas ao cum pri men to des tas.
O Bra sil se verá obri ga do a cum prir, não ape nas o tex to es ta be le -
ci do na Con ven ção (CEDAW), mas o que de ci dir o ple ni po ten ciá -
rio Co mi tê em nome da Con ven ção. Ao ra ti fi car o Pro to co lo, o
Con gres so Na ci o nal per mi ti rá uma enor me in ge rên cia ex ter na
so bre as sun tos in ter nos.

Obser va mos apre en si vos que a Câ ma ra dos De pu ta dos,
em re gi me de ur gên cia, apro vou o tex to do Pro to co lo (PDC nº
1.357/2001), que já foi en vi a do ao Se na do Fe de ral sob o nú me ro
PDS nº 1/2002. Te me mos que os ilus tres Se na do res, inad ver ti da -
men te, ra ti fi quem tal pro po si ção, que é um au tên ti co “ca va lo de
Tróia” para o nos so país.

Se há ver da de i ras dis cri mi na ções in jus tas con tra a mu lher
em nos sa na ção, cabe aos nos sos le gí ti mos re pre sen tan tes eli-
mi ná-las. Não pre ci sa mos de um ór gão ex ter no que nos fis ca li ze,
pres si o ne ou ame a ce.

Ape la mos para essa Casa de leis pe din do, em nome do
que res ta de nos sa so be ra nia na ci o nal, em nome da de fe sa da
vida e da fa mí lia bra si le i ra, que di gam não ao PDS nº 1/2002.
Deus sa be rá re com pen sar os Se na do res pelo aten di men to a este
pe di do.

Aten ci o sa men te,

Estou de acor do:

Re gi o nal:

CONFERÊNCIA NACIONAL
DOS BISPOS DO BRASIL

Bra sí lia, 25 de abril de 2002
SG. nº 313/02

Exmº Sr. Pre si den te do Se na do,

Te nho o pra zer de en ca mi nhar a V. Exª o do cu men to que
tra ta da Re je i ção do Pro to co lo Fa cul ta ti vo á, CEDAW (PDL nº
1/2002). Peço, em nome dos Bis po da Igre ja Ca tó li ca, re pre sen -
tan tes dos 17 Re gi o na is da CNBB, que seja pror ro ga da a vo ta ção 
do item 16 do Pro je to PDL nº 1/2002 na Ses são do Ple ná rio de
hoje.

Agra de ci do pela aten ção dis pen sa da a este pe di do, sa ú -
do-o cor di al men te. – Dom Ray mun do Da mas ce no Assis, Se cre -
tá rio Ge ral da CNBB.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, o 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 do ora dor) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer um en ca mi nha men to 
con trá rio ao re que ri men to que pede adi a men to, mas
o que pre ten de a CNBB é a re je i ção, pelo Se na do, da
ra ti fi ca ção des se acor do in ter na ci o nal. 

Esse tra ta do, tal como ou tros que sur gi ram des-
de a cri a ção da Orga ni za ção das Na ções Uni das, faz
par te de um pro ces so de glo ba li za ção da qui lo que é
im por tan te: as lu tas pe los di re i tos hu ma nos, a ten ta ti -
va de de sar ma men to, a eli mi na ção de ar mas nu cle a -
res, a cri a ção de um tri bu nal pe nal in ter na ci o nal, a
for ma ção de or ga nis mos – já há mu i to tem po – de
am pa ro à cri an ça e ao ado les cen te, a edu ca ção, a ali-
men ta ção, a agri cul tu ra. Há um pro ces so de en vol vi -
men to de toda a co mu ni da de das na ções em prol do
avan ço e da evo lu ção da hu ma ni da de.

Esse acor do que tra ta da ques tão da mu lher é
um des ses avan ços de fun da men tal im por tân cia, por-
que a mu lher, nes te sé cu lo XXI, des de o sé cu lo XX, é
o que há de emer gen te e novo na luta pela dig ni da de
hu ma na. Ela que, mi le nar men te, sem pre foi opri mi da,
co me ça a ver ma te ri a li za rem-se, mun di al men te, or-
ga nis mos, co mi tês e pre o cu pa ções das na ções para
com o seu pro ces so de li ber ta ção.

O Bra sil es tar pre sen te nes se tra ta do in ter na ci -
o nal, nes sa con ven ção, na cri a ção des se co mi tê é
algo fun da men tal para a de mo cra cia bra si le i ra e um
exem plo de luta para o mun do con tra a opres são que
so fre a mu lher. É um ab sur do que o Se na do não te-
nha a ca pa ci da de de apro vá-lo e se sub me ta a uma
ten ta ti va de adi a men to, por que não se tra ta de dis cu tir
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co i sa al gu ma, mas de ten tar mo bi li zar a vo ta ção con-
trá ria à ma té ria, como de mons tra a nota da CNBB.

Pre o cu pa-me mu i to a in ter fe rên cia cla ra que co-
me ça a exis tir no Bra sil, in clu si ve dis cu tin do-se a Bí-
blia nas es co las, como aqui foi co lo ca do. Pre ci sa mos
res pe i tar a re pú bli ca la i ca, por que in ter fe rên cia re li gi -
o sa, par ti ci pa ção mu i to efe ti va de igre jas no pro ces so 
po lí ti co é mo ti vo de in to le rân cia, e es ta mos ven do
isso no mun do.

Ao fa zer este en ca mi nha men to, que ro aqui di zer 
que o Par ti do Po pu lar So ci a lis ta é con tra o adi a men to
e vai vo tar a fa vor no mo men to em que a ma té ria for
co lo ca da em vo ta ção.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – 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) – Com a
pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va.

Antes, po rém, Se na do ra, gos ta ria de fa zer um
ape lo aos Se na do res para que se jam bre ves, pois es-
ta mos para en cer rar a nos sa pa u ta an tes de dar iní cio 
à re u nião do Con gres so Na ci o nal para a qual al guns
Srs. De pu ta dos já che ga ram. Não se tra ta de ob je ção
ao di re i to de V. Exª, ape nas peço a sua com pre en são. 

V. Exª tem a pa la vra.
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.) –
Se rei bre ve, Sr. Pre si den te. Qu e ro fa zer al gu mas ob-
ser va ções quan to ao re que ri men to apre sen ta do pelo
Se na dor Ma u ro Mi ran da e ao do cu men to que tive a
opor tu ni da de de ver nas mãos da Se na do ra Emi lia
Fer nan des. 

Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de di zer que, nes se
do cu men to, a CNBB não está so li ci tan do a mo bi li za -
ção con tra o pro je to, pede ape nas que o as sun to seja
dis cu ti do com mais ca u te la. Esta é uma Casa de mo -
crá ti ca que re pre sen ta a so ci e da de, nela são ou vi das
as vá ri as re pre sen ta ções po lí ti cas des te País. Da
mes ma for ma como faz com re la ção aos di re i tos in dí -
ge nas, aos di re i tos dos ex clu í dos e à Cam pa nha da
Fra ter ni da de, a CNBB está pe din do para que esta
Casa de di que mais tem po à dis cus são des ta ma té ria.

Sou fa vo rá vel ao re que ri men to, em bo ra com-
pre en da que há o pro to co lo e que essa con ven ção é
fun da men tal para os di re i tos da mu lher em todo o
mun do; é uma si na li za ção com re la ção às in jus ti ças
pra ti ca das con tra as mu lhe res. To da via, sen do esta
uma Casa de mo crá ti ca, tem que es tar aber ta às
ques tões que en vol vem pro ble mas de cons ciên cia –
do con trá rio, não se ria de mo crá ti ca. O res pe i to aos
pro ble mas que en vol vem ques tões de cons ciên cia

está pre vis to nos es ta tu tos de to dos os par ti dos que
têm pre o cu pa ção com a de mo cra cia. 

Aca tar o pe di do da CNBB não sig ni fi ca uma po-
si ção de atra so ou uma ação pro te la tó ria. Pelo con trá -
rio: ex pres so aqui todo o meu res pe i to à luta das mu-
lhe res, todo o res pe i to àque las com pa nhe i ras que
vêm tra ba lhan do em be ne fí cio des sa po si ção. No en-
tan to, eu, pes so al men te, Se na do ra Ma ri na Sil va, sou
fa vo rá vel ao adi a men to da ma té ria para que eu pos sa
ter tem po de ava liá-la com todo o cu i da do, à luz das
ques tões que es tão sen do co lo ca das ago ra, a exem-
plo do que tem sido fe i to com ou tras ma té ri as que re-
ce bem esse tipo de ape lo da so ci e da de.

Se não fos se ape nas por isso, Sr. Pre si den te,
ha ve ria um ou tro mo ti vo: a Câ ma ra dos De pu ta dos
teve um ano para de ba ter esta ma té ria, e não é jus to
que os Se na do res se jam tra ta dos como se não ti ves -
sem opi nião, como se não ti ves sem con di ções de de-
ba ter e ve ri fi car as ques tões. A im pres são que fica é
que sem pre te mos que apro var as co i sas para on tem.
A Câ ma ra dos De pu ta dos sem pre tem um pra zo ma i -
or para suas dis cus sões. 

Sin ce ra men te, na in ten ção da que les que es tão
pe din do esse tem po, vejo ape nas o de se jo de am pli ar 
o de ba te. Estou so man do a mi nha po si ção a esse re-
que ri men to, com todo o res pe i to pe los Se na do res
que já es tão de vi da men te con ven ci dos, como é o
caso da mi nha que ri da com pa nhe i ra, Se na do ra Emi-
lia Fer nan des, do Se na dor Ro ber to Fre i re e ou tros
que pos sam se cun dar as suas fa las. Co lo co-me en tre 
aque les que, di an te de ques tões com ple xas que en-
vol vem pro ble mas de cons ciên cia, que rem ter a de vi -
da cla re za. Enten do ser ne ces sá rio mais um tem po
para que, à luz das no vas ques tões que es tão sen do
co lo ca das, in clu si ve pela CNBB, pos sa mos dis cu tir
me lhor a ma té ria.

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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem.)  – Gos ta ria ape nas de es cla re cer que
não fa lei em ti rar di re i to de nin guém de que rer dis cu tir. 
Ape nas dis se que o que a CNBB pro pu nha não era
abrir es pa ço para dis cus são, era um pe di do de re je i -
ção. Foi isso que co lo quei.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Inter rom -
po V. Exª para ob ter um es cla re ci men to: esta nota da
CNBB foi di ri gi da à Mesa do Se na do?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Exa ta men te. 
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
do Se na do re ce beu isso?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Não sei.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Acho que
não re ce beu. Se a Mesa do Se na do ti ves se re ce bi do
este do cu men to, te ria lido.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Está aqui: ”Assun to: re je i ção do pro to co lo fa cul ta ti vo“.
O ofí cio está as si na do pela CNBB e en ca mi nha do ao
Se na dor Ra mez Te bet. Se isso é uma nota apó cri fa,
que di gam.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não, não
é isso.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Então, pron to. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu e ro di-
zer que a Mesa não re ce beu isso.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Estou aqui fa lan do com base no teor de uma nota em
que se lê ”Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil“
e um ofí cio. 

O di re i to de se dis cu tir é di re i to de todo e qual-
quer Se na dor. O que eu fa lei é que aqui não se pe dia
tem po para dis cu tir; aqui se pe dia a re je i ção do pro to -
co lo. Dis se ape nas isso. Não pre ten di ti rar o di re i to de
quem quer que seja de dis cu tir.

No meu di re i to, voto con tra o re que ri men to de
adi a men to. Só isso.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– 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 à Se na do ra Emí lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, faço esta in ter ven ção para que fi que bem cla ro o que
está acon te cen do. É as sun to de in te res se de V. Exª, Sr.
Pre si den te.

Re ce bi hoje pela ma nhã, dia 25 de abril, apro xi -
ma da men te às 11 ho ras, na sala de café do Se na do –
por tan to, ao lado do ple ná rio –, o Bis po Dom Ra i mun -
do Da mas ce no Assis, Se cre tá rio-Ge ral da CNBB,
que veio à Casa pro cu rar-me para me en tre gar em
mão cor res pon dên cia da ta da de 25 de abril de 2002 –
SG0313-02.

A cor res pon dên cia tem o se guin te teor:

”Exmº Sr. Pre si den te do Se na do, te nho 
o pra zer de en ca mi nhar a V. Exª do cu men to 
que tra ta da re je i ção do pro to co lo fa cul ta ti -
vo (...).

Peço em nome dos bis pos da Igre ja,
re pre sen tan tes de 17 re gi o na is da CNBB,
seja pror ro ga da (...)

Agra de ci do“
Assi na o Se cre tá rio.

Ane xo do cu men to as si na do por cada um dos
bis pos, en de re ça do ao Exmº Sr. Ra mez Te bet, Pre-
si den te do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qual a
data?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Este ofí cio que me foi en tre gue hoje é da ta do de 25
de abril.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não que-
ro en trar no mé ri to, mas como a Mesa iria ler esse
do cu men to se V. Exª o re ce beu às 11 ho ras e 30 mi-
nu tos?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, o do cu men to que pede a re je i ção,
as si na do pe los bis pos, está da ta do de 10 a 19 de abril
de 2002, en de re ça do a V. Exª. O que re ce bi em mãos
foi ape nas o ofí cio, da ta do de 25 de abril, com as có-
pi as dos do cu men tos as si na dos pe los bis pos. 

Res pe i to a CNBB. Inclu si ve, em de ter mi na dos
mo men tos, ela tem to ma do po si ções que são im por -
tan tes para este País. Mas la men to que te nha sido
pro cu ra da aqui. É uma des con si de ra ção para co mi go, 
pois fui Re la to ra des se pro ces so que está na Casa
des de mar ço. 

Qual foi o mo vi men to fe i to na Câ ma ra, que apro-
vou por una ni mi da de? Por que não fo ram ao Pre si -
den te da Re pú bli ca di zer que não man das se esse
pro to co lo? Qu e ro que isso fi que cla ro. Ele veio pen-
san do que eu era au to ra do pro je to. Ima gi ne! A de sin -
for ma ção é to tal. 

No en tan to, re ce bi, dis se a ele que res pe i ta va e
iria re gis trar no ple ná rio, como o fiz. Não omi ti. La-
men to, re pi to, que ele não te nha me pro cu ra do ofi ci al -
men te como Se cre tá rio-Ge ral da CNBB, pois te ría -
mos fe i to um am plo de ba te. Sou a ma i or de fen so ra
das au diên ci as pú bli cas nas Co mis sões. Mas como
não tive con di ções de ana li sar, dis se que não re ti ra ria. 
Aliás, pen so que isso te ria que ser dis cu ti do com o
Pre si den te da Re pú bli ca. 

Qu e ro que isso fi que re gis tra do, Sr. Pre si den te,
pois gos to das co i sas cla ras. Tra ba lho des sa for ma e
V. Exª sabe dis so. Ele me en tre gou o do cu men to pes-
so al men te, re co nhe cen do a hora que o fa zia. Assim
mes mo re gis trei em ple ná rio e pro cu rei ler par te do
do cu men to. Acre di to que está ha ven do uma in ter pre -
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ta ção to tal men te equi vo ca da do que o Bra sil está pro-
pon do nes se do cu men to.

Te nho mu i ta co i sa con tra o Go ver no bra si le i ro,
mas nes ta ques tão está cer to. Por isso dei um pa re cer 
fa vo rá vel. Sou mu i to cri te ri o sa no que faço, prin ci pal -
men te quan do vem do Go ver no Fe de ral. Não da ria
aval para o Go ver no sem ana li sar, sem con sul tar a
so ci e da de, sem olhar para o mun do in te i ro. Te nho a
re la ção de to dos os pa í ses, o que já fi ze ram, como re-
ce be ram. Nin guém obri ga um país a fa zer nada. Diz:
ma ni fes ta mos a nos sa pre o cu pa ção so bre isso. Cri ti -
cou tal acon te ci men to em tal país. Re co men dou tal
co i sa. Ou seja, nin guém obri ga a nada.

Di zer que vai atro pe lar o Con gres so, que não vai
ha ver mais Po der Ju di ciá rio, nem leis nes te País,
como diz este do cu men to aqui, é um equí vo co, no mí-
ni mo, para não di zer uma ou tra co i sa.

Estou aber ta a con vi dar a pró pria CNBB para vir
a esta Casa a fim de dis cu tir mos com a co mu ni da de,
a so ci e da de or ga ni za da e o Go ver no bra si le i ro. Quem
co me çou a dis cus são, quem vai para ONU no mês,
que ve nha di zer o que o Bra sil tem fe i to em re la ção à
ques tão dos di re i tos hu ma nos, à ques tão dos di re i tos
da mu lher. Te mos que re co nhe cer que te mos tido
avan ços nes se sen ti do, tal vez não por boa von ta de
dele, mas por pres são da so ci e da de na ci o nal e in ter -
na ci o nal. Que ve nha a pró pria Srª Ruth Car do so, que
es ta va na Con fe rên cia de Be i jin, onde es tá va mos, di-
zen do que o Bra sil quer res pe i tar os di re i tos da mu-
lher. Que se faça isso na prá ti ca. E não co lo que esta
Se na do ra em uma si tu a ção de cons tran gi men to, nes-
te ple ná rio, nes ta ma nhã. Estou agin do com le al da de, 
sin ce ri da de e aná li se crí ti ca, tan to de quem en vi ou
quan to do que cons ta na con ven ção.

Pen so que o Bra sil tem dado uma de mons tra -
ção de mo crá ti ca em to dos es ses acor dos in ter na ci o -
na is. Não se ria, por tan to, em re la ção aos di re i tos da
mu lher que iría mos re tro ce der.

Agra de ço a to le rân cia de V. Exª, Sr. Pre si den te.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na, para en ca mi nhar 
a vo ta ção.

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, é evi den te
que o de ba te foi para o mé ri to ou para a dis pu ta po lí ti -
ca, o que não se ria in te res san te, pois nin guém está
aqui para dar li ção a nin guém de quem de fen de mais
ou me nos os di re i tos das mu lhe res, por que to dos te-

mos a obri ga ção de fazê-lo, pre ser van do aqui lo que é
de cons ciên cia pes so al, re li gi o sa, par ti dá ria ou con-
vic ção ide o ló gi ca no de ba te a ser fe i to.

No en tan to, que ro fa zer uma co lo ca ção, por que
aca bou sen do in tro du zi da, no de ba te aqui no ple ná -
rio, uma de cla ra ção de Lula so bre a dis tri bu i ção de
Bí bli as em es co las, fa zen do dis so uma dis pu ta po lí ti -
ca. Te nho que di zer que o PT nun ca de fen deu que o
Esta do in ter vi es se e obri gas se al guém a ter uma úni-
ca re li gião. Aliás, o PT é plu ral, vis to que exis tem ate-
us, evan gé li cos, ju de us, ca tó li cos, es pí ri tas, etc., jus-
ta men te por que en ten de mos que o Par ti do ou o Esta-
do não deve se me ter nis so.

Mas tam bém que ro di zer que não te nho ne-
nhum pro ble ma se dis tri bu í rem Bí bli as nas es co las,
por que a his tó ria é be lís si ma, re vo lu ci o ná ria, é uma
his tó ria de luta e de li ber ta ção. Se al gu mas igre jas, ao
lon go da cons tru ção da so ci e da de, fi ze ram jo gos para
os que es ta vam no po der, isso não está no Evan ge -
lho. Aliás, um dos me lho res es tra te gis tas mi li ta res
para de fen der a von ta de dos pe que nos con tra os po-
de ro sos é o Li vro de Jo sué, be lís si mo.

Assim, não fa ça mos dis so uma dis pu ta po lí ti ca,
por que o mé ri to da con ven ção, que é fun da men tal,
de ba te re mos mais adi an te. É cons tran ge dor in tro du -
zir a dis pu ta pre si den ci al em um de ba te des sa na tu re -
za, por que não tem nada a ver com a his tó ria. 

O PT é um par ti do plu ral. A con cep ção de Esta-
do do PT não é de im por re li gião al gu ma. De sa fio que
al guém com pro ve que fa ça mos esse tipo de co i sa.
Pelo con trá rio, o Par ti do nas ceu cri ti can do uma vi são
bu ro crá ti ca do Les te Eu ro peu.

Assim, va mos co lo car as co i sas nos de vi dos lu-
ga res. Fa re mos o de ba te cor re ta men te, mas te nho a
di zer que não te nho ne nhum pro ble ma em re la ção à
Bí blia, que tem uma his tó ria ma ra vi lho sa e não en ver -
go nha a nin guém.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te à Se na do ra Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esta mos
em vo ta ção.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Des cul pe-me, Se na do ra Ma ri na Sil va, mas es ta mos
em en ca mi nha men to de vo ta ção do re que ri men to.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Enten do.
Qu e ro so men te re gis trar que pro i bir a Bí blia se ria a
mes ma co i sa que pro i bir de cir cu lar o li vro de Marx.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Cla ro.
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A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – A Bí blia
tem toda uma abor da gem que não é ape nas re li gi o sa, 
mas tam bém his tó ri ca, ge o grá fi ca, en fim, vá ri as sim-
bo lo gi as.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Aliás, Marx e Che Gu e va ra eram to dos...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cha mo a
aten ção da Casa para en cer rar mos, pois a dis cus são
está com uma cer ta li be ra li da de.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Va mos vi a bi li zá-lo em uma se ma na. Não há pro ble ma 
al gum em se vo tar o re que ri men to. Nin guém está di-
zen do que é con tra ou a fa vor. Mas, Sr. Pre si den te,
não ace i ta mos pin çar um de ba te ele i to ral para tra-
zê-lo para uma dis cus são como esta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, de-
cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 225, de 2002.
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 re que ri men to da Con fe de ra ção Na ci o nal dos

Bis pos foi re ce bi do pela Che fia de Ga bi ne te da Pre si -
dên cia no dia de hoje, às 11 ho ras e 30 mi nu tos.

Esta Pre si dên cia man da jun tá-lo ao pro ces sa do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 361, de
2001 (nº 931/2001, 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 Ca ju e i 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 Ca ju e i ro, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 152, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
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.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 361, DE 2001

(Nº 931/2001, 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 Ca ju e i 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 Ca ju e i ro, Esta do de Ala go 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 313, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ju e i 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 Ca ju e i ro, Esta do de
Ala go as.

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 18:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 386, de
2001 (nº 701/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Equi pe Ca nal 8 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-
rió po lis, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 43, de 2002,
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.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 386, DE 2001

(Nº 701/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Equi pe Ca nal 8 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 rió po lis, 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 148, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
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Asso ci a ção Equi pe Ca nal 8 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 rió po lis, 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) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran da, Ro me ro

Jucá, Edi son Lo bão, Lú cio Alcân ta ra, Car los Wil son e
Car los Pa tro cí nio 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. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se gun do o man-
da men to cons ti tu ci o nal, ins cri to no ar ti go 205 da Car-
ta Po lí ti ca, a edu ca ção cons ti tui ”di re i to de to dos e de-
ver do Esta do e da fa mí lia“. Po rém, não está ela res tri -
ta à mera  ins tru ção, uma vez que pro je ta a for ma ção
in te lec tu al da pes soa, ao lado de seu pre pa ro para o
mer ca do de tra ba lho e o cor re to exer cí cio dos di re i tos
da ci da da nia.

Não é por ou tro mo ti vo que a Lei 9.394, de 1996,
que es ta be le ce as Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção
Na ci o nal, en con tra ins pi ra ção nos prin cí pi os da li ber -
da de e da co mu nhão so li dá ria, de fi ni dos na De cla ra -
ção Mun di al so bre a Edu ca ção.

Na dé ca da de 60, o sis te ma uni ver si tá rio do
País dis pu nha de ape nas 100 mil va gas, de ter mi nan -
do que ape nas uma mi no ria pu des se con quis tar um
di plo ma uni ver si tá rio. Hoje, da edu ca ção in fan til ao ní-
vel su pe ri or e à pós-gra du a ção são in ques ti o ná ve is
as con quis tas do en si no bra si le i ro, so bre tu do nos úl ti -
mos anos.

Inques ti o ná ve is, tam bém, são os nú me ros ofi-
ci a is cor res pon den tes ao pe río do de 1994 a 2000, re-
ve la do res de que, no pe río do, um mi lhão de es tu dan -
tes fo ram in cor po ra dos nos cur sos de gra du a ção, se-
gun do es ta tís ti cas di vul ga das pelo Mi nis té rio da Edu-
ca ção.

No pe río do de ma i or cres ci men to, de 1997 a
2000, a taxa mé dia de ex pan são foi de 11% ao ano,
ape nas um pou co in fe ri or à taxa de 12% de toda a dé-
ca da de 80. De 1997 a 1980, o nú me ro de alu nos ma-
tri cu la dos cres ceu 39%, en quan to no pe río do de 17
anos, a con tar de 1980, o cres ci men to ge ral al can çou
41%.

Acres cen ta o Mi nis té rio da Edu ca ção, em sua
aná li se, que o cres ci men to do en si no su pe ri or é

acom pa nha do pela me lho ria de sua qua li da de, em ra-
zão de as ins ti tu i ções tam bém pro mo ve rem a ti tu la -
ção de seus qua dros do cen tes, es ti ma dos em 174 mil
fun ções, em 1999.

Por igual, a pro por ção dos pro fes so res com
pós-gra du a ção, de mes tra do ou dou to ra do, cres ceu
sig ni fi ca ti va men te. Nas ins ti tu i ções pú bli cas fe de ra is
e es ta du a is a pro por ção de pro fes so res ti tu la dos é
mais alta, por quan to de cada 10 fun ções do cen tes ao
me nos 6 são mes tres ou dou to res.

Em tal con tex to, foi com imen sa ale gria e na tu ral 
or gu lho que cons ta ta mos o alto ní vel de apro ve i ta -
men to dos es tu dan tes, afe ri do nos úl ti mos exa mes
ves ti bu la res, numa de mons tra ção de que o en si no
na ci o nal, se guin do as as si na la das pre mis sas, res-
pon de afir ma ti va men te à ne ces si da de de ele va ção
cons tan te do co nhe ci men to e de ma i or abran gên cia
do alu na do.

Com isso con cor dam os da dos de re cen te re-
por ta gem de Veja, in for man do que, nos úl ti mos exa-
mes ves ti bu la res, 4 mi lhões e 100 mil es tu dan tes
apre sen ta ram-se para con cor rer às 1 mi lhão e 100 mil
va gas ofe re ci das por 1.180 ins ti tu i ções de en si no su-
pe ri or,  que cor res pon de à exis tên cia de 4 can di da tos
para cada uma das va gas.

Sabe-se que o no tá vel cres ci men to do nú me ro
de es tu dan tes no en si no mé dio foi mul ti pli ca do por 2
nos úl ti mos 7 anos, le van do a uma in con ti da de man -
da por va gas no en si no su pe ri or e à aber tu ra de mais
fa cul da des par ti cu la res. 

Assim, de to das as ins ti tu i ções de en si no su pe -
ri or, mais de mil são par ti cu la res e mais de 120 são
pú bli cas fe de ra is e es ta du a is Jus ti fi ca-se, por tan to, a
ele va da con cor rên cia pe las va gas nas ins ti tu i ções pú-
bli cas, que têm ma i or tra di ção e ofe re cem gra tu i da de.

Nas cer ca de 10 uni ver si da des mais de se ja das,
que so mam  a gra tu i da de do en si no ao pres tí gio de
que des fru tam, a con cor rên cia é ain da ma i or. Ne las,
para tão-so men te 32.270 va gas, apre sen ta ram-se
477 mil can di da tos dis pos tos à se le ção dos me lho res
es tu dan tes do País.

São jo vens que pos su em ele va do ní vel de in for -
ma ções, pre pa ra dos para en fren tar os de sa fi os da
vida mo der na. Fre qüen tam am bi en tes de alta com pe -
ti ção, es tu dam idi o mas, vi a jam ro ti ne i ra men te e des-
fru tam de ma i or la zer, além, de fre qüen ta rem co lé gi os 
que ofe re cem en si no de alto ní vel.

Assim como Lu cas Mar tins Zo mig na ni Men des,
de 18 anos, que, su pe ran do 200 mil con cor ren tes, foi
o pri me i ro co lo ca do nos mais dis pu ta dos ves ti bu la res 
do País, en tre eles os da Uni ver si da de de São Pa u lo
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(USP), da Uni ver si da de de Cam pi nas (Uni camp), da
Esco la de Admi nis tra ção de Empre sas de São Pa u lo
da Fun da ção Ge tú lio Var gas (FGV).

O jo vem Lu cas, nas ci do na ci da de de Jun di aí,
no Esta do de São Pa u lo, re si de, des de os 7 anos, em
Go i a tu ba, a 200 qui lô me tros da ca pi tal do Esta do que
aqui re pre sen ta mos. É um mu ni cí pio com 40 mil ha bi -
tan tes, cer ca do por plan ta ções de mi lho e soja.

Não tem se má fo ros e con ta com ape nas 3 al tos
edi fí ci os e 4 es co las par ti cu la res. Lá, es tu dou no Co-
lé gio Anta res, du ran te 9 anos e, no  ter ce i ro co le gi al,
trans fe riu-se para o Co lé gio WR, re co nhe ci do como
um dos me lho res de Go iâ nia.

De ve mos re gis trar, tam bém, a con quis ta do jo-
vem ca ri o ca Thi a go Mar ques, que es tu dou na ca pi tal
do nos so Esta do e é con si de ra do um su per cam peão
na ci o nal dos ves ti bu la res mais ri go ro sos, aí in clu í do o
do Insti tu to Tec no ló gi co de Ae ro náu ti ca (ITA), de São
Pa u lo.

Con clu í mos, Sr. Pre si den te, esta nos sa bre ve
in ter ven ção, re gis tran do que os re sul ta dos dos úl ti -
mos exa mes ves ti bu la res de mons tram o acer to da
po lí ti ca edu ca ci o nal, o ele va do ní vel dos es ta be le ci -
men tos es co la res de se gun do grau e o ex tra or di ná rio
de sem pe nho dos ves ti bu lan dos, aí in clu í dos, no lu gar 
de ma i or re le vo, os fes te ja dos jo vens Lu cas Mar tins
Zo mig na ni Men des e Thi a go Mar ques.

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, tra tar de um ou tro
as sun to: a den gue.

Enquan to as au to ri da des dis cu tem se a ju ris di -
ção so bre o mos qui to deve ser fe de ral, es ta du al ou
mu ni ci pal, a den gue vai mul ti pli can do ví ti mas nas ci-
da des de todo o país, in clu si ve em Go iâ nia.

De 27 de ja ne i ro a 09 de fe ve re i ro, as no ti fi ca -
ções dos ca sos mais que du pli ca ram na ca pi tal de
Go iás, em re la ção às qua tro pri me i ras se ma nas des-
te ano.

Na pri me i ra se ma na de ja ne i ro, fo ram re gis tra -
dos 87 ca sos. Na se ma na se guin te, as no ti fi ca ções
su bi ram para 209.

Se com pa rar mos os da dos das seis pri me i ras
se ma nas do ano com o mes mo pe río do de 2001,
cons ta ta re mos um au men to de 553% no nú me ro de
ca sos re gis tra dos.

Mais da me ta de (pre ci sa men te 61,26%) dos ba-
ir ros de Go iâ nia já no ti fi ca ram ca sos de den gue. A si-
tu a ção é par ti cu lar men te gra ve em lo ca li da des como
o Jar dim Novo Mun do, na re gião les te.

Como ocor reu ano pas sa do na cri se de ener gia
elé tri ca, mu i tas au to ri da des ain da pre fe rem cul par os
ri go res da me te o ro lo gia a as su mir seu qui nhão de

res pon sa bi li da de pela pró pria im pre vi dên cia. Assim,
se, em 2001, o gran de vi lão do ra ci o na men to foi a fal-
ta de chu va, em 2002, a ca u sa da epi de mia de den-
gue são os for tes agua ce i ros que caem so bre qua se
todo o país nos úl ti mos me ses!

Só fal ta os go ver nan tes pro po rem a al te ra ção do
ve lho dito, re co men dan do aos ci da dãos con tri bu in tes,
do en tes e de sas sis ti dos que le vem suas que i xas di re -
ta men te a São Pe dro, e não mais ao bis po.

Sa ú de pú bli ca, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se-
na do res, ne ces si ta de ações prá ti cas e emer gen ci a is. 
Nada pode fi car para ”ama nhã“, tudo é para ”on tem“.
Sem pre agi com esse  pen sa men to ao au xi li ar 106
mu ni cí pi os do meu Esta do com ações que re sul ta ram 
na cons tru ção e re for ma de 64 pos tos de sa ú de e 9
hos pi ta is, aqui si ção de 23 am bu lân ci as e mais equi-
pa men tos hos pi ta la res para 11 uni da des.

So men te em re cur sos, no pe río do de seis anos,
Go iás foi be ne fi ci a do com mais de R$3 bi lhões no or-
ça men to da união. Mu i tas des sas emen das ti ve ram a
mi nha par ti ci pa ção di re ta. Além dis so, des fru tei da
gra ta sa tis fa ção de ver en ca mi nha das 167 pes so as
para con sul tas e in ter na ções no Hos pi tal Sa rah de
Bra sí lia, re fe rên cia na ci o nal no aten di men to a aci den -
ta dos.

Mas o que nin guém per ce be, nem quer per ce -
ber, Sr. Pre si den te, é que o de ten tor de qual quer par-
ce la de res pon sa bi li da de de ci só ria, em to dos os três
ní ve is de go ver no, tem a obri ga ção de ze lar por um
es pa ço ur ba no sus ten tá vel tam bém do pon to de vis ta
da sa ú de pú bli ca.

É isso que está na Lei nº 10.257, de 10 de ju lho
de 2001, co nhe ci da como Esta tu to da Ci da de, cujo
pro je to tive a hon ra de re la tar  nes ta casa.

A pro mul ga ção do Esta tu to co ro ou mais de dez
anos de lon gas e exa us ti vas dis cus sões e ne go ci a -
ções, tan to no Se na do Fe de ral quan to na Câ ma ra dos
De pu ta dos, ten do-se ori gi na do de pro je to de lei da
au to ria do nos so sa u do so co le ga, Se na dor Pom peu
de Sou za, des ti na do a re gu la men tar o ca pí tu lo de po-
lí ti ca ur ba na da Cons ti tu i ção de 1988.

Sr. Pre si den te, o Bra sil já é um país es sen ci al -
men te ur ba no, cer ca de 80% da nos sa po pu la ção vive
e tra ba lha em aglo me ra ções com mais de 20 mil ha bi -
tan tes, e o Esta tu to da Ci da de con fe re ao po der pú bli -
co os ins tru men tos de que sem pre ca re ceu para in ter -
vir efi caz men te em ques tões li ga das ao bom uso do
solo ur ba no, à mo ra dia, à in fra-es tru tu ra, ao trans por -
te, aos ser vi ços pú bli cos, ao tra ba lho ao la zer e – é
cla ro – ao sa ne a men to am bi en tal (por tan to à sa ú de) 
dos ci da dãos.
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Ago ra, cum pre apli cá-lo, não ape nas me di an te
a edi ção de leis mu ni ci pa is que o im ple men tem, mas
so bre tu do por meio de pla nos di re to res e de sis te mas
ad mi nis tra ti vos de fis ca li za ção,  res pon sa bi li za ção e
ges tão de mo crá ti ca da ci da de, con tan do com a par ti -
ci pa ção das en ti da des re pre sen ta ti vas dos di ver sos
seg men tos da so ci e da de.

Qu an do não são cri a dos es ses ca na is trans pa -
ren tes, pre vis tos no Esta tu to da Ci da de, para que o
povo co nhe ça, opi ne, par ti ci pe das de ci sões que afe-
tam o bem-es tar ge ral, acon te ce o que ve mos ago ra:
pro vi dên ci as adi a das res pon sa bi li da des in de fi ni das,
pro gra mas in ter rom pi dos por pi cu i nhas po lí ti cas,
boas so lu ções de an ti gos ad mi nis tra do res ar qui va das 
pela in ve ja e o des pe i to de seus su ces so res, e to dos
dis cu tin do se o ae des aegy pti é da União, do Esta do
ou do Mu ni cí pio.

Eis aí uma po lê mi ca inú til que vem jun tar o es-
cár nio do pou co caso ofi ci al à tra gé dia das cer ca de
30 fa mí li as cu jos mem bros mor re ram vi ti ma dos pe las
mo da li da des mais pe ri go sas da do en ça, ou ao su plí cio 
de mi lha res e mi lha res de ho mens, mu lhe res, cri an ças
e ve lhos por este Bra sil afo ra, pros tra dos dias a fio
com fe bre, mal-es tar e do res in des cri tí ve is no cor po,
sem po der tra ba lhar nem ir à es co la.

Se a União, os go ver na do res e os pre fe i tos não
são ca pa zes de um en ten di men to mí ni mo para re sol -
ver o pro ble ma em con jun to, en tão, pelo me nos que
de mos trem mais res pe i to pelo so fri men to alhe io.

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, tra go hoje a
este ple ná rio um as sun to da ma i or im por tân cia e que
já faz par te de um am plo de ba te no âm bi to do Go ver -
no Fe de ral, en tre edu ca do res, pro fes so res, in te lec -
tu a is, es co las, co lé gi os, Uni ver si da des e am plos se-
to res da so ci e da de bra si le i ra.

Re fi ro-me ao su ces so con quis ta do pelo Pro gra -
ma Bol sa-Esco la do Go ver no Fe de ral, que está com-
ple tan do um ano de exis tên cia. Sem dú vi da al gu ma, a
ini ci a ti va vem co ro ar os pro pó si tos do Go ver no Fer-
nan do Hen ri que Car do so, que sem pre fo ram os de
go ver nar com ho nes ti da de, com efi ciên cia, com sen-
si bi li da de so ci al e, so bre tu do, com o de vi do res pe i to à
co i sa pú bli ca e ao povo bra si le i ro.

Qu e ro tam bém apro ve i tar esta opor tu ni da de
para apla u dir e pa ra be ni zar o efi ci en te Mi nis tro da
Edu ca ção, Pa u lo Re na to Sou za, que con se guiu re a li -
zar uma ver da de i ra re vo lu ção na edu ca ção bra si le i ra.
Des sa ma ne i ra, não me cus ta nada di zer que o Mi nis -
tro Pa u lo Re na to nos hon ra pela sua com pe tên cia,

pela sua se ri e da de e pela sua de di ca ção à fren te de
um dos Mi nis té ri os mais im por tan tes da es tru tu ra do
Go ver no.

Ape sar de es tar com ple tan do ape nas um ano
de vida, o Pro gra ma Bol sa Esco la teve a ca pa ci da de
de mo bi li zar as di fe ren tes co mu ni da des be ne fi ci a das
em to das as par tes do ter ri tó rio na ci o nal. Qu an to aos
es for ços em pre en di dos pela Se cre ta ria Na ci o nal do
Bol sa-Esco la é im por tan te di zer que ela con se guiu
ho mo lo gar os ter mos de ade são de mais de 5 mil e
500 mu ni cí pi os, o que re pre sen tou, ape nas no mês
de mar ço pas sa do, um de sem bol so de mais de 127
mi lhões de re a is em be ne fí ci os di re tos para cer ca de
8 mi lhões e 500 mil cri an ças ca ren tes. É im por tan te
res sal tar que esse uni ver so aten di do abran ge qua se
5 mi lhões de fa mí li as que, de re pen te, con se gui ram
co lo car seus fi lhos na es co la.

Indis cu ti vel men te, o Pro gra ma Bol sa-Esco la do
Go ver no é um mo de lo que pode ser apli ca do em
qual quer país em via de de sen vol vi men to. Além de
am pa rar fi nan ce i ra men te as fa mí li as mais ne ces si ta -
das, a ini ci a ti va con tri bui de ma ne i ra ob je ti va para que
a cri an ça en tre na es co la e se afas te das ruas, da
pros ti tu i ção, do tra ba lho es cra vo, da ex plo ra ção, da
mar gi na li da de e do sub mun do. Com a ma tu ri da de do
Pro gra ma Bol sa Esco la, o Bra sil po de rá de i xar de ser
bre ve men te uma enor me fá bri ca de mar gi na is e um
País onde a vi o lên cia e as in jus ti ças co me çam na in-
fân cia.

Para qual quer ci da dão bra si le i ro que tem cons-
ciên cia da ver go nho sa dí vi da so ci al que o nos so País
la men ta vel men te ar ras ta há sé cu los, a ma i or arma
para apa gar de vez dos nos sos olhos essa ter rí vel  ex-
clu são é o in ves ti men to pe sa do em edu ca ção bá si ca
para to das as cri an ças bra si le i ras. 

Como sem pre cos tu ma re pe tir o Mi nis tro Pa u lo
Re na to, lu gar de cri an ça é na es co la e não nas ruas,
nos gue tos, na pros ti tu i ção, no cri me, no tra ba lho for-
ça do, na es cra vi dão e no ví cio. Foi exa ta men te com a
in ten ção de en ca rar de fren te uma luta sem tré guas
con tra es sas de si gual da des que o Go ver no Fer nan do 
Hen ri que Car do so re sol veu im plan tar o Pro gra ma em
ní vel na ci o nal.

O Bol sa-Esco la Fe de ral foi cri a do pela Me di da
Pro vi só ria n° 2.140, de 13 de fe ve re i ro de 2001. A
idéia sur giu como um des do bra men to do Pro gra ma
de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma (PGRM) e da cri a ção
do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za. É
im por tan te re lem brar que, no dia 27 de mar ço de
2001, o Con gres so Na ci o nal, com toda a sua lu ci dez
e sen si bi li da de, e de se jo so de ver o Pro gra ma ser co-
lo ca do em prá ti ca sem mais tar dar, apro vou ra pi da -

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  26 06187

    67ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



men te a ma té ria que se trans for mou na Lei n° 10.219,
de 11 de abril de 2001.

Di fe ren te men te do PGRM, o Bol sa-Esco la foi
con ce bi do para ser mais ágil na ade são dos mu ni cí -
pi os e mais abran gen te quan to ao seu al can ce. Em
re la ção à ver ba des ti na da para per mi tir a sua de co la -
gem, ela foi mul ti pli ca da em com pa ra ção com os re-
cur sos dis po ní ve is para o PGRM. Além dis so, a fa i xa
etá ria aten di da foi igual men te am pli a da, pas san do de
7 a 14 anos do PGRM, para 6 a 15 anos no Bol-
sa-Esco la Fe de ral. A meta do Pro gra ma é atin gir, no
cur to pra zo, 10,7 mi lhões de cri an ças de 5,8 mi lhões
de fa mí li as ca ren tes, cuja ren da per ca pi ta se si tua
aba i xo dos 90 re a is. O be ne fí cio men sal está fi xa do
em 15 re a is por fi lho ma tri cu la do, até o li mi te de três
cri an ças por fa mí lia.

Se gun do cons ta em seu ” Ba lan ço de Ati vi da des 
2001“, a ma i or ino va ção do Bol sa-Esco la Fe de ral em
re la ção a ou tros pro gra mas an te ri o res que tam bém ti-
nham como ob je ti vo a trans fe rên cia de ren da em fa-
vor de fa mí li as ca ren tes, é a cri a ção do cha ma do Car-
tão do Bol sa-Esco la. Como está ex pli ca do no ”Re la tó -
rio de Ati vi da des do Pro gra ma“, o va lor do be ne fí cio
sai do Te sou ro Na ci o nal e é cre di ta do di re ta men te na
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, na con ta da pes soa res-
pon sá vel pela cri an ça. O sa que da quan tia  re a li za-se
sem pro ble mas em 1.950 agên ci as da Ca i xa e em
6.200 ca sas lo té ri cas, que dis põem de cer ca de 8 mil
fun ci o ná ri os para efe ti var os pa ga men tos em todo o
ter ri tó rio na ci o nal.

Em sín te se, o Bol sa-Esco la Fe de ral en cer rou o
ano 2001 com a ade são to tal de 5.470 mu ni cí pi os,
atin gin do 98% dos 5.561 mu ni cí pi os exis ten tes em
todo o País. Em ape nas um ano, o Pro gra ma con se -
guiu ofe re cer o be ne fí cio fi nan ce i ro para mais de 8,2
mi lhões de cri an ças. De ju nho a de zem bro de 2001,
fo ram pa gos 409,9 mi lhões de re a is. Ape nas no mês
de de zem bro fo ram trans fe ri dos 124,2 mi lhões de re-
a is às fa mí li as das cri an ças be ne fi ci a das. É im por tan -
te sa li en tar que to dos es ses da dos es tão de cla ra dos
no ”Ba lan ço das Ati vi da des 2001“, a que já fi ze mos
re fe rên cia.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, como
pu de mos cons ta tar ao lon go des te pro nun ci a men to, o
Pro gra ma Bol sa-Esco la, além de ser um ver da de i ro
su ces so, é ex tre ma men te sim ples e ba ra to. Con vém
des ta car que inú me ros pa í ses têm pro cu ra do o Mi nis -
té rio da Edu ca ção para co nhe cer de ta lhes so bre o
seu fun ci o na men to. São edu ca do res e en ti da des da
Fran ça, da Ale ma nha, dos Esta dos Uni dos, de inú me -
ros pa í ses la ti nos e afri ca nos.

Como dis se mos no iní cio des te dis cur so, mu dar
ur gen te men te o qua dro da edu ca ção bá si ca no Bra sil
é um im pe ra ti vo que diz res pe i to não ape nas à con si -
de ra ção de jus ti ça e equi lí brio so ci al, mas tam bém ao
pró prio fu tu ro do País, que ne ces si ta qua li fi car a sua
mão-de-obra para mo der ni zar o seu par que in dus tri -
al, aper fe i ço ar cada vez mais a qua li da de dos seus
pro du tos, au men tar os ga nhos de pro du ti vi da de e dis-
por de uma clas se tra ba lha do ra em to dos os ní ve is
bem nu tri da e al fa be ti za da. O ver da de i ro en con tro do
Bra sil com o mun do so fis ti ca do do sé cu lo XXI está
jus ta men te na to ma da des te ca mi nho, e não na con ti -
nu i da de de uma po lí ti ca de edu ca ção eli tis ta e dis cri -
mi na do ra. Jus ti ça seja fe i ta, com o Pro gra ma Bol-
sa-Esco la, o Go ver no Fer nan do Hen ri que dá um
gran de exem plo, per mi tin do que a edu ca ção che gue
tam bém aos la res dos mais hu mil des.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, há al gu mas se ma nas
Ma ra bá, no Sul do Pará, pas sou por dias agi ta dos e
pre o cu pan tes. Mais de 10 mil ga rim pe i ros se ins ta la -
ram na ci da de em mais uma ma ni fes ta ção em de fe sa
dos ho mens que tra ba lha ram em Ser ra Pe la da.

A con vi te da Co o pe ra ti va de Ga rim pe i ros em
Impe ra triz, ten tei me di ar o con fli to. Na opor tu ni da de,
fa lei para mil ga rim pe i ros so bre o pro ble ma es pe cí fi co 
da li be ra ção dos re cur sos ori un dos da so bra do ouro
ga rim pa do em Ser ra Pe la da e a ques tão da mi ne ra -
ção em ge ral em nos so País. Como to dos sa bem, mi-
nha luta pela de fe sa des ses ho mens não é de ago ra.
Há mu i to ve nho acom pa nhan do o pro ble ma de per to,
até por que tam bém sou res pon sá vel pela de ter mi na ção 
le gal que dá di re i tos igua is a to dos eles nes ta ca u sa.

Uma ques tão que sub jaz a toda essa dis cus são, 
na ver da de, diz res pe i to a uma cer ta pos tu ra che ia de
ta bus e equí vo cos que mu i tos têm so bre o tema mais
am plo da mi ne ra ção no Bra sil. Con fes so que eu mes-
mo, an tes de um con ta to mais ín ti mo com a re a li da de
dos ga rim pe i ros, tam bém não iden ti fi ca va a ver da de i -
ra di men são do pro ble ma. Po rém, nas vá ri as re u niões 
que tive com os ga rim pe i ros pude apren der mu i to.
Per ce bi que, ao con trá rio dos es te reó ti pos en gen dra -
dos pela mí dia – que os co lo cam como bár ba ros des-
tru i do res do meio am bi en te ou ce le ra dos de sor de i ros
–, são eles gran des co nhe ce do res e res pe i ta do res da
flo res ta. Sen ti que são pes so as que têm amor e pre o -
cu pa ção por ela.

Mas, an tes de tudo, pas sei a ad mi rá-los ain da
mais, pois são ho mens de gar ra que, le gi ti ma men te,
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lu tam por me lho ri as em suas con di ções de vida num
am bi en te qua se sem pre hos til. Tal vez seja esse es pí -
ri to que faça com que per sis tam, pois são ver da de i ros 
he róis que, des de a co lo ni za ção, vêm aju dan do a in-
te grar nos so imen so ter ri tó rio, a for mar nos sa na ci o -
na li da de gran di o sa, le van do a ci vi li za ção para as re-
giões mais dis tan tes. Sem seus es for ços his tó ri cos,
des de os ban de i ran tes, o Bra sil não te ria a gran de za
ter ri to ri al e os re cur sos na tu ra is que tem hoje. Aque-
les que te i mam em mar gi na li zá-los, são os mes mos
apo lo gis tas de na ções como os EUA. Mas, em mo-
men to al gum, se dão con ta de que fo ram jus ta men te
os nor te-ame ri ca nos, na sua cor ri da para o Ve lho
Oes te, os que mais va lo ri za ram e va lo ri zam a ima-
gem he rói ca dos seus  ho mens de fron te i ra, os des-
bra va do res, os pi o ne i ros que for ja ram aque la gran de
na ção. Po rém, es sas mes mas pes so as pou ca im por -
tân cia dão aos nos sos ga rim pe i ros. Por quê será? O
que faz com que se ten te de ne grir uma ca te go ria in te -
i ra que de ve ria ser mo ti vo de or gu lho para o País?
Pois a bus ca de for tu na e o es pí ri to des bra va dor mo ti -
va ram tam bém os ga rim pe i ros bra si le i ros atra vés da
His tó ria a con quis ta rem nos sa gran de za con ti nen tal,
tan to quan to os ga rim pe i ros nor te-ame ri ca nos fi ze -
ram pelo seu país.

Qu an to ao ale ga do des res pe i to dos ga rim pe i ros 
di an te da fa u na e da flo ra, o ga rim pe i ro é o pri me i ro a
se pre o cu par com a flo res ta. Sem as vi sões equi vo ca -
das dos fal sos pro te to res do meio am bi en te, sa be mos 
que o ga rim po, por si só, ao con trá rio da pe cuá ria ex-
ten si va, não é ele men to de des tru i ção da flo res ta. A
área flo res tal ne ces sá ria para a mi ne ra ção é ra di cal -
men te in fe ri or à ne ces sá ria para a pe cuá ria. Da dos
do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia mos tram que, para
se pro du zir  U$ 1 mi lhão em mi né ri os, a área des ma -
ta da por qui lô me tro qua dra do é de 0,017 km², en-
quan to que para a ati vi da de pe cuá ria o des ma ta men -
to é de 65.882 km².

Sr. Pre si den te, na épo ca da Eco-92, a ex plo são
das pis tas de pou so dos ga rim pos foi fe i ta exa ta men -
te na hora em que o sa té li te pas sa va so bre aque le ter-
ri tó rio, com o in te res se de mos trar ao mun do uma
ação enér gi ca con tra a ga rim pa gem na que la área. A
re ti ra da dos ga rim pe i ros já es va zi ou a ca pi tal do Esta-
do de Ro ra i ma, Boa Vis ta, que ti nha sua eco no mia
as sen ta da na ex tra ção mi ne ral. Mais de 70 mil pes so -
as já de i xa ram a ci da de des de en tão, se gun do da dos
do IBGE, ca u san do pre ju í zos aci ma de US$ 800 mil
por dia. Onde es tão es sas pes so as ago ra? Pro va vel -
men te, de cep ci o na das e afli tas, vol ta ram a en gros sar

as mas sas mar gi na li za das dos gran des cen tros ur ba -
nos do Su des te e do Cen tro-Oes te, in ten si fi can do os
gra ves pro ble mas so ci a is que co nhe ce mos mu i to
bem.

Se gun do os ga rim pe i ros, Se nhor Pre si den te, ”o
pró prio Exér ci to Bra si le i ro nun ca quis con tes tar de
fren te o ga rim po“. A Ma ri nha e a Ae ro náu ti ca tam bém 
não, pois, como his to ri ca men te sem pre es ti ve ram a
ser vi ço de nos sa so be ra nia na que la re gião, re co nhe -
cem o va lor que o ga rim po tem, teve e sem pre terá  na
his tó ria da in te gra ção des te país.

Como no caso das ten ta ti vas es pú ri as de se in-
vi a bi li zar o de sen vol vi men to de nos sas hi dro vi as e da
agri cul tu ra no cer ra do, a pro i bi ção do ga rim po tam-
bém es con de in te res ses in ter na ci o na is po de ro sos.
Gra ças à ge ne ro si da de mi ne ra ló gi ca da Ama zô nia, o
Bra sil era até 1991 o ma i or pro du tor mun di al de es ta -
nho do mun do, e o quin to de ouro. Nes te úl ti mo, su-
plan ta do ape nas pela Áfri ca do Sul, Rús sia, EUA, Ca-
na dá ou Aus trá lia, re ve zan do-se. Ti nha po ten ci al para
su plan tar to dos es tes pa í ses, sob um pla no ra ci o nal,
com a ex pec ta ti va de se tor nar o pri me i ro em 5 anos.
Po rém, em 1992, o Bra sil per deu essa po si ção de vi do 
ao fe cha men to dos ga rim pos do Esta do de Ro ra i ma,
que co me ça vam a fase de de mar ca ção das ter ras in-
dí ge nas dos ia no ma mi, pro vo can do a ex pul são de mi-
lha res de ga rim pe i ros da re gião. De vi do às ações dos
úl ti mos go ver nos, mes mo dis tan tes de so lu ci o na rem
os pro ble mas re a is dos in dí ge nas, o Bra sil foi im pe di -
do de pro du zir um dos mi né ri os mais pre ci o sos do
mun do: o ouro.

O re la tó rio Gold Bra sil/1999, da Asso ci a ção Na-
ci o nal do Ouro e Câm bio (Ano ro), aler ta que, no mun-
do in te i ro, a in dús tria de mi ne ra ção de ouro está lu-
tan do para so bre vi ver, de vi do à es pe cu la ção com os
pre ços de ma té ri as-pri mas. Des se modo, o ouro, o co-
bre e ou tros me ta is es tão sen do afe ta dos por esta po-
lí ti ca que põe em ris co su pri men tos fu tu ros de ma té ri -
as-pri mas como re sul ta do do fe cha men to pre ma tu ro
de mu i tas mi nas. 

No Bra sil, como re sul ta do des tas pres sões,
hou ve uma que da con tí nua da pro du ção nos anos 90
até o ano 2002, che gan do a mais de 60 to ne la -
das/ano. As pe que nas mi nas ao re dor de Po co né fo-
ram fe cha das, em sua ma i o ria, pelo go ver no es ta du al
do Mato Gros so, sob pres são do FMI, que con di ci o -
nou um em prés ti mo à ação vi go ro sa con tra os ga rim -
pe i ros, con si de ra dos po lu i do res do meio am bi en te. 
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Isto tudo se ex pli ca, Se nhor Pre si den te, pelo
fato de que hou ve uma  re cen te de ci são do go ver no
su í ço de co lo car à ven da me ta de de suas re ser vas de
ouro – após um re fe ren dum da po pu la ção – que sig ni -
fi cou um gol pe duro para o me tal, cu jos pre ços vêm
des pen can do nos úl ti mos anos, com ra ros e con jun tu -
ra is mo men tos de re cu pe ra ção, como o que se ve ri fi -
ca nos úl ti mos me ses. A Su í ça de tém atu al men te
2.600 to ne la das de ouro, pos su in do a ter ce i ra mais
im por tan te re ser va, de po is da Amé ri ca e do res tan te
da Eu ro pa. Ou tros ban cos cen tra is, como o aus tra li a -
no, bel ga e ho lan dês, têm re a li za do ven das de ouro
as qua is, se gun do o Gold Fi elds Mi ne ral Ser vi ces, al-
can ça ram mais de 500 mil to ne la das ao fi nal da úl ti ma 
dé ca da, quan ti da de que equi va le a um sex to da pro-
du ção das no vas mi nas. Caso a de ci são da Su í ça
seja se gui da por ou tros ban cos cen tra is, o pro ble ma
pode se agu di zar ain da mais.

Di fe ren te men te de ou tros ati vos, o pre ço do
ouro não de pen de uni ca men te do au men to ou di mi -
nu i ção de sua pro du ção, mas, sim, da con jun tu ra eco-
nô mi ca mun di al. De pen de da ins ta bi li da de po lí ti ca
dos pa í ses pro du to res, da atu a ção de in ves ti do res e
es pe cu la do res no mer ca do in ter na ci o nal, do pre ço do
pe tró leo, do mer ca do de câm bio, da in fla ção etc. Ou
seja, é um ”por to se gu ro“ em mo men tos de cri se.
Como não que rem al te rar a es pe cu la ção fi nan ce i ra
in ter na ci o nal, como vi vem exa ta men te das cri ses,
como as co ta ções do pe tró leo são sem pre ins tá ve is e
o câm bio sem pre mu tan te, pro cu ram atu ar no lado
mais fra co: o con tro le so bre a pro du ção. Não a dos
pa í ses ri cos, mas lo gi ca men te a dos mais fra cos
como o nos so. Por isso, que rem con tro lar nos sa ati vi -
da de mi ne ral para man te rem suas mar gens de ma ni -
pu la ção, não cor ren do ris cos des ne ces sá ri os. Não
que rem, en fim, fi car sub me ti dos às os ci la ções das
ofer tas no mer ca do.  Os pa í ses ri cos que dis põem de
gran des re ser vas de ouro co lo cam e re ti ram o pro du -
to no mer ca do de acor do com suas ne ces si da des
eco nô mi cas e fi nan ce i ras, mas não ad mi tem que o
Bra sil faça o mes mo. 

Isso tudo nos faz pen sar mu i to. Aju da-nos a en-
ten der o por quê das for ças in ter na ci o na is, atra vés de
seus aríe tes po lí ti cos,  co nhe ci dos com o eu fe mis mo
de ONGs, es tão tão pre o cu pa dos em in vi a bi li zar o
meio de so bre vi vên cia de ho mens tão hu mil des como
os nos sos ga rim pe i ros. Por isso, as ONGs pre o cu -
pam-se com os pe que nos agri cul to res, os ”Sem Ter-
ras“, mas cri mi na li zam os ”sem mi nas“ em fa vor dos
in te res ses mais vis.

Se o pro ble ma do mer ca do mun di al de ouro é
hoje de ex ces so de pro du ção, ob vi a men te de vía mos,
es tra te gi ca men te, dar in cen ti vo à pe que na pro du ção,
não ape nas às gran des com pa nhi as. Isso, por vá ri as
ra zões: o re tor no do ga rim po, de vi da men te con tro la -
do pelo Esta do, vai ao en con tro des ta con jun tu ra
mun di al, na me di da em que a pro du ção ga rim pe i ra é
de pe que na es ca la. Ou seja, a ex plo ra ção de Ser ra
Pe la da não de ve ria ja ma is ter sido ve da da aos ga rim -
pe i ros. Ao per mi tir mos sua ex plo ra ção, so lu ci o na re -
mos vá ri as  ques tões ao mes mo tem po: da re mos tra-
ba lho a po pu la ções ca ren tes, ame ni zan do a nos sa
gra ve ques tão so ci al e, pa ra le la men te, ra ci o na re mos
nos sa ofer ta de ouro no já ”sa tu ra do“ mer ca do mun di -
al. Além dis so, com a co lo ni za ção atra vés do ga rim po
de vi da men te fis ca li za do, te re mos um im por tan te ins-
tru men to es tra té gi co de ocu pa ção da Re gião Ama zô -
ni ca para en fren tar mos a co bi ça in ter na ci o nal. 

Por ou tro lado, há o as pec to fis cal da ques tão.
Com a atu al mar gi na li za ção dos ga rim pe i ros, a ati vi -
da de é em pur ra da para uma in for ma li da de pe ri go sa,
pois a Ama zô nia de i xa de ar re ca dar U$ 190 mi lhões
por ano em im pos tos so bre a pro du ção de ouro, o que
be ne fi cia es sen ci al men te meia dú zia de ma cro co -
mer ci an tes de ouro se di a dos em São Pa u lo que, via
de re gra, são as so ci a dos aos es pe cu la do res in ter na -
ci o na is das Bol sas de Nova York e Lon dres. Esse tipo
de co mér cio de ouro é ex tre ma men te le si vo ao País,
por que so ne ga cen te nas de mi lhões de dó la res/ano e
por que ex por ta (con tra ban de ia) ouro para fora do
País. Isso é ile gal no res to do mun do, como nos EUA,
onde  o con tra ban do de ouro é cri me gra vís si mo e se-
ve ra men te pe na li za do. No Bra sil, bas ta ape nas ti rar -
mos os ga rim pe i ros da mar gi na li da de a que são sub-
me ti dos, para que o con tro le do Esta do so bre a pro-
du ção e co mer ci a li za ção au rí fe ra se tor ne mu i to mais
efi caz. 

Se nho ras e Se nho res Se na do res, o Bra sil pos-
sui tri lhões de dó la res em re ser vas mi ne ra is e fica
men di gan do re cur sos às ins ti tu i ções fi nan ce i ras mul-
ti la te ra is, o que é um ab sur do. To dos nós sa be mos
que os pa í ses hoje de sen vol vi dos pro gre di ram com a
des tru i ção de suas flo res tas. É ób vio que  não po de -
mos in cor rer no mes mo erro em per mi tir que nos sos
bens na tu ra is se jam ex plo ra dos sem le var em con si -
de ra ção me di das que con ser vem o meio am bi en te.
Po rém, é pre ci so aca bar com a pse u do pri o ri da de
dada aos pro ble mas eco ló gi cos, ba se a da no es que ci -
men to qua se to tal da di men são hu ma na, fato que re-
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al men te pre ju di ca a Ama zô nia, pois a inér cia toma
con ta de tudo, de i xan do a re gião en tor pe ci da.

Eco no mi ca men te te mos que dar pri o ri da de às
ati vi da des que se jam mais adap ta das às sin gu la ri da -
des da re gião. Além do ex tra ti vis mo ra ci o nal, do eco-
tu ris mo, de uma agri cul tu ra ba se a da no re ma ne jo flo-
res tal e da ex plo ra ção de nos sa bi o di ver si da de por
nós mes mos, ou tra al ter na ti va me pa re ce per fe i ta -
men te fac tí vel: a mi ne ra ção. Ati vi da de que é uma op-
ção ma ra vi lho sa para ala van car nos sa eco no mia,
pois não ne ces si ta, nem pede sub sí dio, mas in cen ti vo 
ape nas. Ou pelo me nos que não seja atra pa lha da. Se
isso acon te ces se, a pro du ção mi ne ral ama zô ni ca se-
ria fa tal men te do bra da. To da via, não bas ta ha ver pro-
du ção mi ne ral in ten si va, pois essa ri que za é não re-
no vá vel. Pre ci sa ser ra ci o na li za da con for me o mer ca -
do mun di al, como fa zía mos com o café no iní cio da
Re pú bli ca. Mas esta de ci são tem que ser nos sa, não
dos pa í ses que hoje con tro lam o mer ca do mun di al de
ouro e in ves tem con tra nos sa pro du ção. É ne ces sá -
rio, tam bém, que ela tra ga be ne fí ci os di re tos à po pu -
la ção, pela pul ve ri za ção de em pre gos e tra ba lhos e
pelo pa ga men to de tri bu tos, algo que só o ga rim po or-
ga ni za do pode per mi tir.

Se nhor Pre si den te, sou um de fen sor da Ama zô -
nia, por isso, de i xo es tas ob ser va ções para ini ci ar -
mos um de ba te so bre a ques tão, sem os co nhe ci dos
mi tos e ta bus que ela en cer ra. Como to dos sa bem, já
fiz vá ri os pro nun ci a men tos de fen den do a pre ser va -
ção da re gião, con de nan do a atu a ção das ma de i re i -
ras asiá ti cas, a bi o pi ra ta ria, a gri la gem de ter ras pú bli -
cas, etc. Por isso mes mo, te nho toda isen ção para fa-
lar no as sun to. Entre tan to, em nome de boas ca u sas
eco ló gi cas, mu i tos gru pos in ter na ci o na is es tão dis se -
mi nan do a men ti ra, o pre con ce i to e o equí vo co em
de tri men to do Bra sil e dos bra si le i ros, quan do o tema
é a mi ne ra ção. 

Era o que ti nha a di zer. 

Obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Ser vi ço So-
ci al do Co mér cio, o SESC, que todo o Bra sil co nhe ce,
é uma ins ti tu i ção que, des de 1946, dá sua ex tra or di -
ná ria con tri bu i ção para o de sen vol vi men to do Bra sil,
cum prin do sua mis são ins ti tu ci o nal. Com efe i to, es-
me ra-se por bem de sem pe nhar o com pro mis so que,
de sua fun da ção aos dias de hoje, é sua mar ca re gis -
tra da e ra zão de sua exis tên cia: pla ne jar e exe cu tar
ações vol ta das para o bem-es tar so ci al, a me lho ria da

qua li da de de vida e o de sen vol vi men to cul tu ral dos
que tra ba lham no se tor de co mér cio e de ser vi ços,
bem como de seus fa mi li a res.

Ao fazê-lo, e o País é tes te mu nha de como o faz
com de di ca ção e com pe tên cia, o SESC efe ti va men te
atua no sen ti do de cul ti var e dis se mi nar, jun to à so ci e -
da de bra si le i ra, os mais ele va dos va lo res de ci da da -
nia e da par ti ci pa ção so ci al res pon sá vel. Não há área
so ci al men te re le van te em que o SESC não es te ja
pre sen te. Assim, inú me ros e di ver si fi ca dos pro gra -
mas, ati vi da des e ser vi ços tra du zem sua pre o cu pa -
ção com ali men ta ção e sa ú de, es por tes e ati vi da des
fí si cas, cul tu ra e la zer, fé ri as e tu ris mo so ci al, edu ca -
ção am bi en tal e aten ção à in fân cia, sem fa lar no tra-
ba lho so ci al di re ci o na do à ter ce i ra ida de.

Re por to-me a tudo isso, Sr. Pre si den te, quan do
ana li so o Re la tó rio Anu al do SESC, De par ta men to de
São Pa u lo, re la ti vo a 2001. Nele, para além da des cri -
ção por me no ri za da das mi lha res de ati vi da des de-
sen vol vi das e do mo nu men tal uni ver so de pes so as
con tem pla das, fica pa ten te o êxi to quan to ao cum pri -
men to de suas atri bu i ções ins ti tu ci o na is.

Os nú me ros são elo qüen tes. Em pri me i ro lu gar,
o to tal de ma trí cu las, pró xi mo a 960 mil, cor res pon -
den do, em re la ção ao ano an te ri or, a um acrés ci mo
de 23% de in gres so de co mer ciá ri os. Qu an to aos
aten di men tos, che ga-se à ex pres si va mar ca dos qua-
se 58 mi lhões, ra zo a vel men te di vi di dos en tre a ca pi tal 
e o in te ri or de São Pa u lo.

Cha mam a aten ção, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs.
Se na do res, os nú me ros pro du zi dos por al guns pro-
gra mas de cu nho mais fla gran te men te so ci al. É o
caso, por exem plo, do pro gra ma Sa ú de, com a im-
pres si o nan te mar ca de qua se 8 mi lhões e 800 mil
aten di men tos, sem con tar as mais de 926 mil pes so -
as en vol vi das em cur sos, se mi ná ri os, pa les tras, fe i -
ras, ex po si ções e cam pa nhas re la ti vos ao se tor.

E o que di zer do pro gra ma Assis tên cia? Fo ram
nada mais nada me nos que 21 mi lhões, 143 mil, 463
aten di men tos, com des ta que para o pro gra ma Mesa
SESC que, a par do exu be ran te di na mis mo das ati vi -
da des co mu ni tá ri as, pro por ci o nou a com ple men ta -
ção de mais de 8 mi lhões e 200 mil re fe i ções.

Essas es ta tís ti cas for mi dá ve is re pe tem-se nos
de ma is se to res nos qua is atua o SESC–SP. Ve jam,
nes se sen ti do, o ocor ri do com as ati vi da des cul tu ra is:
2 mil 526 es pe tá cu los te a tra is; 2 mil 930 apre sen ta -
ções mu si ca is; 1 mil 901 ses sões de ci ne ma; 417 es-
pe tá cu los de dan ça; 273 ex po si ções de ar tes plás ti -
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cas e vi su a is. Ao todo, mais de 8 mi lhões e 300 mil
aten di men tos nes sa área!

Já o pro gra ma La zer, com aten di men to su pe ri or
a 18 mi lhões, viu cres cer con si de ra vel men te o nú me -
ro de par ti ci pan tes nos cam pos do de sen vol vi men to
fí si co-des por ti vo e do tu ris mo so ci al.

Para não fi car en fa do nho, de i xo de lado ou tros
nú me ros – tão sig ni fi ca ti vos quan to os aqui men ci o -
na dos – e pas so a re gis trar algo mu i to pró prio do
SESC–SP: sua ex tra or di ná ria ca pa ci da de de atu ar
em par ce ria. Não te nho dú vi da, Sr. Pre si den te, Sras. e
Srs. Se na do res, de que par ce la pon de rá vel do su ces -
so de seus em pre en di men tos se de veu jus ta men te a
essa dis po si ção de iden ti fi car ór gãos e ins ti tu i ções
na ci o na is, es tran ge i ros e in ter na ci o na is, pú bli cos, pri-
va dos e co mu ni tá ri os, com eles in te ra gir e ofe re cer à
co le ti vi da de um con jun to ex pres si vo de op ções que a
to dos aten dam.

Assim, re pre sen ta ções con su la res e di plo má ti -
cas, mi nis té ri os e se cre ta ri as es ta du a is, pre fe i tu ras
mu ni ci pa is, ór gãos de im pren sa e ins ti tu i ções edu ca -
ci o na is, or ga nis mos mul ti la te ra is e a pró pria co mu ni -
da de uni ram-se ao SESC-SP para que fes ti va is de
mú si ca e de te a tro, ex po si ções, cur sos e se mi ná ri os
in ter na ci o na is pu des sem ser re a li za dos em São Pa u -
lo, ao lon go de 2001.

Por fim, Sr. Pre si den te, o re co nhe ci men to. O
me ri tó rio tra ba lho do SESC–SP foi alvo de jus tas ho-
me na gens. Pelo con jun to de suas ações e al can ce
so ci al, re ce beu o prê mio UNESCO/2001 de Cul tu ra.
O fil me so bre seu pro je to “O Pra zer do Cor po em Mo-
vi men to” me re ceu men ção hon ro sa no Fes ti val Inter-
na ci o nal Sports and Mo vi es. A Câ ma ra Mu ni ci pal de
San tos con fe riu-lhe a Me da lha de Hon ra ao Mé ri to
Braz Cu bas.

Ao fa zer este pro nun ci a men to, não é ou tra mi-
nha in ten ção que a de tam bém ma ni fes tar ao
SESC–SP todo meu apre ço por tra ba lho tão re le van -
te. Que ele fru ti fi que e se ex pan da cada vez mais. O
Bra sil pre ci sa des se vi go ro so di na mis mo para con ti -
nu ar avan çan do, sem pre na di re ção da ci da da nia, da
de mo cra cia, da jus ti ça so ci al e do ple no de sen vol vi -
men to.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma das co i sas que
or gu lham este Se na do é o ser vi ço Voz do Ci da dão,
ver da de i ro pro ces so de in te gra ção en tre o ele i tor e

seu se na dor. Pois, foi atra vés dele que re ce bi uma
men sa gem que me ques ti o na va por que o PIS não
era li be ra do para de sem pre ga dos. 

No Bra sil, os di re i tos dos tra ba lha do res aca bam
vi ran do le tra mor ta e al guns pou cos pri vi lé gi os, como
o do PIS-PASEP, aca bam com pon do uma área cin-
zen ta, pela qual nin guém res pon de. 

Estou apre sen tan do, nes te mo men to, à Se cre -
ta ria da Mesa, pro je to de lei do Se na do que au to ri za a
li be ra ção to tal dos de pó si tos do PIS e do PASEP, caso
o ti tu lar se en con tre de sem pre ga do. Enten do-o como
uma me di da jus ta e apro pri a da. Ain da que a Cons ti tu -
i ção de 1988 te nha eli mi na do os de pó si tos men sa is
nas cons tas dos tra ba lha do res ins cri tos, pre ser vou a
le gi ti mi da de das con tas exis ten tes e re le gou a uma lei
es pe cí fi ca os cri té ri os de sa que e mo vi men ta ção. O
que até ago ra não ocor reu. 

Em um mo men to em que se dis cu te uma es tra -
nha fle xi bi li za ção da CLT, con vi do meus co le gas de
Se na do a uma re fle xão em re la ção aos di re i tos dos
tra ba lha do res no Bra sil. Gos ta ria de lem brar que o
de sem pre go ain da é alto e atin ge até 7% da po pu la -
ção eco no mi ca men te ati va, se gun do da dos do IBGE.

Se este dado é dra má ti co, con vém lem brar que,
sem pre se gun do o IBGE, para cada em pre go for mal
no Bra sil, há pelo me nos um in for mal. 

Não sou da que les que con si de ram a in for ma li -
da de uma de cor rên cia na tu ral da eco no mia de mer-
ca do. Para mim, tra ba lha dor in for mal é tra ba lha dor
tem po rá rio. A au sên cia do Esta do nas re la ções en tre
o ca pi tal e o tra ba lho gera, sem pre, uma dis fun ção so-
ci al, que re le ga a ati vi da de pro du ti va à even tu a li da de
e às cir cuns tân ci as. 

Di rão al guns que é me lhor uma ocu pa ção cir-
cuns tan ci al do que o ócio com ple to. Pois en ten do que
não há ter mos de com pa ra ção. Um go ver no se mede
pela ca pa ci da de em ge rar e ge rir em pre gos. Em man-
ter a ati vi da de eco nô mi ca ati va, como um mo tor a ge-
rar tra ba lho. Nun ca, como nos úl ti mos anos, cres ceu
tan to a cha ma da ati vi da de in for mal. A quem que re -
mos en ga nar? 

Já ex ter nei aqui, por mais de uma vez, a mi nha
po si ção con tra a fle xi bi li za ção da CLT. Te nho cons-
ciên cia de que en fren to den tro do meu par ti do uma
po si ção con trá ria à mi nha, pa tro ci na da pela For ça
Sin di cal. Mas ain da acho que os di re i tos do tra ba lha -
dor são sa gra dos. Enten do que é a bru tal car ga tri bu -
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tá ria que in ci de so bre a ati vi da de eco nô mi ca que in vi -
a bi li za o ple no em pre go e não os di re i tos tra ba lhis tas. 

Acre di to que re vi sar a CLT se ria sa u dá vel e sa-
lu tar. Entre tan to, acho que de ve ría mos avan çar no
de ba te. Não re tro ce der. Dis cu tir a he ge mo nia dos
acor dos co le ti vos so bre a le gis la ção é um atra so. É
che ga da a hora de dis cu tir mos um novo re gi me de re-
la ção en tre o ca pi tal e o tra ba lho, mas com a óti ca da
mo der ni da de. Não do re tro ces so. 

O go ver no re cu ou nes ta ques tão. Até por que a
pres sa era mero pre tex to para pres si o nar o Con gres -
so Na ci o nal a vo tar os li mi tes da ta be la do Impos to de
Ren da. Ago ra, não há mais ur gên cia. 

Enquan to as in ge rên ci as po lí ti cas im pe dem um
de ba te mais am plo so bre a ques tão tra ba lhis ta no
Bra sil, pro po nho aos co le gas que apo i em o meu pro-
je to e mi ni mi zem um pou co o so fri men to dos tra ba lha -
do res de sem pre ga dos que pos su em re cur sos de po -
si ta dos em con tas do PIS-PASEP. Não é uma so lu ção, 
mas cer ta men te ali vi a ria um pou co a sua an gús tia.

Mu i to obri ga do

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se a mor te é um
fato nor mal e ine vi tá vel da exis tên cia hu ma na, há cer-
tos ti pos de mor te que são, do pon to de vis ta da sa ú -
de pú bli ca, eti ca men te inad mis sí ve is, pois po de ri am
ser evi ta das por uma as sis tên cia mé di ca ade qua da.
As mor tes de mães por ca u sas re la ci o na das à gra vi -
dez e ao par to cons ti tu em um caso tí pi co de mor te via
de re gra evi tá vel. O ín di ce de mor ta li da de ma ter na é
uma das me di das es sen ci a is para se afe rir as con di -
ções de vida de uma po pu la ção, ao lado do ín di ce de
mor ta li da de in fan til, re fle tin do, par ti cu lar men te, a
qua li da de da as sis tên cia de sa ú de dis po ní vel.

O ín di ce de mor ta li da de ma ter na va ria, por tan -
to, mu i to sig ni fi ca ti va men te de acor do com o grau de
de sen vol vi men to dos pa í ses e re giões. Com a evo lu -
ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca da me di ci na atu al, as
mor tes vin cu la das a com pli ca ções obs té tri cas di re tas 
e in di re tas re du zi ram-se dras ti ca men te nos pa í ses
mais de sen vol vi dos. Assim, nes ses pa í ses, o nú me ro
de mu lhe res mor tas em de cor rên cia de com pli ca ções 
da ges ta ção, do par to e do pu er pé rio si tua-se aba i xo
de 10 por cem mil nas ci dos vi vos. No Ca na dá, por
exem plo, foi re gis tra do, em 1995, um ín di ce de mor ta -
li da de ma ter na de 3,6 por 100 mil nas ci dos vi vos.

O qua dro é tão de si gual que, do mon tan te es ti -
ma do de 585 mil mor tes anu a is por ca u sas re la ci o na -

das à ma ter ni da de, ad mi te-se que 99% ocor rem nos
pa í ses em de sen vol vi men to. No Bra sil, o co e fi ci en te
de mor ta li da de ma ter na é ob ti do pelo cru za men to de
da dos re la ti vos aos re gis tros de mor tes ma ter nas do
Data SUS e de nas ci dos vi vos do IBGE. Des te modo,
che ga mos a um ín di ce que des de 1985 tem os ci la do
em tor no de 50 mor tes por cem mil nas ci dos vi vos. O
úl ti mo ín di ce anu al de que dis po mos, re la ti vo a 1997,
mos tra um cres ci men to para 55,1 mor tes por cem mil
nas ci dos vi vos – o qual tan to pode re fle tir um au men -
to efe ti vo do nú me ro pro por ci o nal de mor tes quan to
um aper fe i ço a men to nos me ca nis mos de ob ten ção
dos da dos.

A mor te ma ter na tal vez seja a mais su bin for ma -
da, ha ven do com fre qüên cia a omis são de que a ca u -
sa do óbi to está re la ci o na da a com pli ca ções da gra vi -
dez, do par to ou do pu er pé rio – ter mo que de sig na o
pe río do que vai do par to até a nor ma li za ção do es ta -
do ge ral da mãe. Isso acon te ce em qua se to dos os
pa í ses do mun do, mas de modo mu i to mais agu do
nos pa í ses em de sen vol vi men to. De acor do com o
dos siê ”Mor ta li da de Ma ter na“, re cen te men te di vul ga -
do pela Rede Na ci o nal Fe mi nis ta de Sa ú de e Di re i tos
Re pro du ti vos, es ti ma-se que, no Bra sil, ”para cada
mor te de cla ra da como ma ter na exis te uma que não
foi de cla ra da como tal“.

Te ría mos, por tan to, um ín di ce pró xi mo a 110
mu lhe res mor tas por cem mil nas ci dos vi vos, o que si-
tua o Bra sil em pa ta mar se me lhan te ao dos pa í ses
mais po bres da Amé ri ca La ti na. Con si de ran do a mag-
ni tu de des se ín di ce e o fato in con tes tá vel de que a ex-
pres si va ma i o ria des ses óbi tos po de ria ser evi ta da
com a me lho ria do aten di men to mé di co, não po de -
mos de i xar de exal tar a opor tu ni da de da cri a ção de
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to na Câ ma ra
dos De pu ta dos para in ves ti gar a mor ta li da de ma ter na 
no Bra sil. A CPI, após 4 anos de es pe ra, foi fi nal men te 
ins ta la da no úl ti mo dia 27 de abril. Entre seus ob je ti -
vos, opor tu nos e ina diá ve is, en con tram-se o de es cla -
re cer as ca u sas da alta in ci dên cia da mor ta li da de ma-
ter na, bem como o de pro por me di das que le vem a
sua efe ti va re du ção.

Cabe lem brar, aqui, que o com pro mis so as su -
mi do pelo Bra sil na Con fe rên cia da Infân cia, pro mo vi -
da pela Uni cef em 1990, era o de re du zir pela me ta de
o ín di ce de mor ta li da de ma ter na até o ano 2000. O
mes mo com pro mis so foi re en fa ti za do nas Con fe rên -
ci as Inter na ci o na is so bre Po pu la ção e De sen vol vi -
men to, em 1994, e so bre a Mu lher, em 1995. Po de -
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mos cons ta tar que, in fe liz men te, tal meta não será
atin gi da. Não obs tan te, é téc ni ca e po li ti ca men te viá-
vel ob ter me lho ras sig ni fi ca ti vas em pra zo re du zi do,
des de que a ques tão se tor ne pri o ri tá ria na agen da de
sa ú de na ci o nal – sem de tri men to da aten ção a ou tros
gra vís si mos pro ble mas de sa ú de que afe tam a po pu -
la ção bra si le i ra.

A ins ta la ção de uma CPI, ape sar da im por tân cia 
que tal me ca nis mo tem mos tra do para im pul si o nar
mu dan ças em nos sa vida po lí ti ca re cen te, não cons ti -
tui ga ran tia ne nhu ma de que os pro ble mas in ves ti ga -
dos ve nham a ser me lhor equa ci o na dos, nem mu i to
me nos re sol vi dos. A for ça que uma CPI ad qui re de-
pen de, fun da men tal men te, do in te res se e res pal do
que a so ci e da de como um todo lhe pres ta. Jul ga mos,
as sim, es sen ci al que se jam mais di vul ga das e de ba ti -
das as ques tões ati nen tes a um pro ble ma tão sé rio e
que têm re ce bi do tão pou ca aten ção da opi nião pú bli -
ca na ci o nal.

Nes se sen ti do, o dos siê ”Mor ta li da de Ma ter na“,
há pou co ci ta do, cuja au to ra é a Pro fes so ra da Fa cul -
da de de Sa ú de Pú bli ca da Uni ver si da de de São Pa u -
lo, Drª Cris ti na Ta na ka, re pre sen ta uma con tri bu i ção
sig ni fi ca ti va, me re ce do ra de exa me aten to e de am pla 
di vul ga ção.

O es tu do da Pro fes so ra Cris ti na Ta na ka es qua -
dri nha, sob di ver sos ân gu los, o pro ble ma da mor ta li -
da de ma ter na no Bra sil. No que se re fe re a sua dis tri -
bu i ção nas di ver sas re giões bra si le i ras, não ca u sa
sur pre sa cons ta tar que ”as re giões me nos de sen vol -
vi das do país apre sen tam um ma i or co e fi ci en te de
mor ta li da de fe mi ni na por ca u sa ma ter na“. O co e fi ci -
en te uti li za do para essa com pa ra ção foi o de ”mor ta li -
da de fe mi ni na pro por ci o nal por ca u sa ma ter na“, re la -
ci o nan do o nú me ro de tais mor tes com a po pu la ção
fe mi ni na em ida de fér til. Para cor ri gir a fra gi li da de dos
da dos ofi ci a is, foi apli ca do um fa tor de cor re ção para
cada mu ni cí pio, de acor do com o grau de su bin for ma -
ção dos óbi tos ma ter nos ocor ri dos. Des te modo, ve ri -
fi cou-se que o co e fi ci en te de mu lhe res mor tas por ca-
u sas ma ter nas na re gião Nor te é ma i or do que duas
ve zes e meia o seu cor res pon den te na re gião Su des -
te. No ano de 1997, ti ve mos, em or dem cres cen te, os
se guin tes co e fi ci en tes de mor tes ma ter nas por cem
mil mu lhe res de 10 a 59 anos: Su des te – 3,21; Sul –
4,64; Nor des te – 5,1; Cen tro-Oes te – 5,95; Nor te –
8,72.

Ou tro im por tan te le van ta men to de da dos cons-
tan te do dos siê re fe re-se às prin ci pa is ca u sas de

mor te ma ter na no Bra sil. Qu a tro gru pos des sas ca u -
sas são res pon sá ve is por 89% das mor tes ma ter nas
em nos so País, qua is se jam: as sín dro mes hi per ten si -
vas, as he mor ra gi as, as com pli ca ções do abor to e as
in fec ções pu er pe ra is. To das elas re pre sen tam ca u sas 
obs té tri cas di re tas, jus ta men te aque las que mais de-
pen dem da qua li da de da as sis tên cia mé di ca du ran te
o pe río do de gra vi dez, par to e pós-par to.

Cons ta ta mos, as sim, com ma i or pre ci são, que a
alta in ci dên cia da mor ta li da de ma ter na em nos so
país está re la ci o na da a ca u sas evi tá ve is. O per cen tu -
al de 6% dos óbi tos de mu lhe res bra si le i ras de 10 a 49
anos re la ci o na dos a ca u sas ma ter nas é, por tan to,
ina ce i tá vel. Se nos pa í ses de sen vol vi dos, a mor te por
ca u sa ma ter na está si tu a da en tre as úl ti mas, no Bra sil 
ela ocu pa o oi ta vo lu gar como ca u sa da mor te de mu-
lhe res en tre 10 e 59 anos.

O que se pode fa zer, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, para re ver ter si tu a ção tão ca la mi to sa e ina-
ce i tá vel.

Para ter mos uma vi são mais exa ta da real di-
men são do pro ble ma, é ne ces sá rio apri mo rar os me-
ca nis mos de no ti fi ca ção das mor tes por ca u sa ma ter -
na. O Mi nis té rio da Sa ú de, por meio do Cen tro Bra si -
le i ro de Clas si fi ca ção de Do en ças, li ga do à Orga ni za -
ção Mun di al de Sa ú de, vai re a li zar, este ano, uma
pes qui sa na ci o nal para de ter mi nar o ta ma nho da
mor ta li da de ma ter na e as suas ca u sas.

Algu mas das ca u sas de ris co de vem ser mi ni mi -
za das. É o caso das mor tes re la ci o na das ao abor to,
que re ve lam a pre ca ri e da de do pla ne ja men to fa mi li ar
no Bra sil, bem como de uma edu ca ção se xu al ade-
qua da para os jo vens. A via de par to ce sa ri a na apre-
sen ta uma in ci dên cia de mor tes ma ter nas bem su pe -
ri or à do par to nor mal, re la ci o na da par ti cu lar men te às
in fec ções e he mor ra gi as, além das com pli ca ções
anes té si cas. Em con tra po si ção à ten dên cia pse u do ci -
en tí fi ca de pre fe rên cia da via de par to ce sa ri a na, pre-
do mi nan te há al gum tem po atrás, cons ti tui meta do
Mi nis té rio da Sa ú de, des de 1998, a di mi nu i ção gra da -
ti va do per cen tu al de par tos por ce sa ri a na.

Como es cla re ce o dos siê da Dra. Cris ti na Ta na -
ka, ”a qua li da de da as sis tên cia ao pré-na tal e ao par-
to de pen de tan to da ins ti tu i ção de sa ú de como do
pro fis si o nal que pres ta o aten di men to“. Ana li san -
do-se as cir cuns tân ci as em que ocor rem os óbi tos,
con clui-se que há uma la cu na na for ma ção obs té tri -
ca, so bre tu do a bá si ca. As es co las mé di cas e de en-
fer ma gem de ve ri am, por tan to, re ver ur gen te men te
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seus con te ú dos de obs te trí cia. O dos siê in for ma que
”pro ce di men tos bá si cos não es tão sen do en si na dos
e os as pec tos mais sim ples da obs te trí cia mu i tas ve-
zes não são di ag nos ti ca dos“. Vi san do a ame ni zar o
pro ble ma, o Mi nis té rio da Sa ú de está lan çan do ma-
nu a is téc ni cos des ti na dos a pro fis si o na is que li dam
com a as sis tên cia ao par to.

A fal ta de san gue e de de ri va dos nas ins ti tu i -
ções de sa ú de, bem como de qua dros de pes so al
qua li fi ca do, é res pon sá vel tam bém por gran de nú me -
ro de mor tes evi tá ve is. Indi ca-se, por fim, a ne ces si -
da de de ”um sis te ma de re fe rên cia e con tra-re fe rên -
cia, que vin cu le o pré-na tal ao par to e re gu le a dis po -
ni bi li da de dos le i tos nas ma ter ni da des, o que evi ta ria
– no va men te nas pa la vras do dos siê – que a mu lher
em tra ba lho de par to fos se obri ga da a pe re gri nar e
men di gar por as sis tên cia“.

Ve ri fi ca mos, Se nho ras e Se nho res Se na do res,
que se o pro ble ma da alta mor ta li da de ma ter na tem
di ver sas fa ce tas e di men sões, as me di das que le va ri -
am a uma con si de rá vel di mi nu i ção dos seus ín di ces
não se mos tram tão com ple xas. A obs te trí cia não de-
pen de de um apa ra to tec no ló gi co so fis ti ca do, mas de
pro ce di men tos de as sis tên cia ade qua dos e in te gra -
dos, abran gen do o pe río do de ges ta ção, o par to e o
pu er pé rio. Para mu dar mos o fun ci o na men to do sis te -
ma de sa ú de, como um todo, são ne ces sá ri os in ves ti -
men tos bem di re ci o na dos e cons tan tes. O des com -
pas so en tre o alo ca men to de re cur sos no Orça men to
da União para o Pro gra ma de Assis tên cia Inte gral à
Sa ú de da Mu lher e a sua exe cu ção, que foi, em de ter -
mi na dos exer cí ci os, pra ti ca men te nula, é um exem plo 
cla mo ro so de que as ques tões de sa ú de ain da não
são tra ta das com a de vi da se ri e da de em nos so País.
Se há um avan ço do dis cur so e mes mo de me di das
ba i xa das pelo Po der Exe cu ti vo, as ações efe ti vas ain-
da se mos tram tí mi das e de al can ce re du zi do.

Espe ra mos, no en tan to, Se nho ras e Se nho res
Se na do res, que o au men to da cons ciên cia da so ci e -
da de so bre a ques tão da mor ta li da de ma ter na, a
pres são de gru pos or ga ni za dos, como a Rede Na ci o -
nal Fe mi nis ta de Sa ú de e Di re i tos Re pro du ti vos, e os
re sul ta dos da CPI ins ta la da na Câ ma ra dos De pu ta -
dos le vem a uma mu dan ça sig ni fi ca ti va no que se re-
fe re ao aten di men to à ges tan te e ao par to no Bra sil,
sal van do as sim mu i tas vi das pre ci o sas.

Mu i to obri ga do.

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 9 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re que ri men to nº 178, de 2002 – art. 357

do Re gi men to Inter no)

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 5, de 2002
(nº 203/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova
re da ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º do re fe ri do ar ti -
go, que tra ta da pro pri e da de de em pre sas jor na lís ti -
cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ten do

Pa re cer sob nº 242, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a
3-CCJ, que apre sen ta, com voto con trá rio do Se na dor 
Ro ber to Re quião e abs ten ções dos Se na do res
Osmar Dias e Jef fer son Pé res.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2002

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 4, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber-
nar do Ca bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º
do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre a or-
ga ni za ção e fun ci o na men to dos par ti dos po lí ti cos),
ten do

Pa re cer sob nº 244, de 2002, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras.)

(OS 13970/2002)
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Ata da 50ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 26 de abril de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs.:Ra mez Te bet, Edi son Lo bão e Lú dio Co e lho

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Car los Pa tro cí nio – Edi son Lo bão – Emí lia Fer-
nan des – Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral do Melo – He lo í sa 
He le na – José Sar ney – Lind berg Cury – Lú dio Co e -
lho – Luiz Ota vio – Mar lu ce Pin to – Na bor Jú ni or – Pe-
dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Tião
Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 18 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.

A Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He-
lo í sa He le na, 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 127, de 2002 (nº 308/2002, na ori gem), de 24
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 153, de 2001 (3.590/2001, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis-
põe so bre a trans for ma ção da Esco la Fe de ral de Enge-
nha ria de Ita ju bá em Uni ver si da de Fe de ral de ITa ju bá –
UNIFEI e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.435, de 24 de abril de 2002; e

– Nº 128, de 2002 (nº 309/2002, na ori gem), de
24 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei do Se na do nº 131, de 1996, de au to ria da Se na do -
ra Be ne di ta da Sil va, que dis põe so bre a Lín gua Bra-
si le i ra de Si na is – Li bras e dá ou tras pro vi dên ci as,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.436, de 24 de
abril de 2002.

MENSAGEM Nº 129, DE 2002
(Nº 310/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

Nos ter mos do art. 52, in ci so III, com bi na do com
o art. 84, in ci so XIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to 
à con si de ra ção do Se na do Fe de ral o nome do Dou tor
Gil mar Fer re i ra Men des para exer cer o car go de Mi-
nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral na vaga de cor ren -
te da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Néri da Sil ve i ra.

Bra sí lia, 25 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

Cur ri cu lum Vi tae

Gil mar Fer re i ra Men des
1. Da dos Pes so a is:
Fi li a ção: Fran cis co Fer re i ra Men des / Nil de

Alves Men des
Data de Nas ci men to: 30 de de zem bro de 1955
Na tu ra li da de: Di a man ti no – MT
Esta do Ci vil: Ca sa do
RG: 388410 SSP/DF
OAB: 2463/DF
CPF: 150.259.691.15

2. For ma ção Aca dê mi ca:
2.1. 1º GRAU:
• Pri má rio: Gru po Esco lar Ma jor Ca e ta no Dias,

Di a man ti no – MT – 1963/1967.
2.2. 1º GRAU:
• Gi ná sio Con ce i ção – Di a man ti no – MT –

1968/1971.
2.3. 2º GRAU (Cur so Ci en tí fi co):
• Co lé gio Sa le si a no São Gon ça lo (Cu i a bá – MT

– 1972).
• Co lé gio Di o ce sa no La Sal le, (São Car los – SP

– 1973).
• Co lé gio Pré-Uni ver si tá rio (Bra sí lia – DF –

1974).
2.4. Gra du a ção:
• – Ba cha rel em Di re i to pela Uni ver si da de de

Bra sí lia-DF, 1º Se mes tre/75 – 1º Se mes tre/78.
2.5. Pós Gra du a ção:
• 1981/1982 – Rhe i nis che Fri e drich –Wi lhelms

Uni ver si tät Bonn – RFA. De sen vol veu es tu dos vi san -
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do à ace i ta ção para o dou to ra men to em di re i to com-
pa ra do, ten do cur sa do di ver sas dis ci pli nas.

• 1987 – Uni ver si da de de Bra sí lia – Con clu são
do Cur so de Mes tra do em Di re i to e Esta do, com a dis-
ser ta ção ”Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de:

Aspec tos Ju rí di cos e Po lí ti cos“, de sen vol vi da sob
a ori en ta ção do Mi nis tro José Car los Mo re i ra Alves
(apro va ção com dis tin ção – Sum ma cum la u da).

• 1988/1989 – West fä lis che Wi lhelms – Uni ver si -
tät zu Müns ter, RFA – Con clu são do Cur so de Mes tra -
do (Ma gis ter Le gum – L.L.M.), com a apre sen ta ção
do tra ba lho ”Die Zu läs sig ke its vo ra us set zun gen der
abs trak ten Nor men kon trol le vor dem Bun des ver fas -
sung sge richt“ (Pres su pos tos de ad mis si bi li da de do
Con tro le Abstra to de Nor mas pe ran te a Cor te Cons ti -
tu ci o nal Ale mã), de sen vol vi do sob a ori en ta ção do
Pro fes sor Hans -Uwe Erich sen, Re i tor da Uni ver si da -
de de Müns ter-RFA.

* 1990 – No vem bro – West fa lis che Wi-
lhelms-Uni ver si tät Müns ter RFA – Con clu são do cur-
so de dou to ra do com a tese ”Die abs trak te Nor men -
ko trol le vor dem Bun des ver fas sung sge richt und vor
dem bra si li a nis chen Su pre mo Tri bu nal Fe de ral“ – O
Con tro le abs tra to de nor mas pe ran te a Cor te Cons ti -
tu ci o nal Ale mã e pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
– (ca. 400 pá gi nas), de sen vol vi da sob a ori en ta ção do
Pro fes sor Hans-Uwe Erích sen, Re i tor da Uni ver si da -
de de Müns ter – RFA. Apro va do com o pre di ca do
Mag na cum la u dae.

3. Ati vi da de Do cen te:
3.1. Como Pro fes sor:
3.1.1. Exer cí cio de ati vi da de do cen te na dis ci pli -

na de ”Insti tu i ções de Di re i to Pú bli co” – De par ta men -
to de Di re i to, Uni ver si da de de Bra sí lia – 2º Se mes tre
de 1978 e Cur so de Ve rão de 1979.

3.1.2. Exer cí cio de ati vi da de do cen te na dis ci pli -
na de ”Éti ca e Le gis la ção dos Me i os de Co mu ni ca -
ção“, De par ta men to de Di re i to – Uni ver si da de Bra sí -
lia – 2º Se mes tre de 1978.

3.1.3. Pro fes sor Assis ten te de Di re i to das Obri-
ga ções da Asso ci a ção de Ensi no Uni fi ca do do Dis tri to 
Fe de ral – AEUDF – 1º Se mes tre 1979.

3.1.4. Pro fes sor Assis ten te de Di re i to das Obri-
ga ções da Asso ci a ção de Ensi no Uni fi ca do de Bra sí -
lia – AEUDF – 1º Se mes tre 1983.

3.1.5. Co or de na dor do Cur so so bre Di re i tos
Fun da men ta is no Cen tro de Estu dos Uni fi ca dos de
Bra sí lia – CEUB – 2º Se mes tre 1992.

3.1.6. Pro fes sor Assis ten te Subs ti tu to da Fa cul -
da de de Di re i to da Fun da ção Uni ver si da de de Bra sí lia 
– 17-2-94 a 31-12-94 e de 15-3 a 20-6-95.

3.1.7. Pro fes sor Adjun to de Di re i to da Fun da ção 
Uni ver si da de de Bra sí lia – UnB, mi nis tran do au las
nos cur sos de gra du a ção e de mes tra do – 21-6-95 até
o 1º se mes tre de 1997.

3.2. Ori en ta dor de Mes tra do:
3.2.1 Na Uni ver si da de de Bra sí lia – UnB:
• Tese: ”A Co li são dos di re i tos à hon ra, à in ti mi -

da de e à vida pri va da e à ima gem ver sus a li ber da de
de ex pres são e in for ma ção“ – Edil son Pe re i ra de Fa ri -
as – Nov/1995.

• Tese: ”O prin cí pio da pro por ci o na li da de e con-
tro le de cons ti tu ci o na li da de das leis res tri ti vas de di-
re i tos fun da men ta is“ – Su za na Vi dal de To le do Bar ros 
– Nov/1995.

• Tese: ”Au to no mia uni ver si tá ria: mo de lo de in-
ter pre ta ção e apli ca ção do art. 207 da Cons ti tu i ção
Fe de ral“ – Ani ta Lapa Bor ges de Sam pa io –
Ago/1997.

• Tese: ”Ca rá ter fun da men tal da inim pu ta bi li da -
de na Cons ti tu i ção Bra si le i ra de 1988“ – Már cia Mi lho -
mens Si rot he au Cor rea – Dez/97.

• Tese: ”De vi do pro ces so le gal“ – Ma ria Rosy ne -
te de Oli ve i ra Lima – Abril 998.

• Tese: ”A omis são in cons ti tu ci o nal e a exi gi bi li -
da de ju di ci al dos di re i tos sub je ti vos cons ti tu ci o na is“ –
Jor ge Hage So bri nho – Set/1998.

• Tese: ”A Fe de ra ção Bra si le i ra como me ca nis -
mo de pro te ção am bi en tal“ – Pa u lo José Le i te Fa ri as
– Out/1998.

• Tese: ”Te o ria ins ti tu ci o nal e ga ran ti as ins ti tu ci -
o na is os di re i tos fun da men ta is e a di nâ mi ca ins ti tu ci o -
nal de atu a li za ção do con te ú do ju rí di co“ – Már cio Nu-
nes Iô rio Ara nha Oli ve i ra – Out/l998.

• Tese: ”A Omis são Incons ti tu ci o nal e a Exi gi bi li -
da de Ju di ci al dos Di re i tos Sub je ti vos Cons ti tu ci o na is:
uma apre ci a ção da ju ris pru dên cia do STF so bre o
Man da do de Injun ção, à luz da dou tri na con tem po râ -
nea“ – Jor ge Hage So bri nho – Dez/1998

• Tese: ”Cons ti tu i ção Bra si le i ra e Di re i to Co mu -
ni tá rio: aber tu ra e li mi tes cons ti tu ci o na is à apli ca bi li -
da de di re ta de atos in ter na ci o na is e co mu ni tá ri os“ –
Cle so José da Fon se ca Fi lho – Nov/2000

• Tese: ”Her me nêu ti ca de Di re i tos Fun da men ta -
is: uma pro pos ta cons ti tu ci o nal ade qua da“ – Chris ti ne 
da Cos ta Oli ve i ra – Fev/2001

• Tese: ”A Me di da pro vi só ria no Con tro le Abstra-
to de Cons ti tu ci o na li da de: A com pre en são da for ça
de lei, dos pres su pos tos de re le vân cia e ur gên cia e da
apre ci a ção par la men tar e a sua re per cus são na ação
di re ta de in cons ti tu ci o na li da de de me di da pro vi só ria”
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– Ana Cláu dia Man so Se que i ra Oví dio Ro dri gues –
Abr/2001

3.2.2. Na Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da -
de do Rio Gran de do Sul– UFRGS

• Tese: ”Prin cí pio da pro por ci o na li da de“ – Ra-
quel De ni se Stumm – Por to Ale gre – Mar/1995.

3.3. Mem bro de Ban ca Exa mi na do ra de Dis-
ser ta ções de Mes tra do:

• Tese: ”Aná li se ju rí di ca e in ter ro ga ções em uma
eco no mia mo ne tá ria: Ele men tos para crí ti ca de uma
as si me tria es tru tu ra da“ – André Ser rão Bor ges de
Sam pa io – UnB – Jan/1999.

• Tese: “Prin cí pi os da ra zo a bi li da de na ju ris pru -
dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – Ale xan dre Ara-
ú jo Cos ta – UnB – Set/1999.

• Tese: “A efi cá cia da sen ten ça no ju í zo de Cons-
ti tu ci o na li da de da ju ris pru dên cia bra si le i ra” – Luís
Hen ri que Mar tins dos Anjos – Rio Gran de do Sul –
Dez/1999.

• Tese: “Atos nor ma ti vos da Admi nis tra ção Pú-
bli ca” – Rosa Ma ria Aro no vich – Rio Gran de do Sul –
Dez/1999.

3.4. Mem bro de Ban ca Exa mi na do ra de Dou-
to ra do

• Tese: “Incom pe tên cia cons ti tu ci o nal: a al te ra -
ção da le gi ti mi da de como san ção” Wal ter Cla u di us
Rot hen burg – UFPR (Se tor de Ciên ci as Ju rí di cas/Co -
or de na ção dos Cur sos de Pós-Gra du a ção em Di re i to) 
Mar/1998

• Tese: “Da Argüi ção de Des cum pri men to de
Pre ce i to Cons ti tu ci o nal Fun da men tal“ – André Ra-
mos Ta va res – PUC/São Pa u lo 2000

4. Ati vi da de Pro fis si o nal:
4.1. Advo ga do-Ge ral da União – 31 de ja ne i ro

de 2000.
4.2. Car go efe ti vo: Pro cu ra dor Re gi o nal da Re-

pú bli ca, em exer cí cio jun to ao Tri bu nal Re gi o nal Fe-
de ral da 1ª Re gião – Bra sí lia – DF.

4.3. Pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal nos cur-
sos de gra du a ção e pós-gra du a ção Fa cul da de de Di-
re i to da UnB.

4.4. Mem bro do Con se lho Edi to ri al dos Ca der -
nos de Di re i to Cons ti tu ci o nal e Ciên cia Po lí ti ca (Edi to -
ra Re vis ta dos Tri bu na is)

4.5. Mem bro do Con se lho Edi to ri al da Re vis ta
Ca der nos de Di re i to Tri bu tá rio e Fi nan ças Pú bli cas
(Re vis ta dos Tri bu na is).

4.6. Mem bro do Insti tu to Pi men ta Bu e no – Asso-
ci a ção Bra si le i ra dos Cons ti tu ci o na lis tas.

4.7. Mem bro do Con se lho Edi to ri al da Re vis ta
No tí ci as do Di re i to Bra si le i ro – Fa cul da de de Di re i -
to da UnB.

5. Ati vi da de Pro fis si o nal Ante ri or:
5.1. Car go e Fun ção:
5.1.1. Ofi ci al de Chan ce la ria – Mi nis té rio das

Re la ções Exte ri o res – Bra sí lia – 1976/1979.
5.1.2. Ofi ci al de Chan ce la ria – Emba i xa da do

Bra sil em Bonn – 1979/1982.
5.1.3. Assis ten te Ju rí di co, Che fe da Se ção de

Con sul ta-Ge ral do Ser vi ço de Le gis la ção da Di vi são
de Pes so al – MRE – 1982 (ou tu bro) 1985 (se tem bro).

5.1.4. Pro cu ra dor da Re pú bli ca com atu a ção em
pro ces sos do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 1985 (ou tu -
bro) – 1988 (mar ço).

5.1.5. Adjun to da Sub se cre ta ria-Ge ral da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca (1990-1991).

5.1.6. Con sul tor-Ju rí di co da Se cre ta ria-Ge ral da
Pre si dên cia da Re pú bli ca (1991-1992)

5.1.7. Asses sor Téc ni co, na Re la to ria da Re vi -
são Cons ti tu ci o nal – Câ ma ra dos De pu ta dos
(dez/93-jun/94).

5.1.8. Asses sor Téc ni co do Mi nis té rio da Jus ti ça 
– Ges tão Nel son Jo bim (1995-1996).

5.1.9. Sub che fe para Assun tos Ju rí di cos da
Casa Ci vil (1996-jan/00).

6. Pu bli ca ções:
6.1. Li vros
6.1.1. O Do mí nio da União so bre as Ter ras Indí-

ge nas: o Par que Na ci o nal do Xin gu, Bra sí lia, 1988,
154 p.

6.1.2. Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de: Aspec-
tos Ju rí di cos e Po lí ti cos (dis ser ta ção de Mes tra do
UnB), Edi to ra Sa ra i va, São Pa u lo, 1990, 371 p.

6.1.3. A For ça Nor ma ti va da Cons ti tu i ção, de
Kon rad Hes se – Edi to ra Sér gio Fa bris, Por to Ale-
gre/RS, 1991, (Tra du ção).

6.1.4. Die abs trak te Nor men kon trol le vor dem
Bun des ver fas sung sge richt und vor dem bra si li a nis -
chen Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (tese de dou to ra do –
Uni ver si da de de Müns ter – RFA), Ber lim, 1991, edi to -
ra Dunc ker & Hum blot, 240 p.

6.1.5. Ma nu al de Re da ção da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Bra sí lia, 1991, Impren sa Na ci o nal (Orga-
ni za dor e au tor da se gun da par te do Ma nu al – Os
Atos Nor ma ti vos), 320 p.

6.1.6. Apo sen ta do ri as e Pen sões do INSS. O re-
a jus te de 147%, Re se nha Tri bu tá ria, São Pa u lo, 1992
(or ga ni za dor).
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6.1.7. Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu ci o na li da -
de, (em co-au to ria com o Pro fes sor Ives Gran dra da
Sil va Mar tins), Edi to ra Sa ra i va, São Pa u lo, 1995, 235
p.

6.1.8. Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal: Con tro le
Abstra to do Bra sil e na Ale ma nha, São Pa u lo, Edi to ra
Sa ra i va, 3ª edi ção 1996, 327 p. – 2ª edi ção 1998, 327
p.

6.1.9. Di re i to Fun da men ta is e Con tro le de
Cons ti tu ci o na li da de – Estu dos de Di re i to Cons ti tu ci o -
nal – 2ª Ed. 1999 – 518 p. – Cel so Bas tos Edi tor –
Insti tu to bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal.

6.1.10. Her me nêu ti ca Cons ti tu ci o nal: A So ci e -
da de Aber ta dos Intér pre tes da Cons ti tu i ção: Con tri -
bu i ção para a in ter pre ta ção plu ra lis ta e “Pro ce di men -
tal” da Cons ti tu i ção (tra du ção do tex to ori gi nal de Pe-
ter Hä ber le), Edi tor Sér gio Antô nio Fa bris, Por to Ale-
gre, 1997, 55 p.

6.1.11. Mo re i ra Alves e o Con tro le de Cons ti tu ci -
o na li da de no Bra sil, Co le tâ nea de de ci sões da re la to -
ria do Mi nis tro Mo re i ra Alves or ga ni za das e sis te ma ti -
za das por Gil mar Fer re i ra Men des.

6.1.12. Di re i to Des por ti vo – Obra ori gi na da do
“Cur so de Di re i to Des por ti vo”, mi nis tra do na Esco la
su pe ri or de Advo ca cia da OAB – SP, co or de na do por
Car los Mi guel Ai dar. Tra ba lho co le ti vo sen do o ca pí tu -
lo VIII – ”Ten dên ci as e Expec ta ti vas do Di re i to Des-
por ti vo“ de au to ria de Gil mar Fer re i ra Men des – 1ª ed.
Cam pi nas/SP, 2000.

6.1.13. “Her me nêu ti ca Cons ti tu ci o nal e Di re i to
Fun da men ta is” – Insti tu to bra si le i ro de Di re i to Cons ti -
tu ci o nal – (em co-au to ria com Ino cên cio Már ti res Co-
e lho e Pa u lo Gus ta vo Go net Bran co. Edi to ra Bra sí lia
Ju rí di ca, ju nho/2000, 322 p.)

6.1.14. “I Con gres so Bra si li en se de Di re i to
Cons ti tu ci o nal – Os 10 anos da Cons ti tu i ção Fe de ral
em de ba te.” Ca der no Espe ci al do Insti tu to Bra si li en -
se de Di re i to Pú bli co, or ga ni za do e sis te ma ti za do por
Gil mar Fer re i ra Men des, Ino cên cio Már ti res Co e lho e
Pa u lo Gus ta vo Go net Bran co, IDP, Bra sí lia.

6.1.15. Con tro le Con cen tra do de Cons ti tu ci o na -
li da de – Co men tá ri os à Lei nº 9.868, de 1999 (ADIn e
ADC) – (em co-au to ria com o pro fes sor Ives Gan dra
da Sil va Mar tins) – Edi to ra Sa ra i va, São Pa u lo, 2001,
357 p.

6.1.16. Man da do de Se gu ran ça, Ação Po pu lar,
Ação Ci vil Pú bli ca, Man da do de Injun ção Ha be as
Data, Ação di re ta de Incons ti tu ci o na li da de, Ação de-
cla ra tó ria de cons ti tu ci o na li da de e Argüi ção de des-
cum pri men to de pre ce i to fun da men tal – re e di ção e
atu a li za ção da obra de Hely Lo pes Me i rel les, em con-

jun to com Arnal do Wald – Ma lhe i ros Edi to res, São
Pa u lo, abril/01, 521 p.

6.1.17. Co men tá ri os à Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal – Orga ni za do por Ives Gan dra da Sil va Mar tins
e Car los Val der do Nas ci men to. Edi to ra Sa ra i va, São
Pa u lo, 2001, 640 p.

6.2. Arti gos: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da -
de:

6.2.1. Aspec tos Ge ra is:
• A evo lu ção do Di re i to Cons ti tu ci o nal Bra si le i ro

e o Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de da Lei, in: Re vis -
ta Di ges to Eco nô mi co, nº 1, dez/1994, e nº 126,
abr/jun, 1995.

• Kel sen e o Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de no
Di re i to Bra si le i ro, in: Re vis ta Con su lex nº 5, jan/4, e
RIL nº 121, jan/mar, 1994.

• Con si de ra ções so bre o pa pel do Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca no Con tro le Abstra to de Nor-
mas sob a Cons ti tu i ção de 1967/69: Pro pos ta de Re-
le i tu ra, in: Advo ca cia Di nâ mi ca – Se le ção Ju rí di ca –
ju lho/97 – p. 14 a 21.

• O Po der Exe cu ti vo e o Po der Le gis la ti vo no
con tro le de cons ti tu ci o na li da de, in: Arqui vos do Mi nis -
té rio da Jus ti ça, Bra sí lia, 48(186): 41-90, jul/dez 1995.

• Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de Di re to e a Ine-
xe cu ção da Lei pelo Exe cu ti vo, in: IOB/DCAP – nº 5 –
pg. 35 – maio/1997.

• Aspec tos da de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li -
da de dos atos nor ma ti vos, in: Re vis ta Tri mes tral de
Di re i to Pú bli co, nº 2/93, p. 277-276.

• A Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal e o Prin cí pio da Di-
vi são de Po de res, de Otto Kim mi nich (tra du ção, re a li -
za da em co la bo ra ção com Anke Schlimm), in: Re vis ta 
de Infor ma ção Le gis la ti va nº 105 (1990), p. 284-302 e
Re vis ta de Di re i to Pú bli co nº 1/92, p. 17-33.

• O Con tro le de Cons ti tu ci o nal das Leis na Atu a -
li da de, in: (Estu dos em ho me na gem ao Prof. Caio Tá-
ci to – por Car los Alber to Me ne zes Di re i to – Rio de Ja-
ne i ro/1997 – Ed. Re no var – p. 249).

• Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de: Her me nêu ti -
ca Cons ti tu ci o nal e Re vi são de Fa tos e Prog no ses Le-
gis la ti vos pelo Órgão Ju di ci al, in: Re vis ta Ju rí di ca
Vir tu al/PR, nº 8, jan/2000.

• Te o ria da le gis la ção e con tro le da cons ti tu ci o -
na li da de: al gu mas no tas, Re vis ta IOB/DCAP nº 8, p.
23, agos to/1998.

• Dei Zu las sig ke its vo ra us set zun gen Der
Abstrak ten Nor men kon trol le Vor Dem Bun des ver fas -
sung sge richt. West fa lis che Wi lhelms-Uni ver si tat,
111f., 1988-89.
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6.2.2. Con tro le Con cre to de Nor mas:
• Con tra ri e da de à Cons ti tu i ção e Re cur so Extra-

or di ná rio: Aspec tos Inex plo ra dos, in: Re vis ta dos Tri-
bu na is nº 7, p. 10-16, abr/jun, 1994 e Re vis ta Con su -
lex nº 7, fev/94, Ca der nos de Di re i to Cons ti tu ci o nal e
Ciên cia Po lí ti ca, ano 2, nº 8, jul/set, 1994, re vis ta Tri-
mes tral de Di re i to Pú bli co, 8/1994, p. 40-46.

• Ação Ci vil Pú bli ca e Con tro le de Cons ti tu ci o na -
li da de (II Fó rum de Di re i to Eco nô mi co – Foz do Igua-
çu, IBCB, p. 123-236).

• Ação Ci vil Pú bli ca e o Con tro le de Cons ti tu ci o -
na li da de, in Cor re io Bra zi li en se, 7-4-97, Ca der no Di-
re i to & Jus ti ça e Jor nal Tra ba lhis ta – vol. 14, nº 674 –
p. 904/903 – set/97.

• O Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de e a Ação Ci-
vil Pú bli ca, in: IOB nº 4/97, abril/97 – p. 37 – Assun to:
Di re i to Admi nis tra ti vo.

• O Prin cí pio da Pro por ci o na li da de na Ju ris pru -
dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral: No vas Le i tu ras,
in: IOB/DCAP nº 3, p. 23, mar ço/2000.

• A nu li da de da lei in cons ti tu ci o nal e seus efe i -
tos: con si de ra ções so bre a de ci são do Su pre mo Tri-
bu nal Fe de ral pro fe ri da no RE nº 122.202, Re vis ta da
Fun da ção Esco la Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co do
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os nº 3, jan/jun, 1994, e
Estu dos Ju rí di cos nº 72, Uni ver si da de do Vale dos Si-
nos, jan./abr. 1995.

• A Sus pen são pelo Se na do Fe de ral da Exe cu -
ção da Lei De cla ra da Incons ti tu ci o nal pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, in: Cor re io Bra zi li en se – Di re i to &
Jus ti ça, 1997.

• Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de Inci den tal,
Re per tó rio IOB Ju ris pru dên cia: Tri bu tá rio Cons ti tu ci o -
nal e Admi nis tra ti vo nº 24, p. 603-6, 2ª quin ze na dez.
1997.

6.2.3. Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de:
• O di re i to de pro po si tu ra das con fe de ra ções

sin di ca is e das en ti da des de clas se de âm bi to na ci o -
nal, in: Re vis ta Con su lex nº 30, ju lho/94, in Ca der nos
de Di re i to Cons ti tu ci o nal e Ciên cia Po lí ti ca, vol. 2, nº
6, jan/94, p. 71-79, e Advo ca cia Di nâ mi ca; Se le ções
Ju rí di cas, p. 3, agos to/94.

• Os pres su pos tos de Admis si bi li da de do con-
tro le abs tra to de nor mas pe ran te o Bun des ver fas -
sung sge richt, in: Re vis ta Ciên cia Ju rí di ca, Ano VIII,
vol. 59, set/out/94, p. 11-52 e Re vis ta Arqui vos do Mi-
nis té rio da Jus ti ça a. 47, nº 184, jul/dez, 1994.

• A efi cá cia erga om nes das de ci sões pro fe ri das
em con tro le abs tra to de nor mas, in: IOB nº 1/99, ja ne i -
ro/99-p. 27.

• A Sus pen são Par ci al da Lei sem Re du ção de
Tex to em Sede de Ca u te lar, in: IOB nº 6/98, ju-
nho/98-p. 9.

• Incons ti tu ci o na li da de, in: (Cor re io Bra zi li en -
se – 26-5-97 – Ca der no Di re i to & Jus ti ça).

• O Advo ga do-Ge ral da União e a ação Di re ta de
Incons ti tu ci o na li da de, in: Cor re io Bra zi li en se (ca-
der no Di re i to & Jus ti ça; p. 1) no dia 20 de no vem bro
de 2000 e na Re vis ta Jus ti ça & Ci da da nia, nº 11, ja ne -
i ro/2001.

6.2.4. Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu ci o na li -
da de:

• A Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu ci o na li da de: A
ino va ção da emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 1993, in
Ca der nos de Di re i to Cons ti tu ci o nal e Ciên cia Po lí -
ti ca Ano 1 nº 4, jul/set, 1993.

• A po lê mi ca em tor no da Ação De cla ra tó ria de
Cons ti tu ci o na li da de, in: in for ma ti vo Con su lex –
25-10-93.

• Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu ci o na li da de, in
Fo lha de São Pa u lo, 2-8-92 (co-au to ria com o Pro-
fes sor Ives Gan dra).

• Da Me di da Ca u te lar em Ação De cla ra tó ria de
Cons ti tu ci o na li da de, in: Re per tó rio IOB Ju ris pru dên -
cia – 2ª Qu in ze na de out/97 – nº 20 – p. 501/4.

• Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu ci o na li da de e
De mons tra ção de Exis tên cia de Con tro vér sia Ju di ci -
al, in: Re vis ta Ju rí di ca Vir tu al/PR, nº 9, fev/2000.

6.2.5. Argüi ção de Des cum pri men to de Pre-
ce i to Fun da men tal:

• Argüi ção de Des cum pri men to de Pre ce i to Fun-
da men tal (I) (§ 1º do art. 102 da Cons ti tu i ção Fe de ral). 
IOB/DCAP, 2000.

• Argüi ção de Des cum pri men to de Pre ce i to Fun-
da men tal: De mons tra ção de Exis tên cia de Ou tro
Meio Efi caz, in: Re vis ta Ju rí di ca Vir tu al/PR, nº 13, ju-
nho/2000 e Re vis ta Meio Ju rí di co, nº 48, set/2001.

6.2.6. Con tro le de Di re i to Esta du al e Mu ni ci -
pal:

• Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de das Leis Mu-
ni ci pa is, em tese: Dou tri na e Ju ris pru dên cia, in: Re-
vis ta de Di re i to Pú bli co nº 90 (abr/jun 1989), p. 138
–150.

• Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu ci o na li da de no
Âmbi to Esta du al, in: IOB/DCAP – Di re i to Admin.,
Con ta bi li da de e Admin. Pú bli ca – Dou tri na – nº 9 –
set/97 – p. 15.

• O Con tro le da Omis são Le gis la ti va no Pla no
Esta du al, in: IOB nº 11/98 –no vem bro/98, p. 37.

06228 Sábado  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



• Con tro le Abstra to de Nor mas no Âmbi to do
Esta do-Mem bro e Re cur so Extra or di ná rio, in:
IOB/DCAP – Di re i to Admi nis tra ti vo – Dou tri na – nº
4/98 – abril 1998, p. 21-28.

• O Dis tri to Fe de ral e o Con tro le Abstra to de
Nor mas, in: IOB – nº 10/98-ou tu bro 1998, p.13.

• Efi cá cia erga om nes das de ci sões pra fe ri das
em sede de con tro le abs tra to no pla no es ta du al in:
IOB nº 9/98– se tem bro/1998, pág. 5.

• Lei Mu ni ci pal: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de
(Pa re cer), in: Re vis ta de Di re i to Pú bli co nº 80
(out/dez 1986), p. 79-85.

6.2.7. Téc ni cas de De ci são:
• A Nu li da de da Lei Fe de ral Incons ti tu ci o nal e

seus efe i tos: Con si de ra ções so bre a de ci são do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral pro fe ri da no RE 122.202, in:
Re vis ta da Fun da ção Esco la Su pe ri or do Mi nis té rio
Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, nº 3, jan/jun,
1994 e Estu dos Ju rí di cos, Uni ver si da de do Vale dos
Si nos, jan/abr, 1995, nº 72.

• O ”Ape lo ao Le gis la dor“ – Appel lentsche i dung
– na prá xis da Cor te

Cons ti tu ci o nal Fe de ral Ale mã, in: Re vis ta do
Mi nis té rio Pú bli co do

Tra ba lho, nº 3 (mar ço 1992), p. 69-96, in: Re-
vis ta de Di re i to Pú bli co nº 99,

p.32-53, in: Re vis ta Arqui vos do Mi nis té rio da

Jus ti ça nº 179 (1992), p. 81s; in: Re vis ta de Infor-
ma ção Le gis la ti va do Se na do Fe de ral, nº 114,

(1992), p. 473s.
• Da efi cá cia das De ci sões do Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral, in: Re vis ta dos Tri bu na is, Ano 1 nº 2 –
jan/mar/1993, Ca der nos de Di re i to Tri bu tá rio e Fi nan -
ças Pú bli cas (em co-au to ria com o Pro fes sor Ives
Gan dra).

• De cla ra ção de Nu li da de da Lei Incons ti tu ci o -
nal, a Inter pre ta ção con for me Cons ti tu i ção e a De cla -
ra ção de Cons ti tu ci o na li da de da Lei na Ju ris pru dên -
cia da Cor te Cons ti tu ci o nal Ale mã, in: Re vis ta de Di-
re i to Admi nis tra ti vo, nº 193, jul/set, 1993, p. 13-32 e
Re vis ta dos Tri bu na is, nº4, jul/set de 1993, p. 7-30 e
Re vis ta da Fun da ção Esco la Su pe ri or do MPF e
Ter ri tó ri os, nº 2, out/dez, 1993.

• A De cla ra ção de Incons ti tu ci o na li da de sem a
Pro nún cia da Nu li da de –

Unve re in bar ke it serk lä rung – na ju ris pru dên cia
da Cor te Cons ti tu ci o nal

Ale mã, in: Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va
nº 118, abr/jun, 1993, p. 61-84 e Re vis ta dos Tri bu -
na is, nº 5, out/dez, 1993, p. 155-171.

• O Efe i to Vín cu lan te das De ci sões do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral nos Pro ces sos de Con tro le Abstra to
de Nor mas, in: IOB/DCAP– Di re i to Admi nis tra ti vo–
Dou tri na – nº 4/99– abril/99, p.33.

• A nova Pro pos ta de Re gu la ção do Con tro le
Abstra to de Nor mas pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral, in: IOB/DCAP nº 11, p. 45, no vem bro/1999.

• So bre o in ci den te de in cons ti tu ci o na li da de,
Infor ma ti vo Con su lex V. 11, nº 47, p. 1260-1, nov.
1997: e Re vis ta Ju rí di ca Con su lex v. 1, nº 8, p. 42-3,
ago. 1997;

• De cla ra ção de Incons ti tu ci o na li da de com efi-
cá cia ex nunc ou para o fu tu ro. in Cor re io Bra zi li en -
se – Di re i to & Jus ti ça, em 1997.

6.3. Arti gos: Di re i tos Fun da men ta is:
• A Dou tri na Cons ti tu ci o nal e o Con tro le de

Cons ti tu ci o na li da de como Ga ran tia da Ci da da nia –
Ne ces si da de de de sen vol vi men to de no vas téc ni cas
de de ci são: Pos si bi li da de da De cla ra ção de in cons ti -
tu ci o na li da de sem a Pro nún cia de nu li da de no Di re i to
Bra si le i ro, in: Ca der nos de Di re i to Tri bu tá rio e de
Fi nan ças Pú bli cas, nº 3, abr/jun, 1993, p.21-43.

• Pro pa gan da ele i to ral – Ho rá rio Gra tu i to – Dis-
tri bu i ção Eqüi ta ti va (Pa re cer), in: Re vis ta de Di re i to
Pú bli co nº 82 (abr/jun 1987), p. 100-110.

• A Re for ma Mo ne tá ria de 1990– Pro ble má ti ca
Ju rí di ca da Cha ma da ”Re ten ção dos Ati vos Fi nan ce i -
ros“ (Lei nº 8.024, de 12 de abril de 1990)

(Arti go), in: Re vis ta Arqui vos do Mi nis té rio da
Jus ti ça nº 178 (1991), p. 6-79.

• Si gi lo Ban cá rio, in: Re vis ta IOB, dez 1992, nº
24/92, p. 1/5744 (em co-au to ria com o Pro fes sor Ives
Gan dra).

• Sig ni fi ca do do Di re i to de De fe sa, in: Infor ma ti -
vo Con su lex – 13-9-93.

• Co li são de Di re i tos Fun da men ta is: Li ber da de
de Expres são e de Co mu ni ca ção e Di re i to à Hon ra e à
Ima gem, in: Infor ma ti vo CONSULEX 25-10-93 e Re-
vis ta dos Tri bu nas, nº 5, out/dez 1993, p. 16-20 e
RIL nº 122, abr/jun, 1994, p. 297; Re vis ta Jus ti ça &
Ci da da nia – mar/2001; Jor nal da APAFERJ – nº 187,
abr/2001 e Jor nal da ANPAF – maio/2001.

• Co li são de Di re i tos Indi vi du a is-Ano ta ções, in:
Re vis ta dos Tri bu na is ano 5 nº 18 – jan/mar 1997 –
pg. 388.
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• Do a ção de Órgãos: Le gi ti mi da de Cons ti tu ci o -
nal do Con sen so Pre su mi do, in: Enfo que Ju rí di -
co-TRF 1ª Re gião – p. 7 – mar/97.

• O Prin cí pio da pro por ci o na li da de na ju ris pru -
dên cia do STF, in: IOB, p. 475-469, dez/1994.

• Me nor de 12 anos: Aci den te de Tra ba lho (Pa re -
cer), in: Re vis ta de Di re i to do Tra ba lho nº 67,
maio/ju nho 1987, 55-66 p.

• A Sus pen são da lei sem re du ção de tex to em
sede de ca u te lar, Re vis ta IOB/DCAP nº 6, p. 9,
jun/1998.

• Cláu su las Pé tre as ou Ga ran ti as Cons ti tu ci o na -
is, in: Re vis ta Ju rí di ca Con su lex, ano I, nº 12 de 31
de de zem bro de 1997.

• Ví ti mas do Ócio (ou: Da im por tân cia da le i tu ra
do Diá rio Ofi ci al) in: Jor nal do Bra sil (Opi nião; p.
11) no dia 3 de maio de 2000 e na Re vis ta Ju rí di ca
Vir tu al/PR, nº 11, abril/2000.

• Os Di re i tos Fun da men ta is e seus múl ti plos sig-
ni fi ca dos na Ordem Cons ti tu ci o nal, in: Re vis ta Ju rí -
di ca Vir tu al/PR, nº 14, ju lho/2000.

6.4. Arti gos: Te o ria de Le gis la ção:
• Qu es tões Fun da men ta is de Téc ni cas Le gis la -

ti vas, in: Re vis ta de Dou tri na e Ju ris pru dên cia nº
37 (set/dez 1991), Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe-
de ral e dos Ter ri tó ri os, p. 41-68).

• Te o ria da Le gis la ção e Con tro le da Cons ti tu ci -
o na li da de: Algu mas No tas, in: IOB nº 8/98, agos-
to/98-p. 23.

6.5. Arti gos: Inter pre ta ção Cons ti tu ci o nal:
• Inter pre ta ção Cons ti tu ci o nal, in: Re vis ta dos

Tri bu na is – Ano 5, nº 19-abr/jun/97 – p. 313/317.
•Au to no mia Uni ver si tá ria. Arti go pu bli ca do na

Re vis ta Ju rí di ca Con su lex, ano II – Vol. I, nº 22 de
31 de ou tu bro de l998.(p.25).

6.6. Di re i to Admi nis tra ti vo
• Con cor rên cia pú bli ca – Re vo ga ção (Pa re cer),

in: Re vis ta de Di re i to Pú bli co nº 84, (out/dez 1987),
p.100-110.

• De sa pro pri a ção – Inte res se So ci al – Re ven da
a Par ti cu la res (Pa re cer), in: Re vis ta de Di re i to Pú-
bli co nº 85 (jan/mar 1988).

• Re tro ces são – Pra zo de Pres cri ção (Pa re cer),
in: Re vis ta de Di re i to Pú bli co nº 86 (abr/jun 1988) p.
96-104.

• Ter ras Ocu pa das pe los Índi os, in: Re vis ta de
Di re i to Pú bli co nº 86 (abr/jun 1988) p. 116-125.

• O Prin cí pio do Con cur so Pú bli co na Ju ris pru -
dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral: Alguns Aspec-

tos, in: Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va nº 100
(out/dez 1988), p. 163-74.

• Re ver são de Ma gis tra do – Di re i to lí qui do do
subs ti tu to e su ces sor (Pa re cer), in: Re vis ta de Di re i -
to Pú bli co nº 87 (jul/set 1988), p. 72-78.

• Apli ca bi li da de da Lei Com ple men tar (Pa re cer), 
in: Re vis ta de Di re i to Pú bli co nº 92 (1989), p.
125-128.

• A Sus ta ção de Atos de De le ga ção e dos Atos
Re gu la men ta res pelo Po der Le gis la ti vo, in:
IOB/DECAP – nº 8 – pg. 3 – agos to/97.

• Exe cu ção con tra a Fa zen da Pú bli ca/Ordem de
Pri são Ju i zes ”Jus ti ce i ros“?, in: Ga ze ta Mer can til,
12-2-92, e na Re vis ta do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
nº 1, p. 163.

• Tri bu nal de Con tas – Pro vi men to do Car go –
No tó rio Sa ber (em co-au to ria com Pa u lo Go net Bran-
co), in: RDA nº 197, jul/set, 1994.

• A apli ca ção do TR aos con tra tos de cré di to ce-
le bra dos com re cur sos da pou pan ça ru ral (Lei nº
8.177/91, ad. 22) e o prin cí pio da pro por ci o na li da de,
in: IOB nº 1/95, jan./95.

• Re for ma Agrá ria: Ju ris pru dên cia. Arqui vos do
Mi nis té rio da Jus ti ça, vol. 39, nº 166, p. 227/233, out.
1985.

• Com pe tên cia para jul gar im pro bi da de ad mi nis -
tra ti va, in: Cor re io Bra zi li en se, Ca der no Di re i to &
Jus ti ça, p. 6-7, 31 mar. 1997 (em con jun to com o Prof.
Arnol do Wald).

• Li ci ta ções e Con tra tos. (en tre vis ta) in: Re vis ta
Li ci tar, ano 2, nº 1 de ju lho de 1998.

• Os Pi sos Sa la ri a is nos Esta dos, in: Jor nal do
Bra sil (Opi nião, p. 9, no dia 16 de ja ne i ro de 2001).

6.7. Arti gos: Re for ma Cons ti tu ci o nal:
• Li mi tes da Re vi são – Cláu su las Pé tre as ou Ga-

ran ti as de Eter ni da de –Pos si bi li da de ju rí di ca de sua
se pa ra ção in: Re vis ta CONSULEX nº 6, fev/94, e
AJURIS nº 60, mar/94, p. 249.

• Ple bis ci to – EC/92, in: Re vis ta Tri mes tral de
Di re i to Pú bli co 7/1994, p. 104-120.

6.8. Arti gos: Re for ma do Ju di ciá rio:
• A Re for ma do Ju di ciá rio – O Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral na re vi são Cons ti tu ci o nal de 1994, (com o Mi-
nis tro Nel son Jo bim), in: Re vis ta Arqui vos nº 185,
ano 48, jan/jun, 1995.

• Inci den te de Incons ti tu ci o na li da de, in: Re vis ta 
CONSULEX – Ano I – nº 8 –ago/97 e Ca der no Di re i to
e Jus ti ça – CB – 23/jul/97.
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•Ação de Impro bi da de Admi nis tra ti va: Com pe -
tên cia, in: Re vis ta Ju rí di ca CONSULEX vol. I, nº 5,
pg. 46/47 – maio/97.

•Re for ma do Ju di ciá rio in: Cor re io Bra zi li en se
(Opi nião, p. 16) 19-6-2000 e no Jor nal da Lei/Por to
Ale gre (no ca der no Dou tri na; p. 4) 11-6-2000.

•Re for ma Ge ral ou Tó pi ca do Ju di ciá rio? (com
Ives Gan dra da Sil va Mar tins). Pu bli ca do no Jor nal
da Lei (ed. Espe ci al)– Por to Ale gre (PR) em
17-7-2000.

•Ju i za dos Espe ci a is Fe de ra is: obra so ci al, in: O
Glo bo/RJ (Opi nião; p. 7) de 14-1-2002; no jor nal Ga-
ze ta Mer can til/RS (Opi nião), de 17-1-2002; no jor nal
Fo lha do Esta do/MT (Opi nião; p. 2) de 17-1-2002; no
jor nal Meio Nor te/PI (Opi nião; p.2) de 18-1-2002; no
jor nal O Esta do do Ma ra nhão/MA (Opi nião) de
20-1-2002, e no jor nal O Li be ral/PA (Opi nião) de
23-1-2002.

•Ju i za dos Espe ci a is Fe de ra is: o res ga te de uma
dí vi da so ci al. in: Ga ze ta Mer can til/RS (Opi nião; p. 2)
de 18-9-2001 e no jor nal Fo lha do Povo/MS (Opi-
niões; p. C-3) de 23-9-2001.

6.9. Arti gos: Di ver sos:
•Die Pri va trech tli che Ko di fi ca ti on Bra si li ens Und

Ihre Entste hung/Gil mar Fer re i ra Men des. 20 p., 1982.
• A Car ti lha do Pla nal to. Entre vis ta pu bli ca da na

Re vis ta se ma nal Vi são nº 52, ano XL de 25 de de-
zem bro de 1991.

•Sub ver são da hi e rar quia ju di ciá ria, in: O Esta-
do de S.Pa u lo, Ca der no A2, Co lu na Espa ço Aber to,
1º abr. 1997 (em con jun to com o Prof. Arnol do Wald).

•Per ple xi da de acer ca da Res pon sa bi li da de Ci vil 
do Esta do: União ”Se gu ra do ra Uni ver sal“? in: Re vis -
ta Ju rí di ca Vir tu al (PR), nº 13, de ju nho de 2000 e na
Fo lha de S.Pa u lo (Opi nião; p. A3) no dia 16 de ju nho
de 2000.

• Da re cen te con tro vér sia acer ca da Me di da
Pro vi só ria nº 2.143-31, de 2 de abril de 2001, in: Re-
vis ta Con su lex, ano V – nº 103, de 30 de abril de
2001 (p. 22).

7. Ela bo ra ção de Pro je tos de Lei:
7.1. Mem bro da Co mis são ins ti tu í da pela Por ta -

ria nº 634, de 23-10-96, para de li be rar so bre ma té ria
Cons ti tu ci o nal, sob a co or de na ção do Prof. Caio Tá ci -
to. Nes ta co mis são, fi gu rou como Re la tor do Ante pro -
je to de Lei so bre o Pro ces so e Jul ga men to da Ação
Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de e da Ação De cla ra tó -
ria de Cons ti tu ci o na li da de, que se con ver teu no Pro-
je to de Lei do Exe cu ti vo nº 2.960/97. Apro va do no

Con gres so, esse pro je to re sul tou na Lei nº 9.868, de
10-11-99.

7.2. Mem bro da Co mis são ins ti tu í da por Por ta ria 
do Mi nis tro da Jus ti ça (Por ta ria nº 572, pu bli ca da no
DOU de 7-7-1997), para ela bo rar es tu dos e an te pro -
je to de lei que dis ci pli nas se a ar güi ção de des cum pri -
men to de pre ce i to fun da men tal, sob a pre si dên cia do
Prof. Cel so Ri be i ro Bas tos.

7.3. Au tor, jun ta men te com o Pro fes sor Ives
Gan dra, do tex to bá si co do Pro je to de Emen da Cons-
ti tu ci o nal que re sul tou na Ação De cla ma tó ria de
Cons ti tu ci o na li da de.

7.4. Asses sor Espe ci al do Re la tor da Re vi são
Cons ti tu ci o nal (1993 – 1994).

8. Par ti ci pa ção como Con fe ren cis ta em Se mi -
ná ri os, Con gres sos e Sim pó si os

8.1. ”A Dou tri na Cons ti tu ci o nal e o Con tro le da
Cons ti tu ci o na li da de como Ga ran tia da Ci da da nia“ –
Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is – Con gres so
Luso-Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal, 14-12-92.

8.2. ”Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de“ – V
Con gres so Bra si le i ro de Di re i to Pro ces su al do Tra ba -
lho, 26, 27 e 28-7-93 – São Pa u lo /SP.

8.3. ”Com pe tên cia da Cor te Cons ti tu ci o nal Ale-
mã“ – V Con gres so Ju rí di co Bra sil-Ale ma nha, 22 a
23-10-92 – Cu ri ti ba/PR.

8.4. ”Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de“ – II
Encon tro Na ci o nal de Di re i to Cons ti tu ci o nal, 17 e
18-9-93 – São Pa u lo/SP.

8.5. ”Da Ação De cla ma tó ria de Cons ti tu ci o na li -
da de“ – OAB-DF, 24-9-93.

8.6. ”Da Orga ni za ção dos Po de res: Po der Exe-
cu ti vo, Po der Le gis la ti vo e Po der Ju di ciá rio, Atri bu i -
ções. Órgãos“ – Cur so de Di re i to Cons ti tu ci o nal–
OAB –DF – 7-5-92.

8.7. ”Do Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de das
Leis e Atos Nor ma ti vos: Sis te mas, Incons ti tu ci o na li -
da de por Omis são“ – 2º Cur so de Atu a li za ção em Di-
re i to Cons ti tu ci o nal e Di re i to Admi nis tra ti vo – OAB-DF
– 6-12-93.

8.8. ”O Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de. Ação
Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de – XV Con gres so Bra-
si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal – 26-5-94 – São Pa u -
lo/SP.

8.9. ”Con tro le da Cons ti tu ci o na li da de. Ação De-
cla ma tó ria de Cons ti tu ci o na li da de“ – III Ci clo de Altos
Estu dos – Cen tro de Estu dos e Tre i na men to da Se-
ção Ju di ciá ria do DF – 24-11-93.

8.10. ”O Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de como
Ga ran tia da Ci da da nia – Ne ces si da de de de sen vol vi -

Abril  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  27 06231

    83ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



men to de no vas téc ni cas de de ci são: Pos si bi li da de da
De cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de sem a Pro nún cia 
de nu li da de no Di re i to Bra si le i ro“ – XI Se mi ná rio
Roma-Bra sí lia – ”Ci da da nia e Inte gra ções Con ti nen -
ta is“, 25-8-94 na UnB.

8.11. ”A Jus ti ça Cons ti tu ci o nal“ – III Encon tro de
Di re i to Cons ti tu ci o nal – 23 a 24-9-94 – São Pa u lo/SP.

8.12. ”Pa les tra de Di re i to Cons ti tu ci o nal – Mi nis -
té rio Pú bli co – Cen tro de Apo io Ope ra ci o nal às Pro-
mo to ri as Espe ci a li za das – Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça – 21-9-94 – Go iâ nia-GO.

8.13. ”Pro ces so Cons ti tu ci o nal e Con tro le Ju di -
ci al de Cons ti tu ci o na li da de“ – IV Fo rum Na ci o nal de
Di re i to Cons ti tu ci o nal, 23-10-93 – Belo Ho ri zon -
te/MG.

8.14. ”Re vi são Cons ti tu ci o nal“ – ”Li mi tes da Re-
vi são“ – Asso ci a ção dos Advo ga dos de São Pa u lo –
16-3-94.

8.15. ”Se mi ná rio so bre Inter ven ção no Sis te ma
Fi nan ce i ro Na ci o nal“ – Ban co Cen tral do Bra sil, 13 a
17-6-94 – Bra sí lia/DF.

8.16. Pa les tra So bre Dis ser ta ção na Ce ri mô nia
de Entre ga de Di plo ma de Dou tor na Fa cul da de de
Ciên ci as Ju rí di cas de Müns ter – 13-10-92 – RFA.

8.17. II Con gres so Na ci o nal dos Pro cu ra do res
da Pre vi dên cia So ci al – CONPREV – 7 a 9-9-94 –
For ta le za.

8.18. Sim pó sio So bre Ti mor Les te – Uni ver si da -
de de Por to – Por tu gal – de 4 a 5-10-94.

8.19. ”Di re i tos Fun da men ta is“ e ”Con tro le de
Cons ti tu ci o na li da de“

Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos –20 e
21-10-94 – Rio Gran de do Sul.

8.20. Cur so Esco la Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli -
co do Dis tri to Fe de ral – 19-9-94 a 4-11-94.

8.21. ”Ação Ci vil Pú bli ca e Con tro le de Cons ti tu -
ci o na li da de em Tese“ – I Encon tro Na ci o nal de Pro cu -
ra do res da Advo ca cia-Ge ral da União – Bra sí lia/DF –
8-11-94.

8.22. ”Ação Ci vil Pú bli ca“ – II Fó rum de Estu dos
de Di re i to Eco nô mi co – Foz do Igua çu/PR – 18-3-95.

8.23. ”Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de dos Atos
Admi nis tra ti vos“ – Encon tro Na ci o nal dos Che fes de
Con sul to ria das Pro cu ra do ri as do INSS – Bra sí lia/DF,
21-3-95.

8.24. ”Re for ma Cons ti tu ci o nal“ – Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do do Ce a rá. For ta le za CE –
26-4-95.

8.25. ”A Re for ma Cons ti tu ci o nal“ – Ci clo de
Estu dos Ju rí di cos – Re ci fe/PE – 28-4-95.

8.26. ”A Re for ma Cons ti tu ci o nal“ – Câ ma ra de
Di ri gen tes Lo jis tas de Belo Ho ri zon te – CDL/BH –
Belo Ho ri zon te – 15-5-95.

8.27. ”Re for ma do Ju di ciá rio“ – XIII Ci clo de
Con fe rên ci as de Di re i to Cons ti tu ci o nal – Bra sí lia/DF –
17-5-95 – Caio Tá ci to.

8.28. ”Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de das Leis
e Atos Nor ma ti vos: o Sis te ma Bra si le i ro. A ADIN e a
ADC – III Cur so de Atu a li za ção em Di re i to Admi nis tra -
ti vo e Di re i to Cons ti tu ci o nal – OAB/DF.

8.29. ”O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral como Cor te
Cons ti tu ci o nal: ”Prós e Con tras“ – IV Fó rum Na ci o nal
de Di re i to Cons ti tu ci o nal – 22-6-95 – Cu ri ti ba/PR.

8.30. ”A Re for ma Cons ti tu ci o nal e o Po der Ju di -
ciá rio“ – OAB/MT – 29-6-95 – Cu i a bá/MT.

8.31. ”Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de“ –
Asso ci a ção Mato-Gros sen se de Ma gis tra dos –
AMAM – 30-6-95 – Cu i a bá/MT.

8.32. ”Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de“ –
VII Con gres so Pro ces su al do Tra ba lho – LTR –
25-7-95 – São Pa u lo/SP.

8.33. Se mi ná rio de ava li a ção dos pro gra mas de
dou to ra do na Ale ma nha – DAAD – 18 a 20-8-95 –
Man ga ra ti ba/RJ.

8.34. ”O Di re i to Adqui ri do em face da Re for ma
Cons ti tu ci o nal“ – III Con gres so Na ci o nal dos Pro cu ra -
do res da Pre vi dên cia So ci al – CONPREV – 28-8-95,
Bra sí lia-DF

8.35. ”Ju di ci a li za ção na Po lí ti ca“ – 4º Encon tro
Na ci o nal de Di re i to Cons ti tu ci o nal – Asso ci a ção Bra-
si le i ra dos Cons ti tu ci o na lis tas – 31-8 a 2-9-95 – São
Pa u lo/SP.

8.36. IV Se mi ná rio Na ci o nal de Pes qui sa e
Pós-Gra du a ção em Di re i to – UFMG – 19-10-95.

8.37. ”Po der Exe cu ti vo e o Po der Le gis la ti vo no
Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de“ – Con gres so Bra si -
le i ro de Admi nis tra ção Pú bli ca e Di re i to Mu ni ci pal,
IGAM, 25, 26 e 27-10-95, Ca ne la/RS.

8.38. ”O Con tro le da Cons ti tu ci o na li da de na
Atu a li da de“ – I Jor na da Inter na ci o nal de Di re i to Cons-
ti tu ci o nal – 9-11-95 – Ni te rói/RJ.

8.39. Co or de na dor do Se mi ná rio Per ma nen te
de Di re i to Cons ti tu ci o nal 2º Se mes tre de 1995 – Uni-
ver si da de de Bra sí lia, com a co la bo ra ção do Insti tu to

06232 Sábado  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Pi men ta Bu e no – Fa cul da de de Di re i to de São Pa u lo
e Uni ted Sta tes Infor ma ti on Ser vi ce – USIS.

8.40. ”O Mer co sul e o Di re i to Cons ti tu ci o nal“ –
ESAF – Bra sí lia/DF – 9-4-96.

8.41. Pro gra ma de Di re i to Cons ti tu ci o nal – ”Di-
re i tos e Ga ran ti as“ 13ª Vara Cí vel – Bra sí lia/DF – 9 e
16-4-96.

8.42. LXXI Se mi ná rio de Advo ga dos do BB –
Bra sí lia – de 29 a 31-5-96 – Tema: Con tro le Abstra to
de Nor mas.

8.43. I Se ma na de Di re i to Pú bli co – Fa cul da de
de Di re i to da Uni ver si da de de São Pa u lo/SP – de 3 a
5-6-96 – Pa i nel so bre Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu -
ci o na li da de.

8.44. Se mi ná rio Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal – de
12 a 13-6-96 – Uni ver si da de Esta du al da Pa ra í ba –
Tema: Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal.

8.45. II Fó rum Na ci o nal so bre Pro ces so Ci vil e
Cons ti tu i ção – de 14 a 15-6-96 – Lo cal: São Pa u lo –
Tema: Con tro le da Cons ti tu ci o na li da de.

8.46. Se mi ná rio so bre o Có di go de Pro ces so
Admi nis tra ti vo e Tri bu tá rio – 25-6-96 – Lo cal:
ESAF/Bra sí lia.

8.47. I Se mi ná rio de Di re i to Inter na ci o nal – O
Bra sil e o Mun do Lu só fo no – de 1 a 2-7-96 – Lo cal: Ni-
te rói – Re a li za do res: Uni ver si da de Sal ga do de Oli ve i -
ra (Bra sil) e Uni ver si da de de Co im bra (Por tu gal) –
Tema: Ti mor Les te: Ter ra de Nin guém.

8.48. Lan ça men to do li vro Co li são de Di re i tos
Fun da men ta is – 9-8-96 – 22ª Re gião/PI – au tor: Edil-
som Pe re i ra de Fa ri as – Pa les tra so bre o tema: A con-
tri bu i ção dos ju ris tas para a efi cá cia dos di re i to fun da -
men ta is.

8.49. “Bu re au Ju rí di co” Pa i nel Ju ris di ção Cons ti -
tu ci o nal e Con tro le Cons ti tu ci o na li da de – Tema: Con-
tro le Abstra to de Nor mas na Cons ti tu i ção Bra si le i ra –
22 a 24-8-96 – Re ci fe/PE.

8.50. IV Con gres so Na ci o nal dos Pro cu ra do res
da Pre vi dên cia So ci al – CONPREV – de 28 a 31-8-96
– Ilha de Co man da tu ba – Ilhéus/BA – Tema: Ce ná ri os
da Advo ca cia de Esta do Pós-Re for ma Cons ti tu ci o nal.

8.51. “5º Encon tro Na ci o nal de Di re i to Cons ti tu -
ci o nal” – 20-9-96 – (Insti tu to Pi men ta Bu e no) –
Assen to na Mesa – “Di re i tos Hu ma nos Fun da men ta is 
II – Lo cal: USP/SP.

8.52. Con fe rên cia so bre o Con tro le Abstra to das
Nor mas – dias 27 e 28-9-96 – Uni ver si da de do Vale
do Rio dos Si nos – UNISINOS – Fa cul da de de Di re i to

(Pós-Gra du a ção em Pro ces so Ci vil – Ní vel de Espe ci -
a li za ção).

8.53. I Con gres so Go i a no de Di re i to Tri bu tá rio –
4-10-96 – Tema: Con tro le da Cons ti tu ci o na li da de das
Nor mas Tri bu tá ri as – Lo cal: Sa lão de Con ven ções do
Cas tro’s Park Ho tel – Go iâ nia/GO.

8.54. 3º Con gres so Inter na ci o nal de Di re i to
Alter na ti vo do Tra ba lho – 3-5-97 – Tema: “As Re for -
mas: Admi nis tra ti va e do Ju di ciá rio” – Lo cal: Ho tel
Cas tel mar – Flo ri a nó po lis/SC.

8.55. XVIII Con gres so Bra si le i ro de Di re i to
Cons ti tu ci o nal – 17-5-97 – Tema: A Cons ti tu i ção e as
Trans for ma ções Atu a is – Lo cal: Ho tel Mak soud Pla-
za/SP – Pa tro cí nio: IBDC.

8.56. Aspec tos Cons ti tu ci o na is e Eco nô mi cos
do Sis te ma Fi nan ce i ro – 6-6-97 – Pos se de Pe dro Ma-
lan na Aca de mia Inter na ci o nal de Di re i to e Eco no mia
– Expo si tor: Gil mar Fer re i ra Men des – Tema Pa i nel 3:
Nor mas Eco nô mi cas, Fi nan ce i ras e o Con tro le do Po-
der Ju di ciá rio – Lo cal: Ho tel Inter con ti nen tal – São
Pa u lo/SP.

8.57. Re for ma do Ju di ciá rio: A Ju ris di ção Cons-
ti tu ci o nal – 19-6-97 – Pro mo vi do pela Casa de Rui
Bar bo sa e Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de
Ja ne i ro – Lo cal: Casa de Rui Bar bo sa – RJ. Obs.: pa-
les tra úni ca.

8.58. Fun da ção de Ensi no Su pe ri or de Rio Ver-
de/GO – Fa cul da de de Di re i to – Pa les tra so bre “Re-
for ma Cons ti tu ci o nal e Re e di ção das Me di das Pro vi -
só ri as – 15-8-97 – Pa tro cí nio: Re vis ta Con su lex.

8.59. V Con gres so Na ci o nal dos Pro cu ra do res
da Pre vi dên cia So ci al (V CONPPREV) – Lo cal: Po ços 
de Cal das/MG – Tema: Advo ca cia Pú bli ca e a De fe sa
do Esta do – 20-9-97.

8.60. II Se mi ná rio de Estu dos Ju rí di cos –
27-9-97 – Uni ver si da de do Vale do Ita jaí – Au di tó rio
da OAB/SC – Assoc. das Tur mas de Di re i to/98-1 –
Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de.

8.61. Pa les tra “O efe i to vin cu lan te e a ne ces si -
da de de de sin com pa ti bi li za ção de can di da tos à re e -
le i ção: uma vi são dos dois pro ble mas” – 2-10-97 – Lo-
cal: Ple ná rio da Assem bléia Le gis la ti va do Pará.

8.62. Pa les tra úni ca – 11-10-97 – Tema: Tu te la
Ante ci pa da – Assoc. Educ. Evan gé li ca de Aná po -
lis/GO.

8.63. Sim pó sio de Di re i to Pro ces su al e Cons ti tu -
ci o nal – Tema: O Di re i to Com pa ra do no Mer co sul, Os
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Con tra tos e Suas Impli ca ções Cons ti tu ci o na is, Ju ris -
di ção Inter na ci o nal e a Vi a bi li da de de Tri bu nal Espe-
ci al – Aca de mia Go i a na de Di re i to – Au di tó rio do Tri-
bu nal do Júri do Fó rum de Go iâ nia/GO – 8-11-97.

8.64. Se mi ná rio de Di re i to Inter na ci o nal – Tema:
O Di re i to de Agên cia no Bra sil – Uni ver si da de Sal ga -
do de Oli ve i ra (UNIVERSO) – Te a tro do SESI – Ni te rói 
RJ – 16-10-97.

8.65. I Encon tro Esta du al dos Ma gis tra dos
Mato-Gros sen ses e o II Encon tro Na ci o nal dos Co or -
de na do res de Ju i za dos Espe ci a is do Bra sil – Tema:
“A Re for ma do Ju di ciá rio” – AMAM – Asso ci a ção Ma-
to gros sen se de Ma gis tra dos – Best Wes tern Mato
Gros so Pá la ce Ho tel – Sala Ja ca ran dá – Cu i a bá/MT –
5-12-97.

8.66. Uni ver si da de de Co im bra/Por tu gal – 10 a
16-1-98 – e Uni ver si da de de Val la do lid/Espa nha – 17
a 19-1-98 – Mi nis tran do au las so bre o tema: As Agên-
ci as no Di re i to Admi nis tra ti vo Bra si le i ro.

8.67. 1º Sim pó sio de Estu dos Cons ti tu ci o na is e
Admi nis tra ti vos – 5 a 7-3-98 – Au di tó rio da Jus ti ça Fe-
de ral – Na tal/RN – Re a li za ção: Pro cu ra do ria-Ge ral do
Esta do do Rio Gran de do Nor te – Cen tro de Estu dos
– Data da pa les tra: 6-3-98 – Tema: Con tro le de Cons-
ti tu ci o na li da de.

8.68. I Se ma na Aca dê mi ca de Di re i to –
17-4-1998 – Lo cal: Au di tó rio Cen tral da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão – Tema: Ju ris di ção Cons ti tu ci o -
nal e Di re i tos Fun da men ta is.

8.69. Cur so de Exten são em Di re i to Cons ti tu ci o -
nal – 25-4-98 – Lo cal: PUC /PR – Bi bli o te ca Cen tral –
Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de dos Atos Nor-
ma ti vos.

8.70. Ci clo de Pa les tras e De ba tes Ju rí di cos –
5-5-98 – Pro mo ção: Di re tó rio Aca dê mi co de Di re i to
do Cen tro de Ensi no Uni fi ca do de Bra sí lia – CEUB –
Lo cal: Au di tó rio I – Bra sí lia/DF.

8.71. XIX Con gres so Bra si le i ro de Di re i to Cons-
ti tu ci o nal – de 20 a 22-5-98 – Ho tel Mak soud Pla za –
São Pa u lo/SP – Tema: O Po der Ju di ciá rio e seu pa pel
na re for ma do Esta do – O Con tro le Ju ris di ci o nal dos
Atos Admi nis tra ti vos e a Sú mu la Cir cu lan te. Ca u sas e
ine fi ciên cia do nos so Po der Ju di ciá rio.

8.72. III Encon tro Na ci o nal dos Pro cu ra do res do
DNER – 25-5-1998 – Lo cal: Ho tel Ibis – Pra ia de Ira-
ce ma/CE – Tema: Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal – Pa i nel
10 Anos da Cons ti tu i ção de 1988.

8.73. Se mi ná rio So bre Au to no mia da Re ce i ta
Fe de ral – 27 a 29-5-98 – Na con di ção de Pre si den te
da Mesa e Co or de na dor dos Tra ba lhos da ses são de

aber tu ra – Pro mo ção: Una fis co Sin di cal – Lo cal:
Othon Pa la ce Ho tel – Belo Ho ri zon te/MG.

8.74. Pa les tra no cur so de mes tra do da PUC/RS
– 29-5-98 – Tema: Efi cá cia das de ci sões no con tro le,
in ter pre ta ção con for me Cons ti tu i ção Fe de ral.

8.75. Cur so Inter no de Aper fe i ço a men to para
Ma gis tra dos – 29-5-98 – Pro mo ção: Esco la Su pe ri or
da Ma gis tra tu ra da Asso ci a ção dos Ju i zes do Esta do
do Rio Gran de do Sul/RS – Tema: A Re for ma do Po-
der Ju di ciá rio e o Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de na
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.

8.76. Cur so de Espe ci a li za ção em Di re i to Cons-
ti tu ci o nal – Tó pi cos de Di re i to Cons ti tu ci o nal –
13-6-98 – Esco la Su pe ri or de Advo ca cia do Pi a uí –
Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de.

8.77. Ela bo ra ção do Con cur so para Assis ten te
Ju rí di co de 2ª Ca te go ria para a AGU – 10-99 – Ela bo -
rou ques tões de pro vas Obje ti vas e Sub je ti vas de Di-
re i to Cons ti tu ci o nal.

8.78. Pa les tra no Se na do Fe de ral – 5-3-99 –
Tema: Expo si ção so bre Con so li da ção das Leis.

8.79. Pa les tra no Se na do Fe de ral – 19-3 a
3-5-99 – Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de.

8.80. Pa les tra no IDP – 16, 18, 23 e 25-99 –
Tema: Her me nêu ti ca Cons ti tu ci o nal e Di re i tos Fun da -
men ta is.

8.81. Pa les tra no Se na do Fe de ral – 22, 26 e
29-3-99 – Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de.

8.82. Pa les tra no Au di tó rio do Ban co do Bra sil –
22-3-99 – Tema: Lei nº 9.784 de 20-1-99.

8.83. Pa les tra no Au di tó rio do Tri bu nal de Con-
tas do DF – 29-3-99 – Tema: Pro ces so Le gis la ti vo De-
mo crá ti co e Sis te ma Dis tri tal de Con tro le de Cons ti tu -
ci o na li da de.

8.84. Pa les tra no Se na do Fe de ral– 5, 9, 12, 16,
19, 23, 24, 26 e 29-4-99 – Tema: Con tro le de Cons ti tu -
ci o na li da de.

8.85. Pa les tra no IMDT – Insti tu to Mato-gros-
sen se de Di re i tos do Tra ba lho – III Con gres so
Mato-gros sen se de Di re i to e Pro ces so do Tra ba lho –
20-4-99 – Tema: Re for ma do Ju di ciá rio.

8.86. Pa les tra no Au di tó rio da Fa cul da de Anhan-
gue ra de Ciên ci as Hu ma nas – 26-4-99 – Con fe rên cia
para os alu nos de Di re i to – Tema: Ação de Cons ti tu ci -
o na li da de e Incons ti tu ci o na li da de.

8.87. Pa les tra no Au di tó rio do Cen tro de Estu-
dos Ju rí di cos da ANPREV – Assoc. Nac. dos Proc. da
Pre vi dên cia So ci al – 28-4-99 – Tema: A Re for ma da
Pre vi dên cia.
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8.88. Cur so na Uni ver si da de RJ – Esco la de Ma-
gis tra tu ra do Tri bu nal Fe de ral/RJ – 30-4-99 e 1º-5-99
– Tema: Espe ci a li za ção de Her me nêu ti ca Cons ti tu ci -
o nal e Di re i tos Cons ti tu ci o na is.

8.89. Pa les tra no Se na do Fe de ral – 3-5-99 –
Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de.

8.90. Pa les tra no IDP/BSB – Insti tu to Bra si li en se 
de Di re i to Pú bli co de Bra sí lia – 4, 6, 11 e 13-5-99 –
Tema: Pa no ra ma Bá si co de Di re i to Cons ti tu ci o nal –
Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de.

8.91. Pa les tra no Au di tó rio do Ho tel Mak soud
Pla za – 5-5-99 – Tema: O Cons ti tu ci o na lis mo por Vir,
Cons ti tu ci o na lis mo da Ver da de, da So li da ri e da de e
Inte gra ci o nis ta Pa pel da Cons ti tu i ção num Esta do
Glo ba li za do.

8.92. Pa les tra na Esco la Su pe ri or de Ma gis tra tu -
ra – 7-5-99 – Tema: Efi cá cia Pri va da dos Di re i tos Fun-
da men ta is.

8.93. Pa les tra na OAB/Sal va dor – 20-5-99 –
Tema: Con tro le Exter no do Po der Ju di ciá rio.

8.94. Pa les tra na OAB/SP – 27-5-99 – Tema:
Ten dên ci as das Leis e Expec ta ti vas do Di re i to Des-
por ti vo (Lei Pelé)

8.95. Pa les tra na sede da Pro cu ra do ria Ge ral do
Esta do do Rio de Ja ne i ro – 31-5-99 – Tema: Por ta ria
nº 643/96.

8.96. Pa les tra na FIESP/SP – 2-6-99 – III Con-
gres so Inter na ci o nal de Di re i to Ambi en tal – Tema:
Ação Ci vil Pú bli ca.

8.97. Pa les tra no Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho
de Go iás e do Insti tu to

Go i a no do Di re i to do Tra ba lho – 8º Con gres so
de Di re i to do Tra ba lho –

Tema: Re gi me Ju rí di co do Ser vi dor Pú bli co
após a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19.

8.98. Pa les tra no IDP/BSB – 17, 22, 24 e
29-6-99 – Tema: Her me nêu ti ca Cons ti tu ci o nal e Di re i -
tos Fun da men ta is.

8.99. Ban ca Exa mi na do ra de Mes tra do do Dr.
Cel so Albu quer que – PUC/Rio de Ja ne i ro – 18-6-99

8.100. Pa les tra na AUDF/BSB – 28-6-99 –
Tema: Di re i to Cons ti tu ci o nal.

8.101.Pa les tra na Esco la de Ma gis tra tu ra – Ara-
ca ju/Ser gi pe – 9 e 10-7-99 – Tema: Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 19.

8.102.Con fe rên cia no Cen tro de Con ven ções
Re bou ças / São Pa u lo – 27-7-99 – 12º Con gres so
Bra si le i ro de Pre vi dên cia So ci al.

8.103.Ban ca Exa mi na do ra de Mes tra do –
30-7-99 – UNB

8.104. Ban ca Exa mi na do ra de Mes tra do –
17-8-99 – Uni ver si da de de Di re i to de Bra sí lia.

8.105. Pa les tra na Uni ver si da de Ca tó li ca de
San tos/SP – 20-8-99 – Tema: Di re i to Cons ti tu ci o nal.

8.106. Se ma na de Estu dos Ju rí di cos no Sa lão
No bre da Casa Ama re la – 29-8-99– Tema: Evo lu ção
do Con tro le da Cons ti tu ci o na li da de das Leis: Aspec-
tos Inex plo ra dos.

8.107. Con gres so Inter na ci o nal de Di re i to Com-
pa ra do – 21 a 24-9-99 –Lo cal: Esco la de Ma gis tra tu ra
do Esta do do Rio de Ja ne i ro – Tema: Con tra to no Di-
re i to Com pa ra do.

8.108. Pa les tra no IDP – 9, 14, 16 e 21-9-99 –
Tema: Pa no ra ma Bá si co de Di re i to Cons ti tu ci o nal.

8.109. Mesa de De ba te so bre Pro te ção do Meio
Ambi en te e o Di re i to de Pro pri e da de sob a Pers pec ti -
va da Cons ti tu i ção Fe de ral – 23-9-99 –Re na is san ce
São Pa u lo Ho tel.

8.110. Pa les tra na Pro cu ra do ria Ge ral do Dis tri -
to Fe de ral – 6-10-99 – Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o -
na li da de nos Esta dos e DF.

8.111. Pa les tra no Ho tel Laje de Pe dra Ca ne -
las/RS – 25-10-99 – VII Con gres so Na ci o nal dos Pro-
cu ra do res da Pre vi dên cia So ci al – VII COMPREV –
Tema: A Advo ca cia Pú bli ca.

8.112. Cur so de Pa no ra ma Bá si co de Di re i to
Cons ti tu ci o nal no IDP – 26-10-99 – Tema: Pa no ra ma
Bá si co de Di re i to Cons ti tu ci o nal.

8.113. Con gres so Bra si li en se de Di re i to Cons ti -
tu ci o nal no Cen tro de Tre i na men to do Ban co do Bra sil 
– CEFOR – 28 a 30-10-99 – Tema: O Po der Ju di ciá rio
e a De fe sa dos Di re i tos Fun da men ta is. A re for ma do
po der Ju di ciá rio.

8.114. II Con gres so Bra si li en se de Di re i to Cons ti tu -
ci o nal – Lo cal: Cen tro de Tre i na men to do Ban co do Bra sil 
– CEFOR – 29-10-99 – Tema: Cons ti tu i ção de 1988: Ba-
lan ço e Pers pec ti vas. As Re for mas Cons ti tu ci o na is.

8.115.Pa les tra no Ho tel Fa zen da Mato Gros so –
Cu i a bá – 9-12-99 – III Encon tro Mato-gros sen se de
Ma gis tra dos – Tema: A Re for ma Cons ti tu ci o nal –Pre-
vi dên cia e do Ju di ciá rio.

8.116. Cur so no IDP/BSB – 4, 9 e 11-11-99 –
Tema: Pa no ra ma Bá si co de Di re i to Cons ti tu ci o nal.

8.117.Se mi ná rio Na ci o nal – O Pa pel da Infor-
má ti ca, O Ju di ciá rio do Ter ce i ro Mi lê nio – 18-11-99 –
Lo cal: Ho tel Na ci o nal de Bra sí lia/DF – Tema: Do Di re i -
to à Pri va ci da de em Face de Infor má ti ca: Aspec tos
Cons ti tu ci o na is.

8.118. Pa les tra so bre Te mas atu a is de Di re i to
Inter na ci o nal na Sede do Insti tu to dos Advo ga dos de
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São Pa u lo – 19-11-99 – Tema: Di re i tos Indi vi du a is
Ori un dos de Tra ta dos e Con ven ções Inter na ci o na is.

8.119. Se mi ná rio Inter na ci o nal so bre La va gem
de Di nhe i ro. – 29-11-99 – Lo cal: Au di tó rio do Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça – Tema: Aspec tos Pe na is e Pro-
ces su a is Pe na is da Lei de La va gem de Di nhe i ro.

8.120. III Con gres so Inter na ci o nal de Di re i to. –
30-11-99 – Pa les tra no Con gres so Inter na ci o nal de
Di re i to Cons ti tu ci o nal, Admi nis tra ti vo, Tri bu tá rio e Fi-
lo so fia do Di re i to – Tema 1: Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal
– Tema 2: Inter pre ta ção Cons ti tu ci o nal so bre Ali e na -
ção Fi du ciá ria e Pri são Ci vil.

8.121. Ela bo ra ção de pro va para o Con cur so de
Ana lis ta de Con tro le Exter no do TCU – 11-99.

8.122. III Encon tro Mato-gros sen se de Ma gis tra -
dos no Ho tel Fa zen da Mato Gros so/Cu i a bá – 9-12-99
– Tema: A Re for ma Cons ti tu ci o nal – Pre vi dên cia e do
Ju di ciá rio.

8.123.Cur so Her me nêu ti ca Cons ti tu ci o nal e Di-
re i tos Fun da men ta is no IDP/BSB Pe nín su la dos Mi-
nis tros – 1, 2, 6 e 12-99 – Tema: Her me nêu ti ca Cons-
ti tu ci o nal e Di re i tos Fun da men ta is.

8.124.Con ces são da Me da lha Bri ga de i ro To bi as 
– 15-12-99 – Aca de mia de Po lí cia Mi li tar do Bar ro
Bran co.

8.125. Lan ça men to Ofi ci al do Li vro ”Di re i to Des-
por ti vo“ em co-au to ria de Gil mar Fer re i ra Men des –
Sa lão No bre da OAB/SP.

8.126. Ban ca de De fe sa de Dis ser ta ção de Mes-
tra do de Luiz Hen ri que Mar tins dos Anjos – “A Efi cá -
cia da Sen ten ça no Ju í zo de Cons ti tu ci o na li da de da
Ju ris pru dên cia Bra si le i ra“ e Rosa Ma ria Aro no vich –
”Atos Nor ma ti vos da Admi nis tra ção Pú bli ca“ –
20-12-99 – Lo cal: Pant he on Aca dê mi co da Fa cul da de 
de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do
Sul.

8.127. For ma tu ra de Di re i to da Tur ma Enti tu la da 
”Gil mar Fer re i ra Men des“ – 3-2-00 – Ho tel Fa zen da
Mato Gros so – Cu i a bá/MT.

8.128. Pa les tra no Cen tro de Con ven ções Re-
bou ças – São Pa u lo/SP – 27-3-00 – Pa les tra de Aber-
tu ra do 8º Con gres so Bra si le i ro de Di re i to do Tra ba -
lho.

8.129.Pa les tra na Uni ver si da de de Ca xi as do
Sul – Ca xi as do Sul/RS – 8-4-00 – Even to: Encon tro
de Cons ti tu ci o na lis tas – Tema: Efe i tos e Efi cá cia da
De cla ra ção de Incons ti tu ci o na li da de.

8.130. Aula Mag na no Sa lão No bre das Fa cul da -
des do Bra sil – Cu ri ti ba/PR – 19-4-00 – Aula Mag na
de Aber tu ra do Se mes tre Le ti vo do Cur so de Di re i to
das Fa cul da des do Bra sil.

8.131. De ba te do Insti tu to dos Advo ga dos da
São Pa u lo. Aca de mia Inter na ci o nal de Di re i to e Eco-
no mia e Esco la Na ci o nal de Ma gis tra tu ra – Lo cal: Uni-
ver si da de de Di re i to do Lar go de São Fran cis co – São
Pa u lo/SP – 24-4-00 – Tema: Di re i to Cons ti tu ci o nal.

8.132. Pa les tra no Ho tel Ser ra Azul – Gra ma -
do/RS – 8-5-00 – Even to: XI Encon tro Na ci o nal de
Pro cu ra do res de Assem bléi as Le gis la ti vas – Tema: O
Pro ces so e Jul ga men to da Ação Di re ta de Incons ti tu -
ci o na li da de e da Argüi ção de Des cum pri men to de
Pre ce i to Fun da men tal.

8.133. Pa les tra no Ho tel Ser ra Azul – Gra ma -
do/RS – 8-5-00 – XI Encon tro Na ci o nal de Pro cu ra do -
res de Assem bléi as Le gis la ti vas – Tema 1: O Pro ces -
so e Jul ga men to do Impe ach ment dos Go ver na do res
de Esta dos – Tema 2: O Pro ces so e Jul ga men to da
Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de e da Argüi ção
de Des cum pri men to de Pre ce i to Fun da men tal.

8.134. Pa les tra em Ri be i rão Pre to/SP – 12-5-00
– I Encon tro de Ju i zes Fe de ra is do Inte ri or – Tema:
Inte ri o ri za ção da Jus ti ça Fe de ral a e Advo ca cia Ge ral
da União.

8.135. Pa les tra no Au di tó rio do Ho tel Mak soud
Pla za – Cam pi nas/São Pa u lo – 24-5-00 – XXI Con-
gres so Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal do Insti tu to 
Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal – IBDC – Tema:
Her me nêu ti ca Cons ti tu ci o nal. Prin cí pi os de Inter pre -
ta ção. A Inter pre ta ção Ju rí di ca e a Inter pre ta ção Po lí -
ti ca. Inter pre ta ção Cri a ti va e a Su pre ma cia de Cons ti -
tu i ção.

8.136. Pa les tra na UGF – 31-5-00 – Tema:
Argüi ção de Des cum pri men to de Pre ce i to Fun da -
men tal da Cons ti tu i ção.

8.137. Pa les tra no Au di tó rio do Tri bu nal de Con-
tas do Esta do do Pi a uí – Te re si na/PI – 21-6-00 – V
Encon tro Na ci o nal de Pro cu ra do res do MP Jun to aos
Tri bu na is de Con tas – Tema: Di re i tos e Ga ran ti as Indi-
vi du a is.

8.138. Pa les tra no Ho tel Fa zen da Mato Gros so –
Cu i a bá/MT – 26-6-00 – Sim pó sio so bre a Lei de Res-
pon sa bi li da de Fis cal – Tema: Obje ti vos e Con te ú dos
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

8.139. Pa les tra em Go iâ nia/GO – III Encon tro
Re gi o nal de Pro cu ra do res da Advo ca cia-Ge ral da
União, 1ª Re gião – 28-6-00 – No Au di tó rio da
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OAB-GO – Tema: Argüi ção de Des cum pri men to de
Pre ce i tos Fun da men ta is – Prin ci pa is Ino va ções.

8.140. Pa les tra no Sa lão No bre da Fa cul da de de
Di re i to – Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul
– Por to Ale gre/RS – 11-7-00 – Tema: Con tro le de
Cons ti tu ci o na li da de.

8.141. Pa les tra no 13º Con gres so Bra si le i ro de
Pre vi dên cia So ci al – São Pa u lo/SP – 23-7-00 – Tema:
O Fa tor Pre vi den ciá rio.

8.142. Mesa de De ba tes na Uni ver si da de de Di-
re i to do Lar go de São Fran cis co – São Pa u lo/SP –
24-7-00 – Tema: O Di re i to Bra si le i ro – Pas sa do, Pre-
sen te e Fu tu ro. Orga ni za ção: Insti tu to dos Advo ga dos 
de São Pa u lo e Aca de mia Inter na ci o nal de Di re i to e
Eco no mia.

8.143. Pa les tra na Se ma na do Eco no mis ta de
Mato Gros so – Lo cal: Cen tro Po lí ti co Admi nis tra ti vo,
Edi fí cio da Fa ma to – Cu i a bá/MT – 17-8-00 – Tema: A
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

8.144. Pa les tra no V Encon tro de Ma gis tra dos
Fe de ra is da 2ª Re gião – Lo cal: Cen tro de Con ven -
ções do Club Me di ter ra née Vil la ge Rio das Pe dras –
Rio de Ja ne i ro/RJ – 1º-9-00 – Tema: A Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal.

8.145. Pa les tra no IV Encon tro Re gi o nal da
Advo ca cia-Ge ral da União – Lo cal: Au di tó rio do
BNDES – Rio de Ja ne i ro/RJ – 26-9-00.

8.146. Pa les tra na Esco la de Ma gis tra dos da
Jus ti ça Fe de ral da 3ª Re gião – Lo cal: Cen tro de Estu-
dos do TRF 3ª Re gião – São Pa u lo/SP – 4-10-00 –
Tema: Re la ci o na men to en tre o Po der Exe cu ti vo e o
Ju di ciá rio.

8.147. Pa les tra no Encon tro de Pro cu ra do res
Fe de ra is da 4ª Re gião – UFRS – Por to Ale gre/RS –
9-10-00 – Lo cal: Re i to ria da UFRS – Tema: Uma Vi-
são Insti tu ci o nal de Advo ca cia de Esta do.

8.148. Pa les tra no VIII Con gres so Na ci o nal dos
Pro cu ra do res da Pre vi dên cia So ci al – CONPPREV –
12-10-00 – Lo cal: Ho tel Tam baú – João Pes soa/PB –
Tema: Advo ca cia Ge ral da União.

8.149. Pa les tra na Con fe rên cia de aber tu ra da V
Se ma na Ju rí di ca da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si -
da de Fe de ral de Juiz de Fora – Juiz de Fora/MG –
23-10-00 – Lo cal: Cen tro Cul tu ral Pró-Mú si ca – Tema:
Di re i tos Fun da men ta is.

8.150. Pa les tra no III Encon tro Bra si li en se de Di-
re i to Cons ti tu ci o nal / I Con gres so Bra si li en se de Di re i -
to Admi nis tra ti vo – Bra sí lia/DF – 27-10-00 – Lo cal:
STN, Conj. C, Com ple xo Cen tral de Tec no lo gia do

Ban co do Bra sil, 716 Nor te – Asa Nor te – Tema: Ju ris -
di ção Cons ti tu ci o nal no Bra sil e no Di re i to Com pa ra -
do.

8.151. Pa les tra pro mo vi da pelo Insti tu to Bra si le -
i ro de Exe cu ti vos de Fi nan ças (IBEF) – 08-11-00 – Lo-
cal: Buf fet Tor res – Rua Ho rá cio La fer, nº 430 – Ita im
Bibi – São Pa u lo/SP – Tema: A Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal.

8.152. Pa les tra no Cur so de Espe ci a li za ção em
Di re i to Pú bli co, mó du lo Di re i to Cons ti tu ci o nal –
10-11-00 – Lo cal: UNIFACS – Uni ver si da de de Sal va -
dor – Sal va dor/BA – Tema: As Fun ções Essen ci a is à
Jus ti ça na Cons ti tu i ção de 1988.

8.153. Pa les tra de aber tu ra do V Encon tro Re gi -
o nal/AGU – 28-11-00 – Lo cal: Av:Pres tes Maia, 733 –
22º an dar – Pré dio DAMF/SP – São Pa u lo/SP.

8.154. Pa les tra na Encon tro dos Ele i tos do PSB
de Mato Gros so – 30-11-00 – Lo cal:Fun da ção João
Man ga be i ra, Pa lá cio Fil lin to Mül ler, Pra ça Mo re i ra Ca-
bral – Cu i a bá/MT – Tema: Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal.

8.155. Pa les tra no 4º Encon tro Esta du al de Ma-
gis tra dos Mato-Gros sen ses – 6 a 7-12-00 – Lo cal: Ho-
tel Fa zen da Mato Gros so – Cu i a bá/MT – Tema: A
Advo ca cia no Po der Pú bli co.

8.156. Pa les tra no 1º Sim pó sio de Di re i to Pú bli -
co da Advo ca cia-Ge ral da União – 20-12-00 – Lo cal:
Sala Vip do Ho tel Se a ra – For ta le za/CE – Tema: Con-
tro le de Cons ti tu ci o na li da de.

8.157. De ba te na Asso ci a ção Bra si le i ra dos
Cons ti tu ci o na lis tas – Insti tu to Pi men ta Bu e no – 16 a
21-1-01 – Lo cal: Lis boa e Co im bra/Por tu gal – Tema:
Qu e bra do si gi lo ban cá rio pe las au to ri da des tri bu tá -
ri as.

8.158. Pa les tra de aber tu ra no I Sim pó sio de Di-
re i to Pú bli co da Advo ca ci a Ge ral da União 1ª Re gião –
Cen tro de Estu dos Vic tor Nu nes Leal – 8 e 9-2-01 –
Lo cal: Au di tó rio do TRF/1ª Re gião – Bra sí lia/DF.

8.159. Pa les tra na Re u nião Anu al para Ela bo ra -
ção do Pla no Ope ra ci o nal 01 – Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al (INSS) – 13-2-01 – Lo cal: Ho tel Carl ton 
– Bra sí lia/DF – Tema: A Atu a ção da Advo ca cia-Ge ral
da União.

8.160. Pa les tra de aber tu ra do Sim pó sio Inter-
na ci o nal so bre Si gi lo Ban cá rio – Cen tro de Estu dos
Vic tor Nu nes Leal – 15-2-01 – Lo cal: Au di tó rio do
Cen tro de Estu dos Vic tor Nu nes leal, Edi fí cio do De-
sen vol vi men to – Bra sí lia/DF.
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8.161. Pa les tra de Aber tu ra do VI Nú cleo da
Esco la de Ma gis tra tu ra do Esta do do Rio de Ja ne i ro –
EMERJ – 9-3-01 – Lo cal: Fa cul da de de Di re i to de
Cam pos – Rua Te nen te Co ro nel Car do so, 349 – Cen-
tro – Cam po dos Goy ta ca zes/RJ – Tema: Con tro le de
Cons ti tu ci o na li da de.

8.162. Pa les tra no 1º Se mi ná rio Na ci o nal de
pre vi dên cia Fun ci o nal e Expe riên cia Inter na ci o nal –
15-3-01 – Lo cal: CIETEP/FIEP Au di tó rio I – Av. Co-
men da dor Fran co nº 1481 (Ave ni da das Tor res), Ba ir -
ro: Jar dim Bo tâ ni co – Cu ri ti ba/PR – Tema: Con tri bu i -
ção Pre vi den ciá ria de Ser vi do res Ina ti vos.

8.163. Pa les tra no XIII Encon tro Re gi o nal dos
Mu ni cí pi os – Mé dio Nor te – 19-4-01 – Lo cal: Câ ma ra
Mu ni ci pal de Di a man ti no – Di a man ti no/MT – Tema:
Re for ma na Admi nis tra ção.

8.164. Pa les tra no V Encon tro Na ci o nal dos Pro-
cu ra do res da AGU – 23-4-01 – Lo cal: Cen tro de Even-
tos do Pan ta nal – Av. Ber nar do Antô nio de Oli ve i ra
Neto, s/n, Ba ir ro: Ri be i rão do Lipa – Cu i a bá/MT –
Tema: Advo ca cia-Ge ral da União – Re a li da de, me tas
e pers pec ti vas.

8.165. Pa les tra no XXII Con gres so Bra si le i ro de
Di re i to Cons ti tu ci o nal – 1-6-01 – Lo cal: She ra ton Mo-
far rej Ho tel – Sa lão Tri a non – Ala me da san tos, 1437 –
São Pa u lo/SP – Tema: “Jus ti ça e Fun ções Essen ci a is
à Jus ti ça”.

8.166. Pa les tra no Se mi ná rio so bre Lei de Res-
pon sa bi li da de Fis cal – 7-6-01 – Lo cal: She ra ton Mo-
far rej Ho tel – Sa lão Tri a non – Ala me da san tos, 1.437
–São Pa u lo/SP – Tema: “Trans pa rên cia, Con tro le e
Fis ca li za ção da LRF”.

8.167. Pa les tra no XXI Con gres so dos Tri bu na is
de Con tas do Bra sil – 5-7-01 – Lo cal: Cen tro de Even-
tos Pan ta nal – Cu i a bá/MT – Tema: “A Mo der ni za ção
dos Tri bu na is de Con tas do Bra sil e a Oti mi za ção dos
Re cur sos Pú bli cos”.

8.168. Pa les tra na ina u gu ra ção da Pro cu ra do ria 
Sec ci o nal de Pas so Fun do – 13-7-01 – Lo cal: Au di tó -
rio da Jus ti ça Fe de ral – Pas so Fun do/RS – Tema:
“Advo ca cia Pú bli ca e a Admi nis tra ção da Jus ti ça”.

8.169. Pa les tra na Câ ma ra de Co mér cio Ame ri -
ca na do Rio de Ja ne i ro – 10-8-01 – Lo cal: Clu be Ame-
ri ca no – Rio de Ja ne i ro/RJ – Tema: “AGU e a de fe sa
do Pa tri mô nio Pú bli co”.

8.170. Pa les tra no V Con gres so Na ci o nal ABCT
– 24-8-01 – Lo cal: Pré dio ESAF – Belo Ho ri zon te / MG
– Tema: ”Em De fe sa da Nor ma Fis cal Anti e li si va e da
Re gu la men ta ção do Si gi lo Ban cá rio”.

8.171. Pa les tra de Aber tu ra no VI Encon tro Re-
gi o nal dos Pro cu ra do res da

AGU – 27 e 28-8-01 – Lo cal: Anfi te a tro do Ho tel
Par que dos Co que i ros – Ara ca ju /SE.

8.172. Pa les tra de Aber tu ra no 18º Encon tro Na-
ci o nal dos Ju i zes Fe de ra is –

29 e 30-8-01 – Lo cal: Au di tó rio Cláu dio San to ro
– Cam pos do Jor dão / SP.

8.173. Pa les tra de Aber tu ra na Ina u gu ra ção do
Cen tro de Estu dos Vic tor Nu nes Leal – 3-9-01 – Lo-
cal: Au di tó rio tér reo do Ed. Sede da Pro cu ra do ria da
União – Go i a nia / GO.

8.174. Pa les tra no Cur so de Po lí ti ca e Estra té gia 
Ae ro es pa ci a is – 11-9-01 –

Lo cal:Esco la de Co man do e Esta do Ma i or da
Ae ro náu ti ca – Av. Ma re chal

Fon tel le, 1200 – Cam po dos Afon sos / RJ –
Tema: A Advo ca cia-Ge ral da União.

8.175. Pa les tra no Cur so de Pós-Gra du a ção em
Di re i to do CESUS/IPEJ – 14 e 15-9-01 – Lo cal: Av.
Gov. Iri neu Por nha u sen, nº 4860 – Agro no mia Be i ra
Mar Nor te – Flo ri a nó po lis / SC – Tema:

8.176. Pa les tra no Se mi ná rio de Ju i za dos Espe-
ci a is Cí ve is e Cri mi na is –

17-9-01 – Lo cal: Rua Otá vio Fran cis co Ca ru so
da Ro cha – Por to Ale gre / RS – Tema: Con tro le de
Cons ti tu ci o na li da de e o Pa pel do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral nos Ju i za dos Espe ci a is Fe de ra is.

8.177. Pa les tra no Cur so de Di re i to Pro ces su al
Ci vil Apli ca do – 20-9-01 –

Lo cal: C.E.U. Cen tro de Exten são Uni ver si tá ria –
Rua Ma es tro Car dim ,370 – Bela Vis ta – São Pa u lo /
SP – Tema: Argüi ção de Des cum pri men to de Pre ce i to 
Fun da men tal, Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de,
Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu ci o na li da de.

8.178. Pa les tra no IX Con gres so dos Advo ga dos 
de Mato Gros so do Sul – 21-9-01 – Lo cal: Pa lá cio Po-
pu lar da Cul tu ra – Par que dos Po de res – Cam po
Gran de / MS – Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da -
de: No vos Aspec tos.

8.179. Pa les tra no Se mi ná rio Inter na ci o nal Co o -
pe ra ção Inter mu ni ci pal e Asso ci a ti vis mo: Ca mi nhos
para as Esfe ras Sub na ci o na is de Go ver no – 26-9-01
– Lo cal: Ma nhat tan Pla za Ho tel – Bra sí lia / DF – Tema:
Aspec tos Ju rí di cos e Le ga is da Co o pe ra ção Inter mu -
ni ci pal.

8.180. Pa les tra no II Encon tro Na ci o nal dos
Advo ga dos da União – 27-9-01 – Lo cal: Por to Real
Re sort, Ro do via Rio-San tos. – Man ga ra ti ba / RJ –
Tema: Fu tu ro da Advo ca cia Pú bli ca.
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8.181. Pa les tra no Encon tro Sul-Bra si le i ro de Di-
re i to Cons ti tu ci o nal – 29-9-01 – Lo cal: Sa lão No bre da
Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral do RS
– Por to Ale gre / RS – Tema: Pre sen te e Fu tu ro do
Con tro le da Cons ti tu ci o na li da de das Leis.

8.182. Pa les tra no Se mi ná rio de Di re i to Pú bli co
– 5-10-01 – Lo cal: Sa lão No bre do Ban co do Bra sil –
São Pa u lo / SP – Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o na li -
da de na atu a li da de Bra si le i ra.

8.183. Pa les tra no Encon tro de Di re i to Cons ti tu -
ci o nal – 5-10-01 – Lo cal: Sa lão No bre da Fa cul da de
de Di re i to / USP – São Pa u lo / SF – Tema: O Di re i to
Cons ti tu ci o nal e a Cor rup ção Po lí ti ca – (A Impro bi da -
de Admi nis tra ti va)

8.184. Pa les tra no II Cur so de Di re i to Des por ti vo 
– 8-10-01 – Lo cal: Lar go da Pól vo ra – São Pa u lo / SP
– Tema: Jus ti ça Co mum X Jus ti ça Des por ti va.

8.185. Pa les tra no 1º Se mi ná rio de Di re i to Cons-
ti tu ci o nal do Rio Gran de do Nor te – 16-10-01 – Lo cal:
Cen tro de Con ven ções do Ho tel Par que da Cos te i ra –
Na tal / RN – Tema: Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de:
pre sen te e fu tu ro.

8.186. Pa les tra na Fa cul da de de Di re i to de São
Car los/FADISC – 18-10-01 – Lo cal: Rua Dr. Ma ri no da
Cos ta Ter ra, 786 – São Car los / SP – Tema: Con tro le
de Cons ti tu ci o na li da de.

8.187. Pa les tra na Esco la Na val – 19-10-01 –
Lo cal: Av. Pas ter, nº 480 – Rio de Ja ne i ro / RJ – Tema:
A atu a ção da Advo ca cia-Ge ral da União.

8.188. Pa les tra no Cur so de Di re i to Inte lec tu al e
Tec no di gi tal – MBA – 19-10-01 – Rio de Ja ne i ro / RJ –
Tema: Pro pri e da de Inte lec tu al de Inte res se Pú bli co.

8.189. Pa les tra no II Cur so de Di re i to Des por ti vo 
– 25-10-01 – Lo cal: Lar go da Pól vo ra, nº 141 – Li ber -
da de – São Pa u lo / SP – Tema: Jus ti ça Co mum X Jus-
ti ça des por ti va.

8.190. Pa les tra no Se mi ná rio A Ju ris di ção Cons-
ti tu ci o nal no Bra sil e em Por tu gal – 6-11-01 – Lo cal:
Casa de Rui Bar bo sa – Rio de Ja ne i ro / RJ –Tema: Ju-
ris di ção Cons ti tu ci o nal.

8.191. Pa les tra no Se mi ná rio so bre Estra té gia e
Re gu la ção de Ser vi ços Pú bli cos – 8-11-01 – Lo cal:
Sa lão de Con ven ções da Fe de ra ção das Indús tri as
do Esta do do Rio Gran de do Sul / FIERGS – Por to
Ale gre / RS – Tema: Aspec tos Le ga is da Re for ma dos
Mer ca dos de Ser vi ços Pú bli cos.

8.192. Pa les tra no Se mi ná rio: O Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral na His tó ria Re pu bli ca na – 14-11-01 – Lo-
cal: Anti ga Sede do STF – Rio de Ja ne i ro / RJ – Tema:
O Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de das Leis no Bra sil.

8.193. Pa les tra no II CONFAP – Con gres so Na-
ci o nal dos Pro cu ra do res Fe de ra is e III Cur so Espe ci al 
de Advo ca cia do Esta do – 26-11-01 – Lo cal: Au di tó rio
do BNDES – Rio de Ja ne i ro/RJ – Tema: A De fe sa da
União, Arti cu la ção e Me ca nis mos de Exe cu ção.

8.194. Pa les tra de aber tu ra no III Con gres so
Na ci o nal dos De fen so res Pú bli cos – 28-11-01 – Lo-
cal: Sa lão Prin ci pal do Ho tel So fi tel Rio Pá la ce – Rio
de Ja ne i ro/RJ.

8.195. Pa les tra na Ina u gu ra ção dos Ju i za dos
Espe ci a is Fe de ra is – 14-1-02 –Lo cal: Rua São Jo a -
quim, nº 69 – Li ber da de – São Pa u lo/SP.

8.196. Pa les tra no Se mi ná rio ”O im pac to da tri-
bu ta ção e da so ne ga ção na com pe ti ti vi da de das em-
pre sas“ – 30-1-02 – Lo cal: Re na is san ce São Pa u lo
Ho tel – São Pa u lo/SP – Tema: Os Re fle xos da Tri bu ta -
ção e da So ne ga ção na Com pe ti ti vi da de das Empre-
sas.

8.197. Pa les tra no Cur so de Espe ci a li za ção em
Di re i to Pú bli co – 1º e 2-3-02 – Lo cal: Au di tó rio da
Esco la de Di re i to Su pe ri or – Cu i a bá/MT – Tema dia
1º/3: Ação Di re ta de Cons ti tu ci o na li da de – Tema dia
2/3: Ação De cla ra tó ria de Cons ti tu ci o na li da de.

8.198. Pa les tra no Con gres so Esta du al de Ma-
gis tra dos do Espí ri to San to – 4-3-02 – Lo cal: Ci ne te a -
tro de Vila Ve lha – Vi tó ria/ES – Tema: Sis te ma Ju di -
ciá rio Bra si le i ro e o Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de.

8.199. Pa les tra no Se mi ná rio de Di re i to Pú bli co
– 5-4-02 – Lo cal: Au di tó rio da Jus ti ça Fe de ral de 1º
Grau – Por to Ale gre/RS – Tema: A Advo ca cia Pú bli ca
e o Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

8.200. Pa les tra na 1ª Jor na da de Estu dos Ju rí di -
cos da Jus ti ça Fe de ral– 16-4-02 – Lo cal: Te a tro Ma-
ris ta – Ma rin gá/PR – Tema: Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal.

9. Ban cas Exa mi na do ras de Con cur sos
9.1. Mem bro da ban ca do con cur so para o pro vi -

men to de car go de Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da
União, 19-4-93 (ESAF).

9.2. Mem bro da ban ca do con cur so para o pro vi -
men to de car go de Téc ni co do Tri bu nal Re gi o nal do
Tra ba lho do Espí ri to San to –, em 1993, sob a res pon -
sa bi li da de da ESAF.

9.3. Mem bro da ban ca do con cur so pú bli co para
o pro vi men to de car go de Téc ni co Ju di ciá rio do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral, em 1993, sob a res pon sa bi li -
da de da UnB.

9.4. Mem bro da Ban ca do con cur so pú bli co para
o pro vi men to de car go de Téc ni co de Fi nan ças e Con-
tro le – TFC, 16-7-93, sob a res pon sa bi li da de da
ESAF.
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9.5. Mem bro da ban ca do con cur so para o pro vi -
men to de car go de Au di tor Fis cal do Te sou ro Na ci o -
nal, Pa drão I, Clas se D, 4-3-94, sob a res pon sa bi li da -
de da ESAF.

9.6. Mem bro da ban ca do con cur so pú bli co para
pro vi men to de va gas do car go de Advo ga do/Pro cu ra -
dor da FUB/PJU, 18-10-94, sob a res pon sa bi li da de
da UnB.

9.7. Mem bro da ban ca do con cur so pú bli co para
o pro vi men to de car go de Ana lis ta de Fi nan ças e
Con tro le, 1995, sob a res pon sa bi li da de da ESAF.

9.8. Mem bro da ban ca do con cur so para pro vi -
men to de va gas do car go de Pro cu ra dor do Dis tri to
Fe de ral, 25-4-95, sob a res pon sa bi li da de da Pro cu ra -
do ria-Ge ral do Dis tri to Fe de ral.

9.9. Mem bro da ban ca do con cur so para o pro vi -
men to de car go da car re i ra de Di plo ma ta, 5-7-95 sob
a res pon sa bi li da de do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri -
o res/Insti tu to Rio Bran co.

9.10. Mem bro da ban ca exa mi na do ra do Con-
cur so para pro vi men to dos car gos de Espe ci a lis ta em
Po lí ti cas Pú bli cas e Go ver na men tal, Ana lis ta de Fi-
nan ças e Con tro le, Ana lis ta de Orça men to, Téc ni co
de Pla ne ja men to e Pes qui sa e Téc ni co de Fi nan ças e
Con tro le, 26-12-95, sob a res pon sa bi li da de da ESAF.

9.11. Mem bro da ban ca exa mi na do ra do Con-
cur so para pro vi men to do car go de Au di tor-Fis cal do
Te sou ro Na ci o nal, 7-3-96, sob a res pon sa bi li da de da
ESAF.

9.12. Mem bro da ban ca exa mi na do ra do 18º
Con cur so para o pro vi men to do car go de Pro mo tor de
Jus ti ça do DF/2º Se mes tre de 1996 – sob a res pon sa -
bi li da de da ESAF.

9.13. Mem bro da ban ca exa mi na do ra do con-
cur so para Pro cu ra dor-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal –
jan./dez. de 1997.

9.14. Mem bro da ban ca exa mi na do ra do 19º
Con cur so para in gres so na car re i ra do MPDFT – Pro-
mo tor de Jus ti ça Adjun to – jun./97.

9.15. Mem bro da ban ca exa mi na do ra de con-
cur so para Advo ga do da CVM/97.

9.16. Mem bro da ban ca exa mi na do ra
AFTN/RN/97.

9.17. Mem bro da ban ca exa mi na do ra do Con-
cur so de Juiz de Di re i to do Esta do do Ce a rá – 1997.

10. Con de co ra ções e Par ti ci pa ção em Aca de -
mi as:

10.1. Ordem do Mé ri to da Re pú bli ca Fe de ral da
Ale ma nha, ”Cruz do Mé ri to“ (”Das Ver di enstkre uz am
Ban de“) – pelo Pre si den te karl Cars tens, 23-11-82.

10.2. Ordem do Mé ri to do Esta do de Mato Gros-
so, Co men da dor.

10.3. Ordem do Mé ri to do Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, Co men da dor, 1991.

10.4. Ordem Mi li tar e Hos pi ta lar de São Lá za ro
de Je ru sa lém, Ofi ci al Co men da dor, 1997.

10.5. Ocu pan te da ca de i ra nº 28 da Aca de mia
Mato-gros sen se de Le tras.

10.6. Ordem do Mé ri to Le gis la ti vo pela Assem-
bléia Le gis la ti va de Be lém/PA, 1997.

10.7. Ordem do Mé ri to San tos Du mont, me da -
lha 20-7-98.

10.8. Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Gran de-Ofi -
ci al, 2000.

10.9. Ordem do Mé ri to Mi li tar, Gran de Ofi ci al,
2000.

10.10. Ordem de Rio Bran co, Grã Cruz, 2000.
10.11. Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio do Dis tri to Fe-

de ral e Ter ri tó ri os, Grã-Cruz, 2001.
10.12. Ordem do Mé ri to Na val, Gran de Ofi ci al,

2001.
10.13. Ci da dão Mato-gros sen se, 16-8-01.
10.14. Me da lha do Mé ri to Pe dro Ernes to,

26-11-01.
10.15. Ordem do Mé ri to Bra sí lia, Grã-Cruz,

2001.
11. Con cur sos Pú bli cos:
11.1. 1983-1984 – Apro va do em con cur so pú bli -

co para o car go de Juiz Fe de ral (clas si fi ca ção: 12º lu-
gar).

11.2. 1984 – Apro va do em con cur so pú bli co
para o car go de Asses sor Le gis la ti vo do Se na do Fe-
de ral (área: Di re i to Cons ti tu ci o nal e Admi nis tra ti vo)
(clas si fi ca ção 4º lu gar). No me a ção sus pen sa a pe di -
do do can di da to.

11.3. 1984 – Apro va do em con cur so pú bli co
para o car go de Pro cu ra dor da Re pú bli ca (clas si fi ca -
ção: 1º lu gar).

11.4. 1995 – Apro va do em con cur so pú bli co
para o car go de Pro fes sor Assis ten te (Di re i to Pú bli co)
da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral de
Bra sí lia (clas si fi ca ção 1º lu gar).

Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Gil mar Fer re i ra
Men des.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.) 
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PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PARECERES

PARECERES  NºS 298 E 299, DE 2002

So bre o Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo nº 145, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro, que au to ri za, nos ter-
mos do § 3º do art. 231 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o apro ve i ta men to dos re cur sos
hí dri cos, in clu í dos os po ten ci a is ener gé -
ti cos, si tu a dos nas ter ras in dí ge nas lo ca -
li za das na re gi do de Pon te de Pe dra,
Esta do de Mato Gros so, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

PARECER Nº 298, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti -
ça e Ci da da nia (em au diên cia, nos ter-
mos do Re que ri men to nº 327, de 2001)

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o pro je to de de cre to le gis -
la ti vo em epí gra fe, em ra zão da apro va ção do Re que -
ri men to nº 327, de 2001, de au to ria da Se na do ra Ma-
ri na Sil va para que, nos ter mos do art. 101, I, do Re gi -
men to Inter no, além da Co mis são de Assun tos So ci a -
is (CAS), cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
(CCJ).

O pro je to foi des pa cha do à CAS, sen do de sig -
na do o Se na dor Mo re i ra Men des para re la tar a ma té -
ria que opi nou pela sua apro va ção. Nes sa oca sião, foi
con ce di da vis ta à Se na do ra Ma ri na Sil va que o de vol -
veu à Co mis são sem ma ni fes ta ção es cri ta a res pe i to,
de ci din do, no en tan to, apre sen tar re que ri men to para
que fos se ou vi da a CCJ.

O pro je to de de cre to le gis la ti vo tem como ob je ti -
vo a apli ca ção do dis pos to no art. 231, § 3º, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, a fim de que o Con gres so Na ci o nal
au to ri ze ... o apro ve i ta men to dos re cur sos hí dri cos,
in clu í dos os po ten ci a is ener gé ti cos, si tu a dos nas ter-
ras in dí ge nas lo ca li za das na Re gião de Pon te de Pe-
dra, no Esta do de Mato Gros so (art. 1º do pro je to).

O au tor da pro po si ção con di ci o na a au to ri za ção
do Con gres so Na ci o nal ... à pré via ins ti tu i ção, pelo ór-
gão in di ge nis ta com pe ten te, de me di das es pe cí fi cas
de pro te ção à in te gri da de fí si ca, so ci o e co nô mi ca e
cul tu ral dos po vos in dí ge nas, ou vi das as co mu ni da -
des afe ta das (art. 2º).

Acres cen ta, ade ma is, que a re fe ri da au to ri za -
ção ... so men te po de rá ser exer ci da em sua ple ni tu de

após a emis são, pelo ór gão am bi en tal com pe ten te,
dos res pec ti vos Estu do de Impac to Ambi en tal e Re la -
tó rio de Impac to Ambi en tal (EIA/RIMA) (art. 3º, ca-
put, do pro je to).

Fi nal men te, es ta be le ce que cabe ao ór gão am-
bi en tal com pe ten te fis ca li zar, no âm bi to de suas atri-
bu i ções,  o apro ve i ta men to [dos re cur sos hí dri cos]
au to ri za do pelo De cre to Le gis la ti vo que re sul tar do
pro je to, ... fa zen do cum prir fi el men te to das as exi gên -
ci as de pre ser va ção das con di ções am bi en ta is (art.
3º, pa rá gra fo úni co).

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

Ra ti fi ca mos o re la tó rio apre sen ta do pelo re la tor, 
Se na dor Mo re i ra Men des, à CAS que não só apre ci ou 
o mé ri to do pro je to como tam bém opi nou que não ha-
via re pa ros a fa zer quan to aos as pec tos de cons ti tu ci -
o na li da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e téc ni ca le-
gis la ti va em ra zão de en ten der que tais re qui si tos es-
tão ade qua da men te aten di dos pela pro po si ção.

Enten de mos que não cabe a nós opi nar so bre o
mé ri to do pro je to, o qual já foi con ve ni en te men te exa-
mi na do pelo seu re la tor na CAS.

Cor ro bo ra mos, to da via, os ar gu men tos ex pen -
di dos pelo emi nen te re la tor do pro je to na que la Co-
mis são para fun da men tar o seu voto, es pe ci al men te
quan to à com pa ti bi li da de da ma té ria à Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Des se modo, pe di mos a sua li cen ça para re pro -
du zir o voto que pro fe riu na CAS, na par te re fe ren te
ao as pec to cons ti tu ci o nal, que é a que nos in te res sa
nes ta aná li se, va za do nos se guin tes ter mos:

‘É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal’, nos ter mos do art. 49,
XVI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ‘au to ri zar, em
ter ras in dí ge nas, a ex plo ra ção e o apro ve i ta -
men to de re cur sos hí dri cos’. Tam bém dis-
põe o § 3º do art. 231 do tex to cons ti tu ci o -
nal, ci ta do no pro je to, que ‘o apro ve i ta men to 
dos re cur sos hí dri cos, in clu í dos os po ten ci a -
is ener gé ti cos, ... em ter ras in dí ge nas só po-
dem ser efe ti va dos com au to ri za ção do
Con gres so Na ci o nal’.

Por tan to, a com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal para au to ri zar o apro-
ve i ta men to de re cur sos hí dri cos para fins de
ge ra ção de ener gia lo ca li za dos em ter ras in-
dí ge nas é exer ci da me di an te de cre to le gis -
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la ti vo, cujo pro ces so le gis la ti vo se dá in te i ra -
men te no âm bi to do Con gres so Na ci o nal,
por se tra tar de es pé cie nor ma ti va que pres-
cin de da san ção pre si den ci al.

Em face ao ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (SF) nº 145, de
2001, nos ter mos do art. 133, I, do Re gi men to Inter-
no do Se na do Fe de ral, ten do em vis ta a sua ade-
qua ção quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, 
ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e téc ni ca le gis la ti va.

Sala da Co mis são, 14 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni -
lha, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Artur da Tá vo la – Ro-
meu Tuma – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Ge ral do
Melo – Fran ce li no Pe re i ra – Belo Par ga – Lú cio
Alcân ta ra – José Agri pi no – José Edu ar do Du tra
(ven ci do) – José Fo ga ça (abs ten ção) – Edu ar do Su-
plicy (ven ci do).

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
JOSÉ EDUARDO DUTRA, NA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
SOBRE O PROJETO DE DECRETO LE
GISLATIVO Nº 145, DE 2001

Ado to, des de logo, o re la tó rio do emi nen te Se-
na dor Le o mar Qu in ta ni lha, por en ten der que re tra ta,
com fi de li da de, a tra mi ta ção des ta ma té ria, até o seu
pre sen te co nhe ci men to pela Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A ques tão ju rí di ca que mo ti va o pro nun ci a men -
to des ta co mis são diz res pe i to ao tra ta men to nor ma -
ti vo ade qua do à ques tão do apro ve i ta men to de re-
cur sos hí dri cos em ter ras in dí ge nas. Vou di re to ao
con tra di tó rio: para o au tor e seu re la tor, pe ran te a
Co mis são de Assun tos So ci a is, a au to ri za ção con-
gres su al, pela via ime di a ta de edi ção do com pe ten te
de cre to-le gis la ti vo, se ria bas tan te para tan to, ten do
em vis ta o dis pos to no art. 231, § 3º, com bi na do com
o art. 49, in ci so XVI, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Já a
Se na do ra Ma ri na Sil va, sus ten ta a ne ces si da de de
lei com ple men tar, a dis por so bre as con di ções es pe -
cí fi cas para o de sen vol vi men to des sa ati vi da de em
ter ras in dí ge nas, com apo io no § 6º do art. 231, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em sín te se: para o pro po nen te, a re gra ins cul pi -
da no art. 231, § 3º, ar ti cu la da com o dis pos to no art.
49, in ci so XVI, da Cons ti tu i ção Fe de ral se ria de efi cá -
cia ple na, de apli ca bi li da de ime di a ta, di re ta, in te gral,
in de pen den do de le gis la ção pos te ri or para que pos sa 
sur tir efe i tos. Enquan to isso, a Se na do ra Ma ri na Sil va

en ten de que a nor ma cons ti tu ci o nal per ti nen te se ria
de efi cá cia li mi ta da, con for me o ma gis té rio de José
Afon so da Sil va (Apli ca bi li da de das Nor mas Cons ti tu -
ci o na is. São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 1968, p.
159); es ta ria a de pen der da emis são de uma nor ma ti -
vi da de fu tu ra, de es ta tu ra com ple men tar. Assim, o co-
man do cons ti tu ci o nal só te ria apli ca bi li da de me di an te 
uma lei com ple men tar que des se ca pa ci da de de exe-
cu ção em ter mos de re gu la men ta ção da que les in te -
res ses vi sa dos.

Cre io que as sis te ra zão, em par te, à Se na do ra
Ma ri na Sil va. Não obs tan te o bri lho do Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha, na de fe sa de sua po si ção, a re gu la -
ção des sa ma té ria, no pla no cons ti tu ci o nal, não é de
au to a pli ca bi li da de.

Com efe i to, diz o § 1º do art. 176, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, com a re da ção que lhe foi dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 6, de 15-8-95, que o apro-
ve i ta men to dos po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca em
ter ras in dí ge nas, po de rá ser efe tu a do me di an te con-
ces são ou au to ri za ção, con for me con di ções es pe cí fi -
cas de fi ni das em lei. Não há na Lei nº 8.901, de
30-6-94, nem na Lei nº 9.427, de 26-12-96, ne nhum
dis po si ti vo que tra te do tema. Logo, ain da ca re ce-se
da “emis são de uma nor ma ti vi da de fu tu ra, em que o
le gis la dor or di ná rio, in te gran do-lhes a efi cá cia, me di -
an te lei or di ná ria, lhes dê ca pa ci da de de exe cu ção
em ter mos de re gu la men ta ção da que les in te res ses
vi sa dos” (op. cit., p. 159).

Re gis tro que o pro ces sa do não está ins tru í do
com a do cu men ta ção re la ti va ao ato de ou tor ga da
con ces são para a ex plo ra ção do po ten ci al hi dráu li co
em ques tão. Se, por ven tu ra, esse ti ver sido ou tor ga do 
à ELMA an tes de 5 de ou tu bro de 1988, aí, sim, apli-
car-se-ia o dis pos to no § 6º do art. 231: a con ces são,
a pri o ri, se ria nula e ex tin ta, só po den do pre va le cer,
em face do “re le van te in te res se pú bli co da União, se-
gun do o que dis pu ser lei com ple men tar” (ine xis ten te,
até o mo men to).

Não po de ria de i xar pas sar des per ce bi do a jus ti -
fi ca ti va do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, re la ti va men te à
exis tên cia de um acor do en tre a ELMA e as duas as-
so ci a ções de ín di os pa re cis (Ha li ti ná e Wa i ma ré),
para cum pri men to do dis pos to no art. 231, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Nun ca é des pi ci en do re cor dar
que tais “con tra tos”, no con ti nen te ame ri ca no, co me -
ça ram a pro li fe rar a par tir de 1625, com a ces são gra-
tu i ta de 12 mil acres de ter ras da Nova Ingla ter ra (que
não po de ri am ser ven di das, por que per ten ci am ao
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“Gran de Espí ri to”), por Sa mo set, lí der dos ín di os pe-
ma quids, aos pu ri ta nos in gle ses. Em se gui da, Pe ter
Mi nu it, em nome dos ho lan de ses, ad qui riu aos ín di os
ma hi cans, por 60 flo rins em an zóis e con tas de vi dro,
uma ilha, onde se ria ins ta la da a vila de “Nova Amster-
dam”. “To le rou” Mi nu it, que após a ven da os ma hi -
cans, con ti nu as sem ha bi tan do aque la ilha, para per-
mu tar suas pre ci o sas pe les com no vas quin qui lha ri as. 
Como se sabe, essa ilha é mo der na men te co nhe ci da
como Ilha de Ma nhat tan, e Nova Amster dam é, hoje,
Nova York.

Diz o § 2º, do art. 231, da Cons ti tu i ção Fe de ral
que aos ín di os cabe o usu fru to ex clu si vo das ri que zas 
do solo, dos rios e dos la gos nas ter ras tra di ci o nal -
men te ocu pa das por eles. As tra ta ti vas men ci o na das,
en tre tan to, dão no ti cia dos ter mos de com pen sa ção:
re co nhe ci men to aos pa re cis as ter ras que pos su em;
cons tru ção de uma bar ra gem para cri a ção de pe i xes;
cons tru ção de um vi ve i ro; apro ve i ta men to de
mão-de-obra in dí ge na na cons tru ção da Usi na; cons-
tru ção de uma es co la agrí co la; cons tru ção de dois
imó ve is com cem me tros qua dra dos em Cam po Novo
dos Pa re cis e Tan ga rá; do a ção de adu bos, se men tes
e cal cá rio para 800 hec ta res, até o ano de 2001 e dis-
po ni bi li za ção de um “odon to mó vel”. Se ria esse o va lor 
do usu fru to da ri que za, tão al me ja da pela ELMA, do
po ten ci al hi dráu li co da Usi na de Pon te de Pe dra, ou
ain da es ta ría mos ne go ci an do com os ín di os como
nos idos de 1625 e 1626? Sá bio foi ao cons ti tu in te, ao
es ta tu ir o dis pos to no § 2º do art. 176, da Cons ti tu i ção
Fe de ral. A lei deve dis por so bre as con di ções es pe cí -
fi cas para a ex plo ra ção de po ten ci al hi dráu li co em ter-
ras in dí ge nas.

Por todo o ex pos to, ma ni fes to-me, nos ter mos
do art. 335, in ci sos I e III do Re gi men to Inter no, no
sen ti do do so bres ta men to des sa ma té ria, até que
seja edi ta da lei or di ná ria que re gu le o dis pos to no § 2º
do art. 176 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Re u niões, 14 de no vem bro de 2001. –
Se na dor José Edu ar do Du tra.

PARECER Nº 299, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 100, in ci sos I e III, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, vem ao exa me
des ta Co mis são de Assun tos So ci a is o Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo (SF) nº 145, de 2001, de au to ria do
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que au to ri za o uso dos re-

cur sos hí dri cos exis ten tes em ter ras in dí ge nas do
Esta do de Mato Gros so.

Em seu art. 1º, a pro po si ção, com fun da men to
no § 3º do art. 231 da Car ta Mag na, au to ri za o apro ve -
i ta men to dos re cur sos hí dri cos, in clu si ve po ten ci a is
ener gé ti cos, si tu a dos nas ter ras in dí ge nas lo ca li za -
das na Re gião Pon te de Pe dra, no Mato Gros so.

O art. 2º con di ci o na essa au to ri za ção à im ple -
men ta ção, pelo ór gão in di ge nis ta com pe ten te, de me-
di das que pro te jam a in te gri da de fí si ca, so ci o e co nô -
mi ca e cul tu ral dos po vos in dí ge nas da área, ou vi das
as co mu ni da des afe ta das.

O art. 3º con di ci o na a re fe ri da per mis são, tam-
bém, à emis são, pelo ór gão le gal men te ha bi li ta do, do
Estu do de Impac to Ambi en tal e Re la tó rio de Impac to
Ambi en tal (EIA/RIMA). O pa rá gra fo úni co des se dis-
po si ti vo co me te, ao ór gão am bi en tal com pe ten te, po-
de res para fis ca li zar o ci ta do apro ve i ta men to, de for-
ma a se rem cum pri das to das as exi gên ci as de pre-
ser va ção das con di ções am bi en ta is.

Por fim, o art. 4º fixa o iní cio da vi gên cia do pro-
je to em exa me a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor do pro je to afir ma
ser in dis pen sá vel o apro ve i ta men to dos po ten ci a is hí-
dri cos dis po ní ve is, com o fim de su pe rar as ne ces si -
da des de su pri men to de ener gia elé tri ca, que é in su fi -
ci en te, como pro va o ra ci o na men to que vi go rou no
País nos úl ti mos tem pos.

Res sal ta, ade ma is, que quan do o Po der Ju di ciá -
rio de ter mi nou a pa ra li sa ção da cons tru ção da hi dre -
lé tri ca, suas obras es ta vam em fran co an da men to,
uma vez que con ta va com a apro va ção da Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (ANEEL) e o fi nan ci a -
men to das Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A.
(ELETROBRÁS).

No pra zo re gi men tal, a pro po si ção não re ce beu
emen da.

Entre tan to, no con tex to da apre ci a ção da ma té -
ria por esta co mis são, a Se na do ra Ma ri na Sil va deu
en tra da no Re que ri men to nº 327, de 2001, com a fi-
na li da de de fa zer a pro po si ção ser apre ci a da tam bém 
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Apro va do o re que ri men to, em 21 de no vem bro de
2001, foi o pro je to dis tri bu í do a esse co le gi a do.

O Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, re la tor da ma té -
ria, teve seu re la tó rio aco lhi do pela CCJ, por am pla
ma i o ria. O pa re cer des sa co mis são ra ti fi cou o re la tó -
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rio por nós an te ri or men te apre sen ta do e o fez nos, se-
guin tes ter mos:

Ra ti fi ca mos o re la tó rio apre sen ta do pelo re la tor, 
Se na dor Mo re i ra Men des, à CAS que não só apre ci ou 
o mé ri to do pro je to como tam bém opi nou que não ha-
via re pa ros a fa zer quan to aos as pec tos de cons ti tu ci -
o na li da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e téc ni ca le-
gis la ti va, em ra zão de en ten der que tais re qui si tos es-
tão ade qua da men te aten di dos pela pro po si ção.

Por oca sião do exa me da pro po si ção no âm bi to
da CCJ, o Se na dor José Edu ar do Du tra emi tiu voto
em se pa ra do, no qual pro pôs o so bres ta men to da
apre ci a ção da ma té ria, “até que seja edi ta da lei or di -
ná ria que re gu le o dis pos to no § 2º do art. 176 da
Cons ti tu i ção Fe de ral”, im pres cin dí vel, na opi nião do
re fe ri do se na dor, à aná li se da ma té ria. Essa pos tu la -
ção foi, en tre tan to, re je i ta da pela ma i o ria.

Em 28 de no vem bro de 2001, a Se na do ra Ma ri -
na Sil va apre sen tou o Re que ri men to nº 711, de 2001,
por in ter mé dio do qual so li ci tou fos se a pro po si ção
sub me ti da ao exa me da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra. Essa so li ci ta ção foi re je i ta da em 26 de
fe ve re i ro do ano cor ren te.

O pro je to re tor nou, en tão, à aná li se des ta Co-
mis são de Assun tos So ci a is.

II – Aná li se

Com pe te ex clu si va men te ao Con gres so Na ci o -
nal, nos ter mos do art. 49, XVI, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, au to ri zar, em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra ção e o
apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos. Por seu tur no,
dis põe o § 3º do art. 231 do tex to cons ti tu ci o nal, ci ta do 
no pro je to, que o apro ve i ta men to dos re cur sos hí dri -
cos, in clu í dos os po ten ci a is ener gé ti cos, (..) em ter ras 
in dí ge nas só po dem ser efe ti va dos com au to ri za ção
do Con gres so Na ci o nal.

Por tan to, a com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal para au to ri zar o apro ve i ta men to de re cur -
sos hí dri cos para fins de ge ra ção de ener gia lo ca li za -
dos em ter ras in dí ge nas é exer ci da me di an te de cre to
le gis la ti vo, cujo pro ces so le gis la ti vo se dá in te i ra men -
te no âm bi to do Con gres so Na ci o nal, por se tra tar de
es pé cie nor ma ti va que pres cin de da san ção pre si -
den ci al.

Qu an to ao mé ri to do pro je to, en ten de mos que a
pre o cu pa ção do no bre au tor de cor re da emi nen te cri-
se que o País atu al men te atra ves sa, em de cor rên cia
da in su fi ciên cia de in ves ti men tos na pro du ção de

ener gia elé tri ca, e aos seus in con tá ve is re fle xos no
de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co na ci o nal.

Des ta for ma, as atu a is cir cuns tân ci as de de se -
qui lí brio en tre a de man da e a ofer ta de ener gia elé tri -
ca im põem à so ci e da de bra si le i ra e aos seus go ver -
nan tes a de ci são de in cre men tar o apro ve i ta men to
dos re cur sos hí dri cos de que dis põe o nos so ter ri tó -
rio, in clu si ve dos que se en con tram em ter ras in dí ge -
nas. Nes se úl ti mo caso, é in dis pen sá vel res pe i tar os
in te res ses dos seus le gí ti mos pos su i do res, me di an te
o con sen ti men to das co mu ni da des afe ta das e a con-
ve ni en te com pen sa ção fi nan ce i ra pela uti li za ção dos
cur sos d’água para a pro du ção de ener gia elé tri ca,
ob ser va dos, ain da, os cu i da dos com a pre ser va ção
do meio am bi en te, con for me es ta be le ce a Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Enten de mos que o au tor do pro je to em to dos
os seus as pec tos deu ên fa se aos in te res ses das co-
mu ni da des in dí ge nas de ten to ras das ter ras lo ca li -
za das na Re gião de Pon te de Pe dra, onde se pre-
ten de cons tru ir a usi na hi dro e lé tri ca, pois con di ci o -
na a au to ri za ção do apro ve i ta men to dos re cur sos
hí dri cos ali lo ca li za dos à pré via ins ti tu i ção, pelo ór-
gão in di ge nis ta com pe ten te, de me di das es pe cí fi -
cas de pro te ção à in te gri da de fí si ca, so ci o e co nô mi -
ca e cul tu ral dos po vos in dí ge nas, sem pre ju í zo,
ain da, da exi gên cia cons ti tu ci o nal de que se jam ou-
vi das as co mu ni da des afe ta das, con for me es ta be -
le ce o art. 2º do pro je to.

Assim sen do, não te mos re pa ros a fa zer quan to
aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re-
gi men ta li da de e téc ni ca le gis la ti va em ra zão de en-
ten der mos que es ses re qui si tos es tão ade qua da -
men te aten di dos pela pro po si ção, con for me, igual-
men te, con clu iu a CCI me di an te pa re cer.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, opi na mos pela apro va ção 
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (SF) nº 145, de
2001.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2002. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor
– Se bas tião Ro cha, (ven ci do) – Jo nas Pi nhe i ro,
(Au tor) – Ri car do San tos, (ven ci do) – Ge ral do
Cân di do, (ven ci do) – Ge ral do Althoff – Ma ri na Sil-
va, (Ven ci do) – Ju vên cio da Fon se ca – Lind berg
Cury – Ca sil do Mal da ner – Be ni cio Sam pa io –
Wal deck Orne las – Tiao Vi a na, (ven ci do) – Chi co
Sar to ri – Emi lia Fer nan des, (ven ci do) – Mar lu ce
Pin to – Ro me ro Jucá.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49.(*) É da com pe tên cia ex clu si va do Con-

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XVI – au to ri zar, em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra -

ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes-
qui sa e la vra de ri que zas mi ne ra is;

....................................................................................
Art. 176. (*) As ja zi das, em la vra ou não, e de ma -

is re cur sos mi ne ra is e os po ten ci a is de ener gia hi-
dráu li ca cons ti tu em pro pri e da de dis tin ta da do solo,
para efe i to de ex plo ra ção ou apro ve i ta men to, e per-
ten cem à União, ga ran ti da ao con ces si o ná rio a pro-
pri e da de do pro du to da la vra.

§ 1º A pes qui sa e a la vra de re cur sos mi ne ra is e
o apro ve i ta men to dos po ten ci a is a que se re fe re o ca-
put des te ar ti go so men te po de rão ser efe tu a dos me-
di an te au to ri za ção ou con ces são da União, no in te -
res se na ci o nal, por bra si le i ros ou em pre sa bra si le i ra
de ca pi tal na ci o nal, na for ma da lei, que es ta be le ce -
rá as con di ções es pe cí fi cas quan do es sas ati vi da des 
se de sen vol ve rem em fa i xa de fron te i ra ou ter ras in dí -
ge nas.

§ 2º É as se gu ra da par ti ci pa ção ao pro pri e tá rio
do solo nos re sul ta dos da la vra, na for ma e no va lor
que dis pu ser a lei.

....................................................................................
Art. 231. São re co nhe ci dos aos ín di os sua or ga -

ni za ção so ci al, cos tu mes, lín guas, cren ças e tra di -
ções, e os di re i tos ori gi ná ri os so bre as ter ras que tra-
di ci o nal men te ocu pam, com pe tin do à União de mar -
cá-las, pro te ger e fa zer res pe i tar to dos os seus bens.

....................................................................................
§ 2º As ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das pe los

ín di os des ti nam-se a sua pos se per ma nen te, ca ben -
do-lhes o usu fru to ex clu si vo das ri que zas do solo, dos
rios e dos la gos ne las exis ten tes.

§ 3º O apro ve i ta men to dos re cur sos hí dri cos, in-
clu í dos os po ten ci a is ener gé ti cos, a pes qui sa e a la-
vra das ri que zas mi ne ra is em ter ras in dí ge nas só po-
dem ser efe ti va dos com au to ri za ção do Con gres so
Na ci o nal, ou vi das as co mu ni da des afe ta das, fi can -
do-lhes as se gu ra da par ti ci pa ção nos re sul ta dos da
la vra, na for ma da lei.

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

§ 6º São nu los e ex tin tos, não pro du zin do efe i tos 
ju rí di cos, os atos que te nham por ob je to a ocu pa ção,
o do mí nio e a pos se das ter ras a que se re fe re este
ar ti go, ou a ex plo ra ção das ri que zas na tu ra is do solo,
dos rios e dos la gos ne las exis ten tes, res sal va do re le -
van te in te res se pú bli co da União, se gun do o que dis-
pu ser lei com ple men tar, não ge ran do a nu li da de e a
ex tin ção di re i to a in de ni za ção ou a ações con tra a
União, sal vo, na for ma da Lei, quan to às ben fe i to ri as
de ri va das da ocu pa ção de boa-fé.
....................................................................................

LEI Nº 8.901, DE 30 DE JUNHO DE 1994

Re gu la men ta o dis pos to no § 2º do
art. 176 da Cons ti tu i ção Fe de ral e al te ra
dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 227, de 28
de fe ve re i ro de 1967 – Có di go de Mi ne ra -
ção, adap tan do-o às nor mas cons ti tu ci o -
na is vi gen tes.

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

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

REQUERIMENTO Nº 327, DE 2001

Nos ter mos do art. 101, I, do Re gi men to Inter no,
re que i ro que so bre Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
145, de 2001, que além da Co mis são de Assun tos
So ci a is, cons tan te do des pa cho ini ci al, de dis tri bu i -
ção, seja ou vi da, tam bém, a Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça.

Jus ti fi ca ção

A obra em ques tão re quer au to ri za ção do Con-
gres so me di an te lei com ple men tar. Por não con tar
ain da com este ins tru men to Le gal, in clu si ve, este em-
pre en di men to en con tra-se sus pen so por de ter mi na -
ção da Jus ti ça Fe de ral. Além des sa ra zão, a Jus ti ça
en ten de que não es tão aten di das as se guin tes dis po -
si ções cons ti tu ci o na is:

1. Os ín di os têm di re i tos so bre as ter ras que tra-
di ci o nal men te ocu pam (art. 231, ca put e § 1º) , e qual-
quer “apro ve i ta men to dos re cur sos hí dri cos, in clu í dos 
os po ten ci a is ener gé ti cos” em seus ter ri tó ri os “só po-
dem ser efe ti va dos com au to ri za ção do Con gres so
Na ci o nal, ou vi das as co mu ni da des afe ta das, fi can do -
lhes as se gu ra da a par ti ci pa ção nos re sul ta dos da la-
vra, na for ma da lei” (art. 231, § 3º)”; não têm efe i to ju-
rí di co os atos que te nham por ob je to a ex plo ra ção de
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re cur sos em ter ras in dí ge nas (in clu í dos solo, rios e
La gos), a não ser em caso de “re le van te in te res se pú-
bli co da União, se gun do o que dis pu ser Lei com ple -
men tar” (art. 231, § 6º).

2. A Jus ti ça Fe de ral não va li dou como oi ti va
qua li fi ca da, con for me o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, o
acor do ce le bra do en tre duas or ga ni za ções in dí ge nas
e a em pre sa em pre en de do ra da hi dre lé tri ca em ques-
tão. A de ci são ju di ci al pres su põe que este é um caso
em que está de fi ni da para o Con gres so Na ci o nal a
obri ga ção de ou vir com im par ci a li da de os in te res sa -
dos.

3. Para que a au to ri za ção do Con gres so Na ci o -
nal pro du za os efe i tos ju rí di cos que se pre ten de, é ne-
ces sá rio, além do re le van te in te res se pú bli co da
União, que se de fi nam em lei com ple men tar os cri té ri -
os e con di ções se gun do os qua is tal em pre en di men to 
será ava li a do. Essa lei com ple men tar não exis te ain-
da hoje, o que tor na in su fi ci en te e in cons ti tu ci o nal
todo o ato que dela pres cin da.

Sala Flo res tan Fer nan des, 18 de ju nho de 2001.
– Ma ri na Sil va.

PARECER Nº 300, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 240, de 2001 – Com ple men tar, de au to -
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te -
ra a Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se-
tem bro de 1996, que dis põe so bre o im-
pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral
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 Inte res ta du al e
Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 240, de 2001 –
Com ple men tar, sub me ti do à aná li se des ta Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, tem como fi na li da de pre cí -
pua al te rar a Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se-
tem bro de 1996 – Lei Kan dir, que dis ci pli na o Impos 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
Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção –
ICMS, para acres cen tar dis po si ti vos des ti na dos a evi-
tar fu tu ros pro ce di men tos ju di ci a is con trá ri os à exi-
gên cia do im pos to nas ope ra ções re la ti vas à ener gia
elé tri ca. Para tan to, seu au tor, o emi nen te Se na dor

Lú cio Alcân ta ra, pro põe as se guin tes mo di fi ca ções
no tex to le gal:

1ª. Inclu são no art. 2º, que tra ta dos fa tos so bre
os qua is in ci de o ICMS, de pa rá gra fo es ta tu in do que a
in ci dên cia do im pos to so bre ener gia elé tri ca al can ça
to das as eta pas, des de a pro du ção ou im por ta ção até
a sua des ti na ção fi nal, tais como a trans mis são, a dis-
tri bu i ção, a co ne xão, a con ver são e a co mer ci a li za -
ção.

2ª. Alte ra ção do in ci so II do § 1º do art. 9º, que
dis põe so bre a res pon sa bi li da de tri bu tá ria re la ti va a
ope ra ções com ener gia elé tri ca, dan do-se-lhe a se-
guin te re da ção: “às em pre sas de ge ra ção, im por ta -
ção, trans mis são, dis tri bu i ção, ou co mer ci a li za ção de
ener gia elé tri ca, pelo pa ga men to do im pos to, des de a
pro du ção ou im por ta ção até sua des ti na ção fi nal,
sen do seu cál cu lo efe tu a do so bre o va lor to tal co bra -
do do ad qui ren te, nele com pu ta dos to dos os en car -
gos, tais como os de ge ra ção, im por ta ção, co ne xão,
con ver são, trans mis são e dis tri bu i ção, as se gu ra do
seu re co lhi men to ao Esta do de lo ca li za ção do des ti -
na tá rio fi nal”.

3ª. Alte ra ção do in ci so VIII e in clu são da alí nea c
ao in ci so II do § 1º, am bos do art. 13, para es ta be le cer 
que a base de cál cu lo do ICMS nas ope ra ções de en-
tra da in te res ta du al de ener gia elé tri ca des ti na da a
con su mi dor fi nal será o to tal co bra do do ad qui ren te,
nele com pu ta dos to dos os en car gos, tais como os de
ge ra ção, im por ta ção, co ne xão, con ver são, trans mis -
são e dis tri bu i ção, e que será in te gra da por to dos os
en car gos co bra dos do ad qui ren te, tais como os de
ge ra ção, im por ta ção, co ne xão, con ver são, trans mis -
são, dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção, mes mo que de vi -
dos a ter ce i ros.

Jus ti fi can do a ini ci a ti va, seu ilus tre Au tor in vo ca
a pre o cu pa ção das uni da des fe de ra das ante a pos si -
bi li da de de ques ti o na men tos ju di ci a is fun da dos nas
mo di fi ca ções no mer ca do de ener gia elé tri ca, de cor -
ren tes da pri va ti za ção das em pre sas dis tri bu i do ras e
do sur gi men to da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri -
ca – ANEEL. Tais ações po de ri am acar re tar sé ri os re-
fle xos no ní vel de re ce i ta do ICMS, mo ti vo por que a
ques tão me re ceu com ple xos es tu dos, sen do o pro je -
to re sul ta do de ple i to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de -
ral com o ob je ti vo de adap tar a le gis la ção à nova re a li -
da de do se tor.

Ao pro je to não se apre sen ta ram emen das.

II – Aná li se

Di re i to Tri bu tá rio é ma té ria com pre en di da na
com pe tên cia le gis la ti va con cor ren te da União, de
acor do com o dis pos to no art. 24, in ci so I, da Cons ti tu -
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i ção. Ao Con gres so Na ci o nal cabe dis por so bre o
mes mo tema, nos ter mos do art. 48, in ci so I, do Di plo -
ma Su pre mo, e a ini ci a ti va de leis com ple men ta res
está afe ta a qual quer Mem bro ou Co mis são da Câ-
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral, con so -
an te dis põe o seu art. 61, ca put.

Além dos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is men ci o -
na dos, a ini ci a ti va en con tra ain da am pa ro nos arts.
146, III, a, e 155, XII do Esta tu to Po lí ti co.

A esta Co mis são com pe te, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.

Até se tem bro de 1996, a dis ci pli na do ICMS es-
ta va es ta be le ci da, de ma ne i ra cla u di can te, no Con vê -
nio ICMS 66, de 1988, si tu a ção que en se ja va um sem
nú me ro de ações ju di ci a is, que en vol vi am os mais di-
ver sos as pec tos do im pos to. Com o ad ven to da Lei
Kan dir, vo ta da ce le re men te no Con gres so Na ci o nal,
ao lado de al gu mas ino va ções be né fi cas para os con-
tri bu in tes e para a eco no mia bra si le i ra, ti ve mos o ne-
ces sá rio dis ci pli na men to dos prin ci pa is ter mos do im-
pos to, como o fato ge ra dor, com seu nú cleo ob je ti vo e
seus as pec tos es pa ci al, tem po ral, quan ti ta ti vo e sub-
je ti vo.

Não obs tan te, com a apli ca ção prá ti ca da lei e o
evo lu ir da vida so ci al, como sói acon te cer, emer gem
al gu mas fa lhas, omis sões ou ne ces si da de de ade-
qua ção do tex to le gal às trans for ma ções que se pro-
ces sam na eco no mia e aos no vos fe nô me nos que, a
cada dia, nos sur pre en dem.

Assim se deu com a apro va ção da Lei Com ple -
men tar nº 102, de 11 de ju lho de 2000, que mo di fi cou
di ver sos as pec tos da tri bu ta ção do ICMS. Ago ra, com
a pri va ti za ção das em pre sas con ces si o ná ri as do se-
tor ener gé ti co e com o sur gi men to de no vas mo da li -
da des de tran sa ções co mer ci a is re la ti vas à ener gia
elé tri ca, re no va-se a ne ces si da de de se ade quar a le-
gis la ção a es sas trans for ma ções.

De fato, al guns as pec tos do tri bu to de vem es tar
per fe i ta men te de fi ni dos na lei para que a sua co bran -
ça seja ju ri di ca men te ina ta cá vel. No caso, a pru dên -
cia do Au tor fê-lo ati nar com ter mos bá si cos, como a
de fi ni ção da hi pó te se de in ci dên cia do ICMS nas di fe -
ren tes es pé ci es de ope ra ções re la ti vas a ener gia elé-
tri ca, como a res pon sa bi li da de pelo re co lhi men to do
im pos to e como a per fe i ta de fi ni ção da base de cál cu -
lo nas mes mas ope ra ções, ter mos cuja au sên cia ex-
pres sa na lei po de ria, con quan to não ne ces sa ri a men -
te, fran que ar aos mais as tu tos a opor tu ni da de de im-
pe trar ações ju di ci a is con tra o pa ga men to do im pos to, 

fo men tan do ain da mais a co nhe ci da e in de se já vel “in-
dús tria de li mi na res”.

Uma úni ca cor re ção na emen ta do pro je to pa re -
ce-nos ne ces sá ria, com o fito de adap tá-la às dis po si -
ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro
de 1998, re pro du zin do-se fi el men te o tex to da emen ta 
da Lei Com ple men tar nº 87, de 1996.

III – Voto

Em face dos mo ti vos ex pos tos, vo ta mos pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e boa ade qua ção à
téc ni ca le gis la ti va do Pro je to de Lei do Se na do nº
240, de 2001 – Com ple men tar e, no mé ri to, pela sua
apro va ção com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CAE

Dê-se à emen ta do pro je to a se guin te re da ção:

“Alte ra a Lei Com ple men tar nº 87, de
13 de se tem bro de 1996, que Dis põe so bre
o im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral
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, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sala da Co mis são, 23 de abril de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Anto nio Car los Jú ni or, Re-
la tor – Ger son Ca ma ta – Lú dio Co e lho – Ri car do
San tos – Fre i tas Neto – Ro ber to Sa tur ni no – Jo-
nas Pi nhe i ro – Arlin do Por to – Ro meu Tuma – Pa u -
lo Sou to – Pa u lo Har tung – Ro me ro Jucá – Jose
Fo ga ça – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis-
tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:

I – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,
eco nô mi co e ur ba nís ti co;
....................................................................................

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;
....................................................................................
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Art. 146. Cabe à lei com ple men tar:
....................................................................................

III – es ta be le cer nor mas ge ra is em ma té ria de
le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al men te so bre:

a) de fi ni ção de tri bu tos e de suas es pé ci es, bem
como, em re la ção aos im pos tos dis cri mi na dos nes ta
Cons ti tu i ção, a dos res pec ti vos fa tos ge ra do res, ba-
ses de cál cu lo e con tri bu in tes;
....................................................................................

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

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

XII – cabe à lei com ple men tar:
a) de fi nir seus con tri bu in tes;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria;
c) dis ci pli nar o re gi me de com pen sa ção do im-

pos to;
....................................................................................

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 COMPLEMENTAR Nº 102,
DE 11 DE JULHO DE 2000

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que “dis põe so bre o im pos to dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral 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, e dá ou tras pro vi dên -
ci as“.

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

PARECER Nº 301, DE 2002

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
8, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, que re quer seja

en ca mi nha 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 e ju ri di ci da de da
pro po si ção que está tra mi tan do na Câ-
ma ra dos De pu ta dos, re fe ren te a com pe -
tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral de
dis por so bre o en di vi da men to das uni da -
des da Fe de ra ção.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

Che ga à aná li se des ta Co mis são o Re que ri -
men to nº 8, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, me di an te o qual aque le ór gão co le gi a -
do, nos ter mos do pre vis to no art. 101, V, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, con sul ta esta Co-
mis são so bre as se guin tes ques tões:

Ten do em vis ta as dis po si ções con ti das no art.
52, V, VI, e VIII, e nos arts. 32 e 40 da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal.

1. Há ne ces si da de da edi ção de lei ge né ri ca
au to ri zan do o Po der Exe cu ti vo a con tra tar em
nome da União ope ra ção de cré di to in ter no e a
con ce der ga ran tia em ope ra ção de cré di to in ter no
das en ti da des da Admi nis tra ção Fe de ral in di re ta,
bem como dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos
Mu ni cí pi os e das res pec ti vas en ti da des da Admi-
nis tra ção in di re ta?

2. A Lei nº 6.263, de 18 de no vem bro de 1975,
que ‘au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con tra tar ou ga-
ran tir, em nome da União, em prés ti mos in ter nos
para a re a li za ção de obras e aqui si ção de bens de
ca pi tal pro du zi dos no Pa ís’, e o De cre to-Lei nº
1.312, de 15 de fe ve re i ro de 1974, que ‘au to ri za o
Po der Exe cu ti vo a dar a ga ran tia do Te sou ro Na ci o -
nal a ope ra ções de cré di tos ob ti dos no ex te ri or,
bem como, a con tra tar cré di tos em mo e da es tran -
ge i ra nos li mi tes que es pe ci fi ca, con so li da in te i ra -
men te a le gis la ção em vi gor so bre a ma té ria e dá
ou tras pro vi dên ci as’, fo ram re cep ci o na dos pelo vi-
gen te or de na men to ju rí di co?

Escla re ce a CAE que o pre sen te re que ri men to 
ob je ti va es cla re cer o es co po da com pe tên cia pri va -
ti va do Se na do Fe de ral de dis por so bre o en di vi da -
men to das uni da des da Fe de ra ção. A res pos ta à
con sul ta ora for mu la da ser vi rá de ju ris pru dên cia
para fu tu ras pro po si ções ori un das do Po der Exe cu -
ti vo e que vi sem à ob ten ção de au to ri za ção para a
con tra ta ção de ope ra ções de cré di to ou a con ces -
são de ga ran ti as.

É o re la tó rio.
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II – Aná li se

A pri me i ra ques tão en vol ve ve ri fi car se há ne-
ces si da de da edi ção de lei ge né ri ca au to ri zan do o Po-
der Exe cu ti vo a con tra tar em nome da União ope ra -
ção de cré di to in ter no e a con ce der ga ran tia em ope-
ra ção de cré di to in ter no das en ti da des da Admi nis tra -
ção Fe de ral in di re ta, bem como dos Esta dos, do Dis-
tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e das res pec ti vas en ti da -
des da Admi nis tra ção in di re ta.

Esta be le cem os in ci sos VII e VIII do art. 52 da
Lei Ma i or que com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe-
de ral dis por so bre li mi tes e con di ções para as ope ra -
ções de cré di to ex ter no e in ter no dos di ver sos en tes
pú bli cos e 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.

Encon tram-se es sas ma té ri as re gu la men ta das
pe las Re so lu ções nº 96, de 1989, que dis põe so bre li-
mi tes glo ba is para as ope ra ções de cré di to ex ter no e
in ter no da União, de suas au tar qui as e de ma is en ti da -
des con fro ta das pelo po der pú bli co fe de ral e es ta be -
le ce li mi tes e con di ções para a con ces são da ga ran tia 
da União em ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no, e
nº 43, de 2001, que dis põe so bre as ope ra ções de
cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe-
de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu si ve con ces são de ga ran -
ti as, seus li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Ambos os atos são si len tes com re la ção à exi-
gên cia da edi ção de lei, pela União, para au to ri zar a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ou a con ces são
de ga ran tia por esse ente.

De ou tra par te, de ter mi na a Lei Com ple men tar
nº 101, de 4 de maio de 2000, que es ta 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, a cha-
ma da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, no in ci so I do §
1º do seu art. 32, que os ple i tos de re a li za ção de ope-
ra ções de cré di to de cada ente da Fe de ra ção, in clu si -
ve das em pre sas por eles con tro la das, di re ta ou in di -
re ta men te, de vem ser ins tru í dos com a in for ma ção da
exis tên cia de pré via e ex pres sa au to ri za ção para a
res pec ti va con tra ta ção, no tex to da lei or ça men tá ria,
em cré di tos adi ci o na is ou lei es pe cí fi ca.

O art. 40 do mes mo di plo ma le gal de ter mi na
que a mes ma exi gên cia exis te para a con ces são de
ga ran tia em ope ra ções de cré di to in ter nas ou ex ter -
nas.

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal é uma lei na ci -
o nal, ins ti tu i do ra de nor mas ge ra is so bre fi nan ças pú-
bli cas vin cu lan tes para to dos os en tes da Fe de ra ção,
in clu si ve a União, na for ma dos arts. 163, 165, § 9º, e

169 da Car ta Mag na. Assim, quan do aque le di plo ma
le gal exi ge que as ope ra ções de cré di tos e as con ces -
sões de ga ran ti as das en ti da des fe de ra ti vas se jam
pre ce di dos de pré via e ex pres sa au to ri za ção na lei or-
ça men tá ria, em lei au to ri za do ra da aber tu ra de cré di -
tos adi ci o na is ou em lei es pe cí fi ca, esse co man do se
apli ca à União.

Ou seja, não pode o Go ver no Fe de ral con tra tar
ope ra ção de cré di to ou con ce der ga ran tia sem es tar
am pa ra do por au to ri za ção le gis la ti va. Essa au to ri za -
ção, en tre tan to, não é ge né ri ca, uma vez que deve
cons tar ou da lei de me i os, ou de lei des ti na da à aber-
tu ra de no vos cré di tos, ou de lei es pe cí fi ca, di plo mas
le ga is com es co po te má ti co ou tem po ral li mi ta do.

O que se ob ser va é que não há, em ne nhum di-
plo ma le gal pró prio – re so lu ção do Se na do Fe de ral,
que tem com pe tên cia cons ti tu ci o nal de es ta be le cer
con di ções para a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
e con ces são de ga ran ti as, ou lei com ple men tar dis ci -
pli na do ra dos in ci sos II e III do art. 163 da Cons ti tu i -
ção – exi gên cia da edi ção de lei ge né ri ca para que o
Po der Exe cu ti vo da União seja au to ri za do a exer cer
as com pe tên ci as aqui sob exa me.

Efe ti va men te, di plo ma le gal com tal ob je ti vo se-
ria, uni ca men te, de cla ra tó rio, uma vez que, do pon to
de vis ta ge né ri co, a com pe tên cia para con tra tar ope-
ra ções de cré di to ou con ce der ga ran ti as den tro dos li-
mi tes fi xa dos na for ma pre vis ta na Lei Ma i or é ati vi da -
de ad mi nis tra ti va, tí pi ca do Po der Exe cu ti vo. Não po-
de ria ser ela, cer ta men te, ser atri bu i ção de sig na da
aos de ma is Po de res da União.

Ade ma is, ten do em vis ta a exi gên cia de au to ri -
za ção le gis la ti va para cada ope ra ção do tipo, uma lei
ge né ri ca no caso se ria to tal men te des pi ci en da.

Des ta for ma, com re la ção à pri me i ra ques tão, a
res pos ta é não.

Pas se mos, ago ra à aná li se da Lei nº 6.263, de
1975, e do De cre to-Lei nº 1.312, de 1974.

No to can te à Lei nº 6.263, de 1975, tra ta-se, in-
du bi ta vel men te, de nor ma des ti na da a au to ri zar ope-
ra ções fi nan ce i ras es pe cí fi cas e li mi ta das no tem po.
O seu ca rá ter es pe cí fi co está cla ro em seu art. 1º, que
au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con tra tar ou ga ran tir, em
nome da União, para ór gãos e en ti da des da ad mi nis -
tra ção fe de ral di re ta e in di re ta, as sim como para as
fun da ções man ti das pelo po der pú bli co, em prés ti mos
in ter nos des ti na dos à re a li za ção de obras e aqui si ção 
de bens de ca pi tal pro du zi dos no País, em pro gra mas
e pro je tos que fo rem de cla ra dos pri o ri tá ri os para o
de sen vol vi men to na ci o nal.
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A li mi ta ção tem po ral do di plo ma le gal é dada por
seu art. 4º, que fixa em Cr$20.000.000.000,00 (vin te
bi lhões de cru ze i ros) o li mi te glo bal de em prés ti mos e
das ga ran ti as a se rem con tra ta das na for ma da lei. Ou
seja, tra ta-se de nor ma que, cer ta men te, já es go tou o
seu es co po, não mais vi gen do.

Qu an to ao De cre to-Lei nº 1.312, de 1974, os
seus arts. 1º e 2º têm na tu re za si mi lar à Lei nº 6.263,
de 1975, au to ri zan do ga ran tia da União so bre em-
prés ti mos de até qua ren ta bi lhões de cru ze i ros, des ti -
na dos ao re a pa re lha men to de por tos, de ór gãos da
ad mi nis tra ção fe de ral no ex te ri or, sis te mas de trans-
por tes, au men to da ca pa ci da de de ar ma ze na men to
fri go rí fi cos e ma ta dou ros, ele va ção do po ten ci al de
ener gia elé tri ca, de sen vol vi men to de in dús tri as bá si -
cas e agri cul tu ra, edu ca ção, sa ú de pú bli ca, sa ne a -
men to ur ba no ou ru ral, co mu ni ca ções, pes ca, am pa -
ro à mé dia e pe que na in dús tria, ha bi ta ção, co lo ni za -
ção, pe cuá ria e in te gra ção e de sen vol vi men to ur ba no
e re gi o nal ou li ga dos à se gu ran ça na ci o nal.

Já os de ma is dis po si ti vos da nor ma vi sam a,
con for me es pe ci fi ca a pró pria emen ta, con so li dar in-
te i ra men te a le gis la ção em vi gor so bre a con ces são
de ga ran ti as pela União.

Tra ta-se, como já se viu, de ma té ria que é, sob a
vi gen te Car ta, de com pe tên cia pri va ti va do Se na do
Fe de ral, ex vi do in ci so VIII do seu art. 52, e esta Casa
já dis ci pli nou to tal men te a ma té ria na aci ma re fe ri da
Re so lu ção nº 96, de 1989.

Des tar te, o Se na do Fede ral, ao re gu lar in te i ra -
men te a ma té ria de que tra ta va o De cre to-Lei nº
1.312, de 1974, re vo gou-o por for ça do que dis põe o
§ 2º, in fine, do art. 2º do De cre to-Lei nº 4.657, de 4
de se tem bro de 1942, a Lei de Intro du ção ao Có di go
Ci vil.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela res pos ta à
Con sul ta for mu la da pela Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos no RQE nº 8, de 2002, nos se guin tes ter mos:

1. Não há ne ces si da de, no vi gen te or-
de na men to ju rí di co, de edi ção de lei ge né ri -
ca au to ri zan do o Po der Exe cu ti vo a con tra -
tar em nome da União ope ra ção de cré di to
in ter no e a con ce der ga ran tia em ope ra ção
de cré di to in ter no das en ti da des da Admi-
nis tra ção Fe de ral in di re ta, bem como dos
es ta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos mu ni cí pi os
e das res pec ti vas en ti da des da Admi nis tra -
ção in di re ta. Tal nor ma, se edi ta da, te ria,

tão-so men te, efe i to de cla ra tó rio, sen do,
pois, des pi ci en da.

2. A Lei nº 6.263, de 1975, e o De cre -
to-Lei nº 1.312, de 1974, não se en con tram
mais em vi gor, seja por te rem es go ta do o
seu es co po, seja por te rem sido re vo ga dos
por nor ma pró pria su per ve ni en te que dis ci -
pli nou, in te i ra men te, a ma té ria que era de les 
ob je to.

Sala das Re u niões, 17 de abril de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Anto nio Car los Jú ni or,
Re la tor, – Se bas tião Ro cha – Ma ria do Car mo
Alves – Be ní cio Sam pa io – Iris Re zen de – Luiz
Otá vio – Wal deck Orné las – José Fo ga ça (Sem
Voto) – Ro ber to Fre i re – Ger son Ca ma ta – Lú cio
Alcân ta ra – Osmar Dias – Ca sil do Mal da ner – Ro-
meu Tuma – Amir Lan do – Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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;
....................................................................................

Art. 163. Lei com ple men tar dis po rá so bre:
....................................................................................

II – dí vi da pú bli ca ex ter na e in ter na, in clu í da a
das au tar qui as, fun da ções e de ma is en ti da des con-
tro la das pelo Po der Pú bli co;

III – con ces são de ga ran ti as pe las en ti da des pú-
bli cas;
....................................................................................
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Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:
....................................................................................

§ 9º Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro, a vi gên -

cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or ga ni za ção do pla no
plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or ça men tá ri as e da lei
or ça men tá ria anu al;

II – es ta be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e
pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta bem
como con di ções para a ins ti tu i ção e fun ci o na men to
de fun dos.

Art. 169. A des pe sa com pes so al ati vo e ina ti vo
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu-
ni cí pi os não po de rá ex ce der os li mi tes es ta be le ci dos
em lei com ple men tar.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

MENSAGEM DE VETO

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.

Art. 32. O Mi nis té rio da Fa zen da ve ri fi ca rá o
cum pri men to dos li mi tes e con di ções re la ti vos à re a li -
za ção de ope ra ções de cré di to de cada ente da Fe de -
ra ção, in clu si ve das em pre sas por eles con tro la das,
di re ta ou in di re ta men te.

§ 1º O ente in te res sa do for ma li za rá seu ple i to
fun da men tan do-o em pa re cer de seus ór gãos téc ni -
cos e ju rí di cos, de mons tran do a re la ção cus to-be ne fí -
cio, o in te res se eco nô mi co e so ci al da ope ra ção e o
aten di men to das se guin tes con di ções:

I – exis tên cia de pré via e ex pres sa au to ri za ção
para a con tra ta ção, no tex to da lei or ça men tá ria, em
cré di tos adi ci o na is ou lei es pe cí fi ca;

Art. 40. Os en tes po de rão con ce der ga ran tia em
ope ra ções de cré di to in ter nas ou ex ter nas, ob ser va -
dos o dis pos to nes te ar ti go, as nor mas do art. 32 e, no
caso da União, tam bém os li mi tes e as con di ções es-
ta be le ci dos pelo Se na do Fe de ral.
....................................................................................

PARECER Nº 302, DE 2002

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre a Men sa gem nº
125, de 2002, (nº 279/2002, na ori gem),
que “Sub me te à apre ci a ção do Se na do
Fe de ral, o nome do Se nhor Luiz Fran cis -

co Sil va Mar cos para o car go de Di re -
tor-Ge ral do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT, em
subs ti tu i ção a Fran cis co de Pa u la Ma ga -
lhães Go mes.“

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 25 de abril de 2002,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pela Se nho ra Se-
na do ra Mar lu ce Pin to so bre a Men sa gem nº 125, de
2002, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Luiz Fran cis co Sil va Mar cos, para exer cer o car go de
Di re tor- Ge ral do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT, em subs ti tu i -
ção a Fran cis co de Pa u la Ma ga lhães Go mes, por vo-
tos 15 fa vo rá ve is, 0 con trá rio(s) e 1 abs ten ção.

Sala das Co mis sões, 25 de abril de 2002. –
Alber to Sil va, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la to ra.

 Re la tó rio

Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio
da Men sa gem nº 125, de 2002 (nº 279, de 2002, na
ori gem), sub me te ao exa me do Se na do Fe de ral a
in di ca ção do Se nhor Luiz Fran cis co Sil va Mar cos
para exer cer o car go de Di re tor-Ge ral do De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes
(DNIT), em subs ti tu i ção a Fran cis co de Pa u la Ma ga -
lhães Go mes.

A cri a ção do DNIT, au tar quia vin cu la da ao Mi-
nis té rio dos Trans por tes, de cor re da Lei nº 10.233, de
5 de ju nho de 2001, que ”dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o Con-
se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans-
por te, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres,
a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans-
por tes e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Mais do que cri ar e re for mu lar uni da des ad mi -
nis tra ti vas, a Lei nº 10.233, de 2001, ins ti tu iu um novo
mo de lo para a po lí ti ca na ci o nal de trans por tes ba se a -
do na fi xa ção de pa râ me tros a se rem ob ser va dos e
pa drões a se rem al can ça dos na pres ta ção dos ser vi -
ços, seja nos sis te mas ope ra dos di re ta men te pelo po-
der pú bli co, seja na que les con ce di dos a ope ra do res
pri va dos. O novo mo de lo en se jou a ex tin ção de em-
pre sas e ór gãos, en tre os qua is o an ti go De par ta men -
to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem (DNER), cu jas
atri bu i ções es tão sen do ab sor vi das pelo DNIT.
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Em de cor rên cia da Me di da Pro vi só ria nº
2.217-3, de 4 de se tem bro de 2001, que al te rou a Lei
nº 10.233, de 2001, as no me a ções dos Di re to res do
DNIT pas sa ram a de pen der da apro va ção do Se na do
Fe de ral.

A in di ca ção em apre ço obe de ce, as sim, aos ter-
mos do art. 52, III, f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que atri-
bui com pe tên cia pri va ti va a esta Casa do Par la men to
para apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após ar-
güi ção pú bli ca, a es co lha de ti tu la res dos car gos
enun ci a dos na Lei Ma i or e de ou tros “que a lei de ter -
mi nar”.

A men sa gem pre si den ci al em pa u ta, que se faz
acom pa nhar do cur rí cu lo do Se nhor Luiz Fran cis co
Sil va Mar cos, de mons tra a sa tis fa ção dos re qui si tos
ins cri tos no art. 88 da Lei nº 10.233, de 2001, para os
ocu pan tes do car go de Di re tor do DNIT: ser bra si le i ro, 
ter ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma ção
uni ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa tí vel com
os ob je ti vos, atri bu i ções e com pe tên ci as do De par ta -
men to e ele va do con ce i to no cam po de suas es pe ci a -
li da des.

Nas ci do no dia 16 de abril de 1946, na ci da de do
Rio de Ja ne i ro, Luiz Fran cis co Sil va Mar cos, for-
mou-se em Enge nha ria Ope ra ci o nal Ci vil, em 1970,
e, com ple men tar men te, em Enge nha ria Ci vil, em
1972. Espe ci a li zou-se em Con ser va ção Ro do viá ria,
em 1976, pelo Insti tu to de Pes qui sas Ro do viá ri as do
DNER. Ao lon go de sua vida fun ci o nal, re a li zou vá ri os 
cur sos de ca pa ci ta ção nas áre as de in for má ti ca, ad-
mi nis tra ção, ava li a ção de pro je tos e de sen vol vi men to
ge ren ci al.

Ten do an te ri or men te exer ci do atri bu i ções de
en ge nhe i ro, tan to no se tor pri va do quan to na área pú-
bli ca, nes se caso na Casa da Mo e da do Bra sil, o in di -
ca do per ten ce aos qua dros do DNER des de 1974.
Nes sa au tar quia, se guiu des ta ca da car re i ra ao exer-
cer os car gos de en ge nhe i ro nas áre as de es tu dos e
pro je tos e de con ser va ção de ro do vi as, até as su mir
res pon sa bi li da des de che fia no Ser vi ço de Cus tos e
Pro du ção e na Di vi são de Con ser va ção.

De se tem bro de 2000 a agos to de 2001, foi co-
or de na dor da Di re to ria de Enge nha ria Ro do viá ria,
ten do exer ci do in te ri na men te o car go de di re tor. De
agos to de 2001 a fe ve re i ro do ano em cur so, foi Di-
re tor de Admi nis tra ção e Fi nan ças, pas san do en tão
a exer cer a fun ção de Asses sor Espe ci al da Inven ta -
ri an ça no pro ces so de ex tin ção do DNER.

Como se nota, o cur rí cu lo do Se nhor Luiz
Fran cis co Sil va Mar cos pre en che am pla men te os
re qui si tos le ga is para a sua no me a ção. Des sa for-

ma, con si de ran do-o cre den ci a do para o exer cí cio
do car go para o qual foi in di ca do pelo Exmo. Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca, sub me te mos sua es co -
lha, cons tan te da Men sa gem Pre si den ci al nº 125,
de 2002 (nº 279, de 2002, na ori gem), à apre ci a ção
des ta Co mis são.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2002. – Alber-
to Sil va, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la to ra – Val-
mir Ama ral – Arlin do Por to – Pa u lo Sou to – Emi lia
Fer nan des – Na bor Jú ni or – Lú dio Co e lho – Ro-
meu Tuma – Fer nan do Ri be i ro – Luiz Otá vio – Jo-
nas Pi nhe i ro – Ma u ro Mi ran da – Lind berg Cury –
Be ní cio Sam pa io – Gil ber to Mes tri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após

ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

....................................................................................
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

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

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

MENSAGEM DE VETO Nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na-
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu -
ra de Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

Art. 88. Os Di re to res de ve rão ser bra si le i ros,
ter ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma ção
uni ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa tí vel
com os ob je ti vos, atri bu i ções e com pe tên ci as do
DNIT e ele va do con ce i to no cam po de suas es pe ci -
a li da des, e se rão in di ca dos pelo Mi nis tro de Esta do
dos Trans por tes e no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de
4-9-2001)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3,
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res -
tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra -
ção de Po lí ti cas de Trans por te, a Agên cia 
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua-
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

“Art. 88. .................................................
Pa rá gra fo úni co. As no me a ções dos

Di re to res do DNIT se rão pre ce di das, in di vi -
du al men te, de apro va ção pelo Se na do Fe-
de ral, nos ter mos da alí nea f do in ci so III do
art. 52 da Cons ti tu i ção.“ (NR)

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

PARECER Nº 303, DE 2002

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 3, de 2002, ten-
do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Alva ro Dias, que acres cen ta o art.149-A à
Cons ti tu i ção Fe de ral, e so bre a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ro me ro Jucá, que acres cen ta o art.
149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

São ob je to de apre ci a ção, nes ta opor tu ni da de,
duas Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção, ca rac te ri -
za das à epí gra fe, de igual teor, que vi sam à ins ti tu i ção 
de con tri bu i ção es pe ci al para cus te io de ser vi ços de
ilu mi na ção pú bli ca. É pro pos to o acrés ci mo do se-
guin te dis po si ti vo à Cons ti tu i ção Fe de ral:

Art. 149-A. Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral
po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, na for ma das res pec ti -
vas leis, para o cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção pú bli -
ca, ob ser va do o dis pos to no art. 150, III.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da a co bran ça da con-
tri bu i ção a que se re fe re o ca put, na fa tu ra de con su -
mo de ener gia elé tri ca.

Não fo ram acos ta das emen das, no pra zo re gu -
la men tar.

II – Aná li se

As pro po si ções sob exa me ob ser vam os pres-
su pos tos de ad mis si bi li da de cons tan tes do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral: tra zem a as si na tu ra de mais de
um ter ço dos mem bros da Casa e não se re fe rem a
qual quer das ma té ri as ar ro la das no § 4º do men ci o -
na do ar ti go. O País não se en con tra em es ta do de de-
fe sa ou de sí tio, e não vige, no mo men to, qual quer in-
ter ven ção fe de ral, não ha ven do, por tan to, qual quer
óbi ce à nor mal tra mi ta ção.

Qu an to ao mé ri to, deve-se con vir que a pro pos -
ta sob exa me é opor tu na e tem como ob je ti vo re sol ver 
um pro ble ma que se tor nou cru ci al para mi lha res de
Mu ni cí pi os.

É de co nhe ci men to ge ral que as co mu nas en-
fren tam gran de di fi cul da de para im plan tar e man ter
os ser vi ços que lhe in cum bem. O mo de lo tri bu tá rio é
cen tra li za dor, em to tal des com pas so com a des cen -
tra li za ção de ser vi ços por to dos pre co ni za da e, mais
que isso, exi gi da pe los ci da dãos que têm, na ad mi nis -
tra ção lo cal, o de sa gua dou ro na tu ral de to das suas
de man das e ca rên ci as de ser vi ço pú bli co.

As re ce i tas pró pri as mu ni ci pa is, além de pou-
cas, têm so fri do gran de flu tu a ção em re la ção ao PIB
– o que, na ver da de, re ve la a ina de qua ção do mo de -
lo tri bu tá rio e a in ca pa ci da de dos mu ni cí pi os de ado-
tar me ca nis mos de de fe sa ante as flu tu a ções da eco-
no mia.

Nes se con tex to, o cus te io das des pe sas com
ilu mi na ção pú bli ca as su miu ca rá ter de dra ma ti ci da de, 
ain da mais agra va do quan do ocor reu a pri va ti za ção
do se tor elé tri co, tra zen do con si go mais ri gor nas co-
bran ças, in clu si ve com sus pen são do for ne ci men to
de ener gia, de i xan do vá ri as ci da des às es cu ras.

To da via, o pro ble ma é an ti go, an te ri or à Cons-
ti tu i ção de 1988 (que, aliás, não ino vou na ma té ria).
A ten ta ti va dos Mu ni cí pi os de aten der à des pe sa
me di an te cri a ção da taxa de ilu mi na ção pú bli ca pro-
vo cou inú me ros ques ti o na men tos ju di ci a is, do que
de cor reu far ta e con so li da da ju ris pru dên cia afir ma -
ti va da in di vi si bi li da de do ser vi ço e con se qüen te in-
cons ti tu ci o na li da de des sa taxa. Ocor re que tan to a
Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 145, II) quan to o Có di go
Tri bu tá rio Na ci o nal – CTN (Lei nº 5.172, de 1966,
art. 77) de ter mi nam que, além do exer cí cio do po-
der de po lí cia, as ta xas so men te po dem ser co bra -
das pela pres ta ção de ser vi ços pú bli cos es pe cí fi -
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cos e di vi sí ve is, ca te go ria em que não se en qua dra
a ilu mi na ção pú bli ca.

Uma vez que há a con vic ção da ne ces si da de
de se pro por ci o nar aos Mu ni cí pi os nova fon te de re-
ce i ta para aten der a des pe sa es pe cí fi ca, a so lu ção
deve ser a que me nos pre ju í zo ca u se à es tru tu ra tri-
bu tá ria.

A so lu ção pro pos ta uti li za o con ce i to das con tri -
bu i ções es pe ci a is, que de flu em do art. 149 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral. Tais con tri bu i ções, que por de li be ra ção
dos Cons ti tu in tes de 1988 de i xa rão o lim bo da pa ra fis -
ca li da de para se in te grar ao sis te ma tri bu tá rio, ofe re -
cem a fle xi bi li da de con ce i tu al pro pí cia para o caso.

A res pe i to da na tu re za ju rí di ca das con tri bu i -
ções es pe ci a is, Sa cha Cal mon (Das Incons ti tu ci o na li -
da des da Lei nº 9.783/99 – Con tri bu i ções dos Ati vos e
dos Ina ti vos, Re vis ta dos Tri bu na is – Ca der nos de Di-
re i to Tri bu tá rio e Fi nan ças Pú bli cas, nº 29), in di ca que
duas cor ren tes po dem ser apre sen ta das com pre sen -
ça na dou tri na e na ju ris pru dên cia: a) uma que sub su -
me tan to os em prés ti mos com pul só ri os (tri bu tos ca u -
sa is e res ti tu í ve is) quan to as con tri bu i ções pa ra fis ca is 
ou es pe ci a is (im pos tos afe ta dos a fi na li da des es pe cí -
fi cas ou fi na lís ti cos) nas fi gu ras de im pos to ou da taxa
(Alfre do Au gus to Bec ker, Ali o mar Ba le e i ro, en tre ou-
tros); e b) ou tra que vê as con tri bu i ções di vi di das em
duas es pé ci es: con tri bu i ções de me lho ria e con tri bu i -
ções es pe ci a is (Ge ral do Ata li ba, par ci al men te, e Car-
los Má rio da Sil va Vel lo so, v.g.).

No mes mo ar ti go, em con ti nu a ção, Prof. Sa cha
Cal mon en cam pa a po si ção de Ge ral do Ata li ba,
trans cre ven do de sua obra ”Hi pó te se de Inci dên cia
Tri bu tá ria“, 5ª ed., Ma lhe i ros, 1980, pág. 171:

Pode-se di zer que – da no ção fi nan ce i -
ra de con tri bu i ção – é uni ver sal o as ser to no
sen ti do de que se tra ta de tri bu to di fe ren te
do im pos to e da taxa e que, por ou tro lado,
de seus prin cí pi os in for ma do res, fica sen do
mais im por tan te o que afas ta, de um lado, a
ca pa ci da de con tri bu ti va (sal vo a ado ção de
h. i. tí pi ca e ex clu si va de im pos to) e, dou tro,
a es tri ta re mu ne ra bi li da de ou co mu ta ti vi da -
de, re la ti va men te a atu a ção es ta tal (tra ço tí-
pi co da taxa).

Ou tro tra ço es sen ci al da fi gu ra da con-
tri bu i ção, que pa re ce ser en cam pa do – pela
uni ver sa li da de de seu re co nhe ci men to e
pela sua im por tân cia, na con fi gu ra ção da
en ti da de – está na cir cuns tân cia de re la ci o -
nar-se com uma es pe ci al des pe sa, ou es pe -

ci al van ta gem re fe ri das aos seus su je i tos
pas si vos (con tri bu in tes). Daí as de sig na ções 
dou tri ná ri as spe ci al as sess ment, con tri bu to
spe ci a le,” tri bu to spe ci a le”, etc.

Em ou tras pa la vras, se o im pos to é in-
for ma do pelo prin cí pio da ca pa ci da de con tri -
bu ti va e a taxa in for ma da pelo prin cí pio da
re mu ne ra ção, as con tri bu i ções são in for ma -
das por prin cí pio di ver so. Me lhor se com pre -
en de isto, quan do se con si de ra que é da
pró pria no ção de con tri bu i ção – tal como
uni ver sal men te en ten di da – que os su je i tos
pas si vos se rão pes so as cuja si tu a ção ju rí di -
ca te nha re la ção, di re ta ou in di re ta, com
uma des pe sa es pe ci al, a elas res pe i tan te,
ou al guém que re ce ba da ação es ta tal um
re fle xo que pos sa ser qua li fi ca do como ”es-
pe ci al“ (na pre ci o sa obra Las Con tri bu ci o -
nes Espe ci a les en Espa ña, Insti tu to de
Estu di os Fis ca les, 197, Ma drid, a Dra. Ma-
nu e la Var ga H. ar ro la au to res clás si cos que
su bli nham o cu nho es pe ci al dos tri bu tos de-
sig na dos con tri bu i ções.

Em re su mo, a dou tri na ain da é va ci lan te quan-
to à na tu re za das con tri bu i ções es pe ci a is: ou con si -
de ra que as con tri bu i ções es pe ci a is po dem as su mir
ora a na tu re za de im pos to, ora a na tu re za de taxa,
de pen den do do fato ge ra dor ele i to pelo le gis la dor,
ou con si de ra que, nem im pos to nem taxa, se ri am
como que uma ca te go ria in ter me diá ria. To da via, em
qual quer des sas op ções dou tri ná ri as se abri ga ria,
con for ta vel men te, uma con tri bu i ção es pe ci al para
ilu mi na ção pú bli ca.

É tam bém do Prof. Sa cha Cal mon (Di re i to Tri bu -
tá rio Atu al, Fo ren se, 1997, pág. 122 e seg.):

À con tri bu i ção es pe ci al da Cons ti tu i -
ção Fe de ral de 1988 é fi gu ra nor ma ti va tri-
bu tá ria, por quan to per faz to dos os da dos do
con ce i tu a is do tri bu to, se gun do os arts. 3º,4º
e 5º do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal. Com efe-
i to, é. a) pres ta ção pe cu niá ria; b) em mo e da
(obri ga ção de dar di nhe i ro) ou em va lor que
nela se pos sa ex pri mir (pode ser dí vi da de
di nhe i ro ou dí vi da de va lor), ins ti tu í da; c) em
lei (obri ga ção a-con tra tu al, he te rô no ma, ex
lege, que não é san ção de ato ilí ci to e, pois,
não se con fun de com as mul tas, de ven do
ser co bra da ad mi nis tra ti va men te me di an te
ati vi da de vin cu la da à lei (le ga li da de ad mi -
nis tra ti va) (...) Além dis so, o art. 149 da
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 sub me te as
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con tri bu i ções es pe ci a is aos prin cí pi os ju ris -
tri bu tá ri os da le ga li da de, ir re tro a ti vi da de
subs tan ci al e não sur pre sa (...) Vê-se, por-
tan to, que na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988
as con tri bu i ções es pe ci a is ou, se se qui ser,
os im pos tos es pe ci a is afe ta dos a fi na li da des 
es pe cí fi cas são in ques ti o na vel men te tri bu -
tos e se en car tam no sis te ma ge ral de re-
par ti ção de com pe tên cia tri bu tá ria tal como
pre vis to na Cons ti tu i ção (re gras de po tes ta -
de e re gras de blo que io).

To da via, a pro pos ta me re ce aper fe i ço a men to.
No ca put do ar ti go cujo acrés ci mo de ve rá ser fe i to ao
tex to cons ti tu ci o nal, cons ta a obri ga to ri e da de de ob-
ser vân cia do in ci so III do art. 150, que diz res pe i to aos
prin cí pi os da an te ri o ri da de e de não-con fis co.

Con si de ran do que o prin cí pio da le ga li da de, ins-
cul pi do no in ci so I do mes mo art. 153 é con si de ra do
(em pé de igual da de com os de ma is) como ga ran tia
in di vi du al dos con tri bu in tes, ar ro la do, por tan to, en tre
as cha ma das cláu su las pé tre as, é de toda con ve niên -
cia, até para pre ve nir fu tu ra in qui na ção de in cons ti tu -
ci o na li da de, que tam bém ele seja men ci o na do para
ob ser vân cia obri ga tó ria. Com isso, aliás, es tar-se-á
se guin do o pa drão do art. 149, em re la ção às de ma is
con tri bu i ções es pe ci a is.

Por ou tro lado, o dis pos to no pa rá gra fo úni co
pro pos to diz res pe i to a téc ni ca de co bran ça do tri bu to, 
não se afi gu ran do como ma té ria de na tu re za cons ti tu -
ci o nal. Não há sen ti do em so bre car re gar a Cons ti tu i -
ção com nor ma de cu nho ti pi ca men te ope ra ci o nal,
até mes mo por que, a con trá rio sen so, po de ria ser in-
ter pre ta do que não es ta ria au to ri za da ou tra for ma de
co bran ça (ban cá ria, em te sou ra ria etc.).

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção da
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 2002,
pre ju di ca da a de nº 6, de 2002, com as se guin tes
emen das:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 149-A da Cons ti tu i ção, in tro du zi do
pelo art. 1º da PEC nº 3, de 2002, a se guin te re da ção:

Art. 149-A. Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to
Fe de ral po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, na
for ma das res pec ti vas leis, para o cus te io do
ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 150, I e III.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Su pri ma-se o pa rá gra fo úni co do art. 149-A da
Cons ti tu i ção, in tro du zi do pelo art. 1º da PEC nº 3, de
2002.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
Anto nio Car los Ju ni or – Fre i tas Neto – Ro meu
Tuma – Jef fer son Pé res – Ger son Ca ma ta – Lú cio
Alcân ta ra – Osmar Dias – Ma ria do Car mo Alves –
Íris Re zen de – Ma gui to Vi le la – Amir Lan do – Ro-
me ro Jucá – Ca sil do Mal da ner – Se bas tião Ro cha
– José Fo ga ça – Be ní cio Sam pa io – Wal deck
Orne las – João Alber to Sou za – Artur da Tá vo la –
Wel ling ton Ro ber to – José Agri pi no – Ney Su as -
su na – Fer nan do Ri be i ro – Lú dio Co e lho – Mar lu -
ce Pin to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAl DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so-
bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio
Na ci o nal e ins ti tui nor mas ge ra is de di re -
i to tri bu tá rio apli cá ve is à União, Esta dos
e Mu ni cí pi os.

....................................................................................
Art. 3º Tri bu to é toda pres ta ção pe cu niá ria com-

pul só ria, em mo e da ou cujo va lor nela se pos sa ex pri -
mir, que não cons ti tua san ção de ato ilí ci to, ins ti tu í da
em lei e co bra da me di an te ati vi da de ad mi nis tra ti va
ple na men te vin cu la da.

Art. 4º A na tu re za ju rí di ca es pe cí fi ca do tri bu to é
de ter mi na da pelo fato ge ra dor da res pec ti va obri ga -
ção, sen do ir re le van tes para qua li fi cá-la:

I – a de no mi na ção e de ma is ca rac te rís ti cas for-
ma is ado ta das pela lei;

II – a des ti na ção le gal do pro du to da sua ar re ca -
da ção.

Art. 5º Os tri bu tos são im pos tos, ta xas e con tri -
bu i ções de me lho ria.
....................................................................................

Art. 77. As ta xas co bra das pela União, pe los
Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral ou pe los Mu ni cí pi os, no
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âm bi to de suas res pec ti vas atri bu i ções, têm como
fato ge ra dor o exer cí cio re gu lar do po der de po lí cia,
ou a uti li za ção, efe ti va ou po ten ci al, de ser vi ço pú bli co 
es pe cí fi co e di vi sí vel, pres ta do ao con tri bu in te ou
pos to à sua dis po si ção.

Pa rá gra fo úni co. A taxa não pode ter base de
cál cu lo ou fato ge ra dor idên ti cos aos que cor res pon -
dam a im pos to nem ser cal cu la da em fun ção do ca pi -
tal das em pre sas. (Re da ção dada pelo Ato Com ple -
men tar nº 34, de 30-1-1967)
....................................................................................

LEI Nº 9.783, DE 28 DE JANEIRO DE 1999

Dis põe so bre a con tri bu i ção para o
cus te io da pre vi dên cia so ci al dos ser vi -
do res pú bli cos, ati vos e ina ti vos, e dos
pen si o nis tas dos três Po de res da União,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 304, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 427, de 2000.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 427, de
2000, que pro põe seja so li ci ta da ao Insti tu to Na ci o nal
de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, por in-
ter mé dio do Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio a
re la ção das pro pri e da des ru ra is gri la das por la ti fun -
diá ri os, no Esta do de Mato Gros so, com ca das tro
can ce la do pelo Mi nis té rio do de sen vol vi men to Agrá-
rio, con ten do as se guin tes in for ma ções (des ta ques
do au tor):

1) Área gri la da;
2) Pro pri e tá rio;
3) Nome da pro pri e da de;
4) Mu ni cí pio;
O re que ri men to, de au to ria do ilus tre Se na dor

Ante ro Paes de Bar ros, não está acom pa nha do de
jus ti fi ca ção.

O re fe ri do re que ri men to veio a esta Co mis são
Di re to ra, com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons-
ti tu i ção Fe de ral e no art. 216, in ci so I, do Re gi men to
Inter no.

II – Aná li se

O Re que ri men to nº 427, de 2000, foi lido e pu bli -
ca do no iní cio de agos to de 2000 e en ca mi nha do à de-
ci são da Mesa. No en tan to, de vi do à li cen ça do re la tor

ini ci al men te de sig na do, so men te ago ra pôde a pro po -
si ção ser sub me ti da a apre ci a ção des te co le gi a do.

De ve mos res sal tar que an tes mes mo que hou-
ves se de sig na ção do re la tor para a apre ci a ção do re-
que ri men to o Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to 
Agrá rio, Raul Be lens Jung mann Pin to, en ca mi nhou
ao Exce len tís si mo Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio des ta
Casa, Se na dor Car los Pa tro cí nio, o Ofí cio/MDA/nº
280/00, para acu sar o re ce bi men to do Re que ri men to
de Infor ma ção nº 427/00 e co mu ni car ao re que ren te
que sua so li ci ta ção se ria aten di da tão logo se jam
con clu í dos os tra ba lhos de le van ta men to da si tu a ção
de cada tí tu lo de pro pri e da de e es tu do de sua au ten ti -
ci da de, le gi ti mi da de e ma te ri a li za ção me di an te o
geo-re fe ren ci a men to.

Ale ga o Mi nis tro que só as sim ... será pos sí vel
afir mar, com se gu ran ça, qua is os tí tu los con si de ra -
dos ir re gu la res.

A Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, após co mu ni -
car ao Ple ná rio que o Mi nis tro an te ci pou-se à de ci são
da Mesa, an tes mes mo des ta ma ni fes tar-se so bre a
pro po si ção, dis tri bu iu o pre sen te re que ri men to para
nós re la tar mos, uma vez que as in for ma ções fo ram
par ci a is.

III – Voto

Não te mos re pa ros a fa zer quan to ao en ca mi -
nha men to do pe di do para aten der a so li ci ta ção do
ilus tre Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, ten do em vis-
ta que a pro po si ção en con tra-se de acor do com os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem
os pe di dos de in for ma ções 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 fa vo ra vel men te à 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 – Antô nio Car los Va-
la da res – Edson Lo bão – Car los Wil son.

PARECER Nº 305, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 65, de 2002.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros
Rel. Ad Hoc: Sen. Antô nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

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, o Se na dor Car los
Wil son re quer se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio das Re-
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la ções Exte ri o res “in for ma ções so bre o pro ces so de
res sar ci men to do Impos to de Impor ta ção aos pro du -
to res/ex por ta do res bra si le i ros de man ga por par te
dos Esta dos Uni dos”.

II – Aná li se

Con si de ran do que é ne ces sá rio ao Con gres so
dis por das me lho res in for ma ções pos sí ve is para o
exer cí cio de suas ati vi da des, o re que ri men to em aná-
li se bus ca in for ma ções acer ca de um pro ce di men to
re a li za do ro ti ne i ra men te to dos os anos, logo após a
vo ta ção e apro va ção jun to ao Con gres so Ame ri ca no,
nor mal men te no mês de ja ne i ro, so bre o res sar ci -
men to do Impos to de Impor ta ção aos pro du to res/ex -
por ta do res bra si le i ros de man ga.

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 e 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

O Re que ri men to em aná li se tam bém cum pre
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

Do ex pos to, 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 65, de
2002, ao Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res.

Sala das Re u niões, Ra mez Te bet , Pre si den te –
Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Antô nio Car los
Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão
– Car los Wil son.

PARECER Nº 306, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 150, de 2002.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

O ilus tre Se na dor Mo re i ra Men des, com base no
§ 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri -
men to nº 150, de 2002, no qual re quer se jam so li ci ta -
das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça in for ma -
ções so bre os Cen tros de Inte li gên cia da Po lí cia Fe-
de ral exis ten tes no Bra sil e re fe ren te às in ves ti ga ções 
que es tão sen do re a li za das pela Po lí cia Fe de ral em
con jun to com a Espa nha e a Fran ça.

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 fa vo ra vel men te à sua apro va -
ção.

Sala de Re u niões, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Antô nio Car los Va la da res, Re la tor – Mo za ril do Ca-
val can ti – Edson Lo bão – Car los Wil son.

PARECER Nº 307, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 159, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

O Se nhor Se na dor Chi co Sar to ri re quer, seja
so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to Dr. Mar cus Vi ní ci us Pra ti -
ni de Mo ra es, in for ma ções so bre as pro vi dên ci as
que es tão sen do ado ta das para a au to ri za ção da-
que le Mi nis té rio para a re a li za ção do Inqué ri to
Soro-Epi de mi o ló gi co no re ba nho bo vi no do Esta do
de Ron dô nia, a se re a li zar no mais tar dar até o pró-
xi mo mês de agos to do cor ren te ano.

Sua Exce lên cia jus ti fi ca sua ini ci a ti va e es cla re -
cen do, den tre vá ri os ou tros ar gu men tos, que o Pro-
gra ma de er ra di ca ção da Fe bre Afto sa está im plan ta -
do em 100% no Esta do de Ron dô nia, em con for mi da -
de com as nor mas sa ni tá ri as do Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, bem como, o real
cum pri men to das me di das ins ti tu ci o na is apro va das
pela Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, no sen ti do de
es ta be le cer a Le gis la ção Sa ni tá ria, como da Lei
Com ple men tar que tra ta dos Pro fis si o na is da área.

A pro po si ção está 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 e de re mes sa de do cu men tos
pe las 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 fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re-
que ri men to nº 159, de 2002, 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, de de 2002. – Se na dor Ra-
mez Te bet, Pre si den te – Car los Wil son, Re la tor –
Antô nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti
– Edi son Lo bão.
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PARECER Nº 308, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 162, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

O Se nhor Se na dor Car los Pa tro cí nio re quer,
seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Sa ú de,
Dr. Bar jas Ne gri, in for ma ções e es cla re ci men tos so-
bre os re cur sos e à exe cu ção do “Pro je to Alvo ra da”
nos mu ni cí pi os do Esta do do To can tins.

A pro po si ção está 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 e de re mes sa de do cu men tos pe-
las 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 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 162 de 2002, 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, de  de 2002. – Se na dor Ra-
mez Te bet, Pre si den te – Car los Wil son, Re la tor –
Antô nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti
– Edi son Lo bão.

PARECERES NºS 309 e 310, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
53, de 2000 – Com ple men tar, de au to ria
da Se na do ra Ma ri na Sil va, que cria re ser -
va do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral – FPE para as
Uni da des da fe de ra ção que abri ga rem,
em seus ter ri tó ri os, uni da des de Con ser -
va ção da na tu re za e ter ras in dí ge nas.

PARECER Nº 309, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is) 

Em au diên cia, nos ter mos do Re-
que ri men to nº 259, de 2000.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio
O Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de 2000 –

Com ple men tar, ora exa mi na do pela Co mis são de
Assun tos So ci a is, pro mo ve uma re dis tri bu i ção dos re-
cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral (FPE), de modo a re ser var uma par ce -
la des ses re cur sos para com pen sa ção fi nan ce i ra aos
Esta dos que abri ga rem, em seus ter ri tó ri os, uni da des
de con ser va ção e ter ras in dí ge nas de mar ca das.

A Lei Com ple men tar nº 62, de 28 de de zem bro
de 1989, que ”es ta be le ce nor mas so bre o cál cu lo, a

en tre ga e o con tro le das li be ra ções dos re cur sos dos
Fun dos de Par ti ci pa ção e dá ou tras pro vi den ci as“ de-
ter mi na que 85% dos re cur sos do FPE se rão des ti na -
dos às uni da des da Fe de ra ção si tu a das nas re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, ca ben do os 15% res-
tan tes aos Esta dos lo ca li za dos nas de ma is re giões.

O pro je to em pa u ta re duz es ses ín di ces a 84% e
14%, res pec ti va men te, cri an do, en tão, uma re ser va
de 2% para a com pen sa ção am bi en tal su pra ci ta da;
de ven do es ses re cur sos se rem dis tri bu í dos en tre as
uni da des da Fe de ra ção de acor do com ín di ces es ta -
be le ci dos no ane xo II do pro je to.

Na jus ti fi ca ti va que acom pa nha a pro po si ção, a
au to ra re co nhe ce que o de sen vol vi men to sus ten tá vel
só pode ser as se gu ra do por meio de uma es tra té gia
que con tem ple múl ti plos ins tru men tos de in ter ven -
ção, nos pla nos eco nô mi co, po lí ti co, so ci al, am bi en tal 
e cul tu ral.

Nes sa abor da gem am pla, aban do na-se a ên fa se 
ex clu si va no apa ra to de nor mas le ga is que dis ci pli nam
a uti li za ção dos re cur sos na tu ra is, por re co nhe cer que
ele, em bo ra es sen ci al, tem al can ce mu i tas ve zes li mi -
ta do por ra zões de na tu re za po lí ti co-ins ti tu ci o nal.

Argu men ta que, nes sa nova es tra té gia, pa pel
pre pon de ran te cabe à ma nu ten ção de es pa ços na tu -
ra is es pe ci al men te pro te gi dos. Re co nhe ce, po rém,
que esse e ou tros ins tru men tos para o de sen vol vi -
men to sus ten tá vel, que con fi gu ram um novo pa ra dig -
ma de de sen vol vi men to, en vol vem cus tos efe ti vos
para toda a so ci e da de.

Para a im ple men ta ção des sa nova es tra té gia
tor na-se im pres cin dí vel po rém, a cri a ção de me ca nis -
mos de fi nan ci a men to, den tre os qua is o em pre go da
tri bu ta ção e dos in cen ti vos fis ca is. Den tro des sa pers-
pec ti va, a Au to ra do pro je to de fen de que uma pe que -
na par ce la do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral (FPE) seja des ti na da às uni da des
fe de ra ti vas que man têm uni da des de con ser va ção e
ter ras in dí ge nas de mar ca das, uma vez que es tas úl ti -
mas de sem pe nham, tam bém, pa pel re le van te na
con ser va ção am bi en tal.

Pon de ra, ain da, que es ses Esta dos ne ces si tam
fa zer in ves ti men tos di fe ren ci a dos e mu i tas ve zes ele-
va dos para im ple men tar pro gra mas e pro je tos, den tro 
e fora des sas uni da des am bi en ta is, ca pa zes de con-
tri bu ir para a sus ten ta bi li da de do de sen vol vi men to.

II – Aná li se da Pro po si ção
Con quan to haja, atu al men te, am plo con sen so

quan to à im por tân cia e ur gên cia da im plan ta ção de
um mo de lo de de sen vol vi men to sus ten tá vel, per sis -
tem as di fi cul da des quan to a sua im ple men ta ção. Afi-
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nal, o mo de lo de ex plo ra ção pre da tó ria dos re cur sos
na tu ra is, em bo ra en vol va um alto cus to so ci al para a
pre sen te e as fu tu ras ge ra ções, ine ga vel men te ma xi -
mi za lu cros pri va dos no cur to pra zo.

Como pro pó si to de cor ri gir esse an ta go nis mo
de in te res ses, o es for ço da so ci e da de tem sido, pri-
me i ra men te, o de obri gar agen tes pri va dos e pú bli cos 
a ado ta rem prá ti cas am bi en tal men te sa u dá ve is, me-
di an te o con tí nuo aper fe i ço a men to das nor mas de ca-
rá ter co er ci ti vo.

Nas úl ti mas dé ca das, po rém, for ta le ceu-se, em
todo o mun do, a cons ciên cia quan to à gran de im por -
tân cia da uti li za ção si mul tâ nea de ins tru men tos eco-
nô mi cos, es pe ci al men te na área tri bu tá ria, ca pa zes
de in du zir os agen tes so ci a is a com por ta men tos não
con fli tu o sos com a de fe sa do meio am bi en te.

Uma área onde es ses ins tru men tos po dem re-
ves tir-se de gran de efe ti vi da de é a ma nu ten ção e de-
sen vol vi men to de uni da des de con ser va ção da Na tu -
re za, que re pre sen tam ins tru men tos es sen ci a is em
qual quer es tra té gia de sus ten ta bi li da de.

Ocor re que a con cre ti za ção dos be ne fí ci os de-
cor ren tes de tais uni da des de man da in ves ti men tos
sig ni fi ca ti vos, não só no ma ne jo para a sim ples pre-
ser va ção dos ecos sis te mas ou apro ve i ta men to sus-
ten tá vel dos re cur sos ne las exis ten tes, como tam bém 
na me lho ria das con di ções so ci o e co nô mi cas das po-
pu la ções que vi vem nes sas uni da des ou em suas vi-
zi nhan ças.

Nes se sen ti do, o pro je to de lei em exa me re pre -
sen ta um pas so mu i to im por tan te e ino va dor no pro-
ces so de tra zer o de sen vol vi men to sus ten tá vel do ter-
re no da re tó ri ca para o da prá ti ca efe ti va, ao es ta be le -
cer me ca nis mos de re a lo ca ção de re cur sos do FPE
para fi nan ci ar pro gra mas vol ta dos para o de sen vol vi -
men to so ci o e co nô mi co ou pre ser va ção de es pa ços
ter ri to ri a is es pe ci al men te pro te gi dos. Não se jus ti fi ca
que os Esta dos onde se lo ca li zam tais es pa ços as su -
mam todo o ônus por sua ma nu ten ção ou de sen vol vi -
men to, uma vez que eles ge ram be ne fí ci os im por tan -
tís si mos para toda a so ci e da de bra si le i ra. Tra ta-se,
pois, de re co nhe cer na pre ser va ção do meio am bi en -
te o ca rá ter que essa ma té ria pos sui: o de ques tão de
in te res se de toda a Na ção.

Deve-se en fa ti zar, ade ma is, que, sem dú vi da, as
áre as in dí ge nas es tão in clu í das no pre sen te pro je to
em ra zão de sua ine gá vel con tri bu i ção para a con ser -
va ção do meio am bi en te, tal como re co nhe cem as dis-
po si ções do § 1º do art. 231 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Há que se con si de rar, ain da, que um pro ces so
de de sen vol vi men to sus ten tá vel da Ama zô nia, por

meio de uma ocu pa ção or de na da de seu ter ri tó rio, re-
ves te-se de ele va da im por tân cia es tra té gi ca, num
mo men to his tó ri co em que se mul ti pli cam pres sões e
de nún ci as de seg men tos da co mu ni da de in ter na ci o -
nal com res pe i to à for ma atu al des sa ocu pa ção. Os
ris cos de cor ren tes de um apro fun da men to des sas
pres sões não po dem ser me nos pre za dos. A pro po si -
ção em aná li se, que ine ga vel men te con tri bui para o
aper fe i ço a men to des sa ocu pa ção, cons ti tui com po -
nen te im por tan te no es for ço por con ju rar os ris cos
men ci o na dos.

Aspec to da ma i or re le vân cia nes se pro je to é
seu pe que no im pac to so bre a dis tri bu i ção dos re cur -
sos do FPE, face ao re du zi do mon tan te da par ce la
des ti na da à com pen sa ção am bi en tal. Para a ma i o ria
dos Esta dos, o sa cri fí cio de re ce i ta é pra ti ca men te in-
sig ni fi can te.

Tra ta-se, por tan to, de pro po si ção ino va do ra na
de fe sa do pa tri mô nio am bi en tal bra si le i ro, e que se re-
ves te de in dis cu tí vel im por tân cia es tra té gi ca, tor nan -
do-se, por isso, me re ce do ra de ple no aco lhi men to.

Emen das de re da ção:

No in ci so III do ar ti go 2º do pro je to quan do se
dis cri mi na a dis tri bu i ção dos 2% do fun do “às Uni da -
des da Fe de ra ção que abri guem uni da des de con-
ser va ção da na tu re za e ter ras in dí ge nas de mar ca -
das, ...”, pre ten de-se, ob vi a men te atri bu ir par ti ci pa -
ção às uni da des da fe de ra ção que con te nham uma
ou ou tra. Tan to a exis tên cia de uni da des de con ser -
va ção da na tu re za, como à de ter ras in dí ge nas de-
mar ca das, cada uma por si só, cons ti tui o di re i to da
uni da de fe de ra da à res pec ti va dis tri bu i ção. De tal
sor te que é pru den te a tro ca da ex pres são “e” pela
ex pres são “ou” no re fe ri do tex to.

O § 1º do mes mo ar ti go tra ta dos co e fi ci en tes in-
di vi du a is de par ti ci pa ção e faz re fe rên cia ao Ane xo
Úni co con ten tor dos mes mos. No en tan to, o ane xo
está no me a do como “ANEXO II”. Su ge ri mos, por tan to,
no meá-lo como ANEXO I e cor ri gir a res pec ti va re fe -
rên cia no tex to do pa rá gra fo em ques tão. Esta é a for-
ma nor mal men te usa da pela téc ni ca le gis la ti va.
Obser va mos pelo me nos uma van ta gem nes ta pra xe:
a pos si bi li da de de acres cen tar-se um novo ane xo por
emen da le gis la ti va sem ne ces si da de de al te rar ar ti gos
re fe ren tes ao pri me i ro, ou mes mo sua nu me ra ção.

III – Voto

Com base no ex pos to so mos fa vo rá ve is, no mé-
ri to, pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
53, de 2000 – Com ple men tar com as se guin tes
emen das de re da ção.
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EMENDA Nº 1 DE REDAÇÃO – CAS

Subs ti tua-se no in ci so III, art. 2º do pro je to a ex-
pres são: “uni da des de con ser va ção da na tu re za e ter-
ras in dí ge nas de mar ca das,...”, por ”uni da des de con-
ser va ção da na tu re za ou ter ras in dí ge nas de mar ca -
das,...”

EMENDA Nº 2 DE REDAÇÃO – CAS

Subs ti tua-se as ex pres sões: ”Ane xo no § 1º do
art. 2º por ”Ane xo I“

Sala da Co mis são, 30 de maio de 2001 – Ro meu 
Tuma – Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca – Re la tor
– Edu ar do Si que i ra Cam pos –  Mo re i ra Men des –
Ge ral do Althoff – Le o mar Qu in ta ni lha – Ade mir
Andra de – Ma u ro Mi ran da – Mar lu ce Pin to – Tião
Vi a na – Ma ri na Sil va (Au to ra) –  Osmar Dias – Emi-
lia Fer nan des – Se bas tião Ro cha – Luiz Pon tes.

EMENDA Nº 3, DE 2001-CAS

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 53, DE 2000-COMPLEMENTAR

Pro je to de Lei Com ple men tar nº 53,
de 1999, que Cria re ser va do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral – FPE para as Uni da des da Fe de -
ra ção que abri ga rem, em seus ter ri tó ri os, 
uni da des de con ser va ção da na tu re za e
ter ras in dí ge nas de mar ca das.

Dê-se aos in ci sos I e II, do art. 2º, a se guin te re-
da ção:

“I – 84,5% (oi ten ta e qua tro e meio por
cen to) às Uni da des da Fe de ra ção in te gran -
tes das Re giões Nor te, Nor des te e Cen-
tro-Oes te;

II – 13,5% (tre ze e meio por cen to) às
Uni da des da Fe de ra ção in te gran tes das re-
giões Sul e Su des te;“

Sala Flo res tan Fer nan des, 30 de maio de
2001. – Tião Vi a na.

PARECER Nº 310, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de 2000 –
Com ple men tar (PLS nº 53/2000), ora sub me ti do ao
exa me da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se-
na do Fe de ral, cria re ser va do Fun do de Par ti ci pa ção

dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral (FPE) para as Uni-
da des da Fe de ra ção que abri ga rem, em seus ter ri tó ri -
os, uni da des de con ser va ção e ter ras in dí ge nas de-
mar ca das.

Em seu art. 1º, a pro po si ção em pa u ta al te ra a
dis tri bu i ção dos re cur sos do FPE pre vis ta na Lei
Com ple men tar nº 62, de 28-12-1989, des ti nan do
84% de seu mon tan te para os es ta dos si tu a dos nas
re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, 14% para as
de ma is uni da des da Fe de ra ção e 2% para uma nova
apli ca ção, re pre sen ta da pela re ser va re fe ri da no pa-
rá gra fo an te ri or.

Pelo pro je to em aná li se, as duas pri me i ras par-
ce las (84% e 14%) se rão dis tri bu í das en tre os Esta-
dos de acor do com a ta be la con ti da no Ane xo Úni co
da Lei Com ple men tar nº 62/89. A dis tri bu i ção da ter-
ce i ra par ce la dar-se-á em con for mi da de com o Ane xo 
II do pro je to ora ana li sa do, no qual são de fi ni dos co e -
fi ci en tes es ta du a is de par ti ci pa ção ba se a dos no per-
cen tu al da área de cada Esta do ocu pa da por uni da -
des de con ser va ção e ter ras in dí ge nas de mar ca das.

Esti pu la-se, ain da, que as uni da des de con ser -
va ção da na tu re za que da rão en se jo aos be ne fí ci os
pre vis tos no pro je to são os par ques na ci o na is, as re-
ser vas eco ló gi cas e es ta ções eco ló gi cas fe de ra is, as
flo res tas na ci o na is e as re ser vas ex tra ti vis tas fe de ra is.

O pro je to em exa me foi apro va do pela Co mis -
são de Assun tos So ci a is, em 30-5-2001, com a in clu -
são de três emen das, sendo as duas pri me i ras de na-
tu re za re da ci o nal. A ter ce i ra, con tu do, al te ra os per-
cen tu a is ci ta dos no art. 1º da pro po si ção: man têm a
par ce la de 2% do FPE para a cons ti tu i ção do fun do
de re ser va, mas pro mo ve uma nova dis tri bu i ção dos
98% res tan tes, ele van do para 84,5% a par ce la re fe -
ren te às re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te e
re du zin do para 13,5% o va lor a ser dis tri bu í do às de-
ma is re giões.

II – Aná li se

À se me lhan ça do que ocor re em todo o mun do,
exis te hoje, na so ci e da de bra si le i ra, uma cons ciên cia
am pla quan to aos efe i tos ne fas tos, tan to no cur to
quan to no lon go pra zo, de pa drões de pro du ção e
con su mo de ca rá ter pre da tó rio, que têm com pro me ti -
do não só a qua li da de de vida, mas tam bém as pró pri -
as pers pec ti vas de cres ci men to eco nô mi co.

Há uma per cep ção de que essa ame a ça se ma-
ni fes ta con cre ta men te mes mo no caso de re cur sos
na tu ra is re no vá ve is, pois sua dis po ni bi li da de, em ter-
mos quan ti ta ti vos ou qua li ta ti vos, tor na-se de cres -
cen te em si tu a ções de gra ve de gra da ção am bi en tal.
A ocor rên cia des ses im pac tos é evi den te no caso do
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des ma ta men to de na tu re za pre da tó ria: en tre ou tros,
po de mos des ta car a re du ção na ofer ta de ma té -
ria-pri ma para a in dús tria ma de i re i ra, o de pa u pe ra -
men to dos so los, em con se qüên cia da ero são, e o
com pro me ti men to do vo lu me e da qua li da de dos re-
cur sos hí dri cos.

Tra di ci o nal men te, tem-se re cor ri do a ins tru men -
tos de co man do e con tro le para mi ni mi za ção dos ris-
cos am bi en ta is aci ma re fe ri dos, em es pe ci al no to-
can te aos re cur sos flo res ta is. Com fre qüên cia, ar gu -
men ta-se, po rém, que es ses me ca nis mos têm de-
mons tra do efi cá cia li mi ta da.

Em fun ção dis so, tem-se bus ca do, de for ma
cres cen te, em todo o mun do, o em pre go de ins tru -
men tos eco nô mi cos ca pa zes de in du zir os di ver sos
agen tes so ci a is, pú bli cos ou pri va dos, à ado ção de
mo de los de pro du ção am bi en tal men te res pon sá ve is
e à im ple men ta ção de po lí ti cas de pro te ção à na tu re -
za. Um ins tru men to des sa na tu re za está pre sen te, de
modo ex plí ci to, no pro je to de lei ora exa mi na do: nele
se bus ca in cen ti var a ma nu ten ção e ex pan são de es-
pa ços ter ri to ri a is es pe ci al men te pro te gi dos, ao se
con ce der, aos Esta dos, uma com pen sa ção fi nan ce i ra 
pelo sa cri fí cio de opor tu ni da des pro du ti vas ne ces sá -
rio à ge ra ção de be ne fí ci os am bi en ta is que al can çam
toda a so ci e da de bra si le i ra. Fica in tro du zi do, as sim,
um viés am bi en tal na dis tri bu i ção dos re cur sos do
FPE.

A ex po si ção aci ma evi den cia a per cep ção que
te mos quan to ao fato de ser lou vá vel o ob je ti vo do
pro je to de lei ora exa mi na do. Enten de mos, po rém,
que a ado ção des se pro je to cria a pers pec ti va de sé ri -
os pro ble mas para o se tor pro du ti vo dos Esta dos, de-
ven do-se bus car ou tros me ca nis mos de es tí mu lo à
pre ser va ção do meio am bi en te.

A com pen sa ção ali pro pos ta con du zi rá, qua se
cer ta men te, a um re la xa men to dos cri té ri os a se rem
obe de ci dos na cri a ção de uni da des de con ser va ção e
na de mar ca ção de ter ras in dí ge nas, com o con se -
qüen te ris co de uma mul ti pli ca ção des con tro la da
des ses es pa ços ter ri to ri a is.

O re sul ta do úl ti mo se ria o for ta le ci men to dos
me ca nis mos que, ba se a dos em um dis cur so de de fe -
sa do meio am bi en te, vêm com pro me ten do, em mu i -
tos Esta dos, o pro ces so de de sen vol vi men to, ao sub-
tra ir gran des ex ten sões de ter ras à pro du ção agro pe -
cuá ria. Tal ten dên cia toma-se ain da mais gra ve quan-
do se con si de ra que a pro gres si va im plan ta ção dos
cor re do res de ex por ta ção abre gran des pers pec ti vas
para o cres ci men to da pro du ção agrí co la.

O im pac to des sa me di da se ria es pe ci al men te
ne ga ti vo no cen tro-oes te bra si le i ro e em vas to seg-

men to da re gião Nor te, onde essa pro du ção re pre -
sen ta a base da eco no mia.

Ocor re que o cres ci men to se tor agrí co la pode,
evi den te men te, ser con du zi do sob uma pers pec ti va
de de sen vol vi men to sus ten tá vel, me di an te o aper fe i -
ço a men to de me ca nis mos de fis ca li za ção, que são
po ten ci al men te ca pa zes de ini bir prá ti cas ge ra do ras
de de gra da ção am bi en tal. As nor mas vi gen tes já dão
o apa ra to le gal ne ces sá rio; cum pre, tão-so men te, ao
Esta do bra si le i ro, a de ci são po lí ti ca de re a li zar os in-
ves ti men tos ne ces sá ri os ao for ta le ci men to das es tru -
tu ras de fis ca li za ção. Nes se sen ti do, deve-se en fa ti -
zar os avan ços já al can ça dos, fato ilus tra do pela ado-
ção re cen te do sis te ma de le van ta men to geo-re fe ren -
ci a do. Não se jus ti fi ca, por tan to, a ado ção de ins tru -
men tos como o pre vis to no pro je to em exa me, que
com pro me tem as pers pec ti vas de de sen vol vi men to
agrí co la.

Ou tro as pec to ex tre ma men te ne ga ti vo des se
pro je to é que ele re pre sen ta o for ta le ci men to de unia
ten dên cia a vin cu lar par ce las cres cen tes dos re cur -
sos do FPE a des ti na ções es pe cí fi cas, re du zin do a
au to no mia dós

Esta dos em apli car es ses re cur sos com base
nas pri o ri da des de cada uni da de da Fe de ra ção.

III – Voto

Com base no ex pos to vo ta mos, no mé ri to, pela
re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de
2000-Com ple men tar.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la tor –
Mo re i ra Men des (ven ci do) – La u ro Cam pos (ven ci -
do) – Fer nan do Be zer ra – Wal deck Orne las – José
Fo ga ça – Ri car do San tos – Ro meu Tuma – Jef fer -
son Pe res (ven ci do) – Ro me ro Jucá (ven ci do) – Ro-
ber to Sa tur ni no (ven ci do) – Jo nas Pi nhe i ro (ven ci -
do) – Pa u lo Sou to – Fer nan do Ri be i ro (ven ci do) –
Anto nio Car los Jú ni or.

VOTO EM SEPARADO
DA SENHORA HELOÍSA HELENA,

NA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

O Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de 2000 –
Com ple men tar, ora sob exa me da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, ao mo di fi car a Lei Com ple -
men tar nº 62, de 28 de de zem bro de 1989, de ter mi na
uma re dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do de Par ti ci -
pa ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral (FPE), re du -
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zin do de 85% para 84% a par ce la des ses re cur sos
des ti na da às re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te
e de 15% para 14% o mon tan te des ti na do às de ma is
re giões.

Cria, des se modo, uma nova par ce la de 2% do
FPE para cons ti tu ir uma re ser va a ser dis tri bu í da en-
tre os Esta dos, de acor do com o per cen tu al da área
de cada uni da de da Fe de ra ção ocu pa da por uni da des 
de con ser va ção fe de ra is e ter ras in dí ge nas de mar ca -
das.

A ma té ria, já apro va da na Co mis são de Assun-
tos So ci a is do Se na do Fe de ral, re ves te-se de ine gá -
vel im por tân cia por re pre sen tar um pas so con cre to
com vis tas à apli ca ção do con ce i to de de sen vol vi -
men to sus ten tá vel à re a li da de so ci o e co nô mi ca de
nos so país.

No es for ço em prol da sus ten ta bi li da de, os me-
ca nis mos de co man do e con tro le, con quan to es sen ci -
a is, têm se re ve la do cla ra men te li mi ta dos em se con-
tra por à ação de agen tes pú bli cos e pri va dos, tan tas
ve zes ori en ta da por es tra té gi as de cres ci men to de
cur to pra zo que ig no ram não só a exis tên cia de cla ros 
li mi tes na uti li za ção dos re cur sos na tu ra is, mas tam-
bém os gra ves da nos am bi en ta is de cor ren tes de um
uma uti li za ção des con tro la da des ses re cur sos.

Em pa ra le lo aos me ca nis mos de na tu re za co er -
ci ti va, tem se for ta le ci do o em pre go de ins tru men tos
eco nô mi cos ca pa zes de in du zir es ses agen tes à ado-
ção de prá ti cas que per mi tam con ci li ar cres ci men to e
pro te ção do meio am bi en te. O pre sen te pro je to, cla ra -
men te re pre sen ta ti vo des se mo de lo de in ter ven ção,
bus ca es ti mu lar um dos mo dos mais efe ti vos para a
de fe sa da bi o di ver si da de: o es ta be le ci men to de uma
gran de rede de es pa ços ter ri to ri a is sub me ti dos a pro-
te ção in te gral, sob a for ma de uni da des de con ser va -
ção ou ter ras in dí ge nas de mar ca das.

Um dos mé ri tos da re ser va do FPE, ora pro pos -
ta, é o fato de não en vol ver acrés ci mo nas trans fe rên -
ci as cons ti tu ci o na is da União para os Esta dos e o Dis-
tri to Fe de ral. Pro mo ve-se, na ver da de, ape nas uma
re dis tri bu i ção mar gi nal dos re cur sos do re fe ri do Fun-
do, con tri bu in do para re du zir as de si gual da des re gi o -
na is, ao pri vi le gi ar es ta dos mais po bres, sem que isso
im pli que sa cri fí ci os sig ni fi ca ti vos para as uni da des
mais de sen vol vi das da Fe de ra ção.

Tra ta-se, ain da, de me di da jus ta, ao com pen sar
es ta dos que por de te rem gran des es pa ços ter ri to ri a is
pro te gi dos, ge ram be ne fí ci os am bi en ta is para toda a
Na ção, sem con tu do au fe ri rem qual quer con tra par ti -

da pelo sa cri fí cio de opor tu ni da des na es fe ra da pro-
du ção, prin ci pal men te no se tor agrí co la.

Deve-se res sal tar, ain da, que a re ser va do FPE,
por sua re du zi da di men são, não cria es tí mu lo real a
uma pro li fe ra ção in dis cri mi na da de es pa ços ter ri to ri a is 
pro te gi dos: pri me i ro por con tem plar pou cos ti pos de
uni da des de con ser va ção e, em se gun do lu gar, por in-
clu ir ape nas as uni da des fe de ra is. Pode-se, en tão, pre-
ver que o pro je to não cri a rá pres sões no sen ti do de
ex clu ir do pro ces so de ocu pa ção agrí co la uma par ce -
la de ma si a da men te gran de do ter ri tó rio na ci o nal.

Jul ga mos, to da via, ne ces sá rio cor ri gir o Ane xo
Úni co da Lei Com ple men tar nº 62, de 28 de de zem bro 
de 1989, de modo que ele re tra te a nova dis tri bu i ção
per cen tu al do FPE en tre as re giões do País, O novo
va lor do FPE, re du zi do a 98% do ori gi nal, deve ser
dis tri bu í do en tre os Esta dos de modo a man ter, para
cada uni da de fe de ra da, a par ti ci pa ção re la ti va que
ela pos su ía den tro de seu blo co re gi o nal (Nor te/Nor -
des te/Cen tro-Oes te e Sul/Su des te), con for me ori gi -
nal men te de fi ni da no Ane xo Úni co su pra ci ta do.
Deve-se res sal tar que os ín di ces ori gi na is des se ane-
xo fo ram es ta be le ci dos para uma dis tri bu i ção de cem
por cen to do FPE e que sua ma nu ten ção sob as no-
vas cir cuns tân ci as (mon tan te de 98%) re sul ta ria em
mu dan ça na po si ção re la ti va dos Esta dos, com pre ju -
í zo dos si tu a dos nas re giões Nor te, Nor des te e Cen-
tro-Oes te. Daí a ne ces si da de de no vos va lo res para o
Ane xo Uni co (que por emen da apro va da na CAS pas-
sou a cha mar-se Ane xo I) e de uma re fe rên cia a esse
fato no pró prio tex to da lei, o que é sa tis fe i to por meio
das emen das nº 1 e 2.

Su ge ri mos, tam bém, que seja al te ra da a dis tri -
bu i ção do FPE am bi en tal (a re ser va do FPE cri a da
pelo pre sen te pro je to), de modo a con ce der ma i or
peso re la ti vo aos Esta dos que de tém ma i or per cen tu -
al de sua área ocu pa da por uni da des de con ser va ção
e ter ras in dí ge nas. Para tan to, acres cen ta mos, ao
Ane xo II, três no vos in ter va los per cen tu a is e suas res-
pec ti vas pon de ra ções, na for ma da emen da nº 3.

EMENDA Nº 1– CAE

O art. 2º do Pro je to de Lei do Se na do nº 53 –
Com ple men tar pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

Art. 2º O Ane xo Úni co da Lei Com ple men tar nº
62, de 28 de de zem bro de 1989, pas sa a de no mi -
nar-se Ane xo I, com os no vos va lo res de fi ni dos nes ta
lei.
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EMENDA Nº 2 – CAE

Dê-se ao Ane xo I da Lei Com ple men tar nº 62,
de 28 de de zem bro de 1989, an te ri or men te de no mi -
na do Ane xo Úni co, os va lo res aba i xo apre sen ta dos:

ANEXO I

Acre........................................................... 3,4703
Ama pá....................................................... 3,4611
Ama zo nas................................................. 2,8305
Pará.......................................................... 6,1999
Ron dô nia.................................................. 2,8561
Ro ra i ma ................................................... 2,5164
To can tins .................................................. 4,4024
Ala go as..................................................... 4,2240
Ba hia ....................................................... 9,5315
Ce a rá........................................................ 7,4425
Ma ra nhão.................................................. 7,3324
Pa ra í ba...................................................... 4,8578
Per nam bu co............................................... 6,9996
Pi a uí........................................................... 4,3836

Rio Gran de do Nor te.................................. 4,2380
Ser gi pe....................................................... 4,2151
Dis tri to Fe de ral........................................... 0,7001
Go iás.......................................................... 2,8840
Mato Gros so................................................ 2,3411
Mato Gros so do Sul .................................... 1,3511
Espí ri to San to............................................... 1,3775
Mi nas Ge ra is................................................ 4,0908
Rio de Ja ne i ro.............................................. 1,4029
São Pa u lo..................................................... 0,9183
Pa ra ná.......................................................... 2,6478
Rio Gran de do Sul........................................ 2,1625
San ta Ca ta ri na............................................. 1,1752

EMENDA Nº 3– CAE

O Ane xo II da Lei Com ple men tar nº 62, de 28 de
de zem bro de 1989, cri a do pelo Pro je to de Lei do Se-
na do nº 53 – Com ple men tar, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:
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Com base no ex pos to, vo ta mos, no mé ri to, pela
apro va ção do PLS nº 53, de 2000 – Com ple men tar,
com as emen das apro va das na Co mis são de Assun-
tos So ci a is do Se na do e as emen das nº 1, 2 e 3 apre-
sen ta das aci ma.

Sala da Co mis são, – He lo í sa He le na – Ro me ro 
Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO VIII
Dos Índi os

Art. 231. São re co nhe ci dos aos ín di os sua or ga -
ni za ção so ci al, cos tu mes, lín guas, cren ças e tra di -
ções, e os di re i tos ori gi ná ri os so bre as ter ras que tra-
di ci o nal men te ocu pam, com pe tin do á União de mar -
cá-las, pro te ger e fa zer res pe i tar to dos os seus bens.

§ 1º São ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das pe-
los ín di os as por eles ha bi ta das em ca rá ter per ma -
nen te, as uti li za das para suas ati vi da des pro du ti vas,
as im pres cin dí ve is à pre ser va ção dos re cur sos am bi -
en ta is ne ces sá ri os a seu bem-es tar e as ne ces sá ri as
a sua re pro du ção fí si ca e cul tu ral, se gun do seus
usos, cos tu mes e tra di ções.

§ 2º As ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das pe los
ín di os des ti nam-se a sua pos se per ma nen te, ca ben -
do-lhes o usu fru to ex clu si vo das ri que zas do solo, dos
rios e dos la gos ne las exis ten tes.

§ 3º o apro ve i ta men to dos re cur sos hí dri cos, in-
clu í dos os po ten ci a is ener gé ti cos, a pes qui sa e a la-
vra das ri que zas mi ne ra is em ter ras in dí ge nas só po-
dem ser efe ti va dos com au to ri za ção do Con gres so
Na ci o nal, ou vi das as co mu ni da des afe ta das, fi can -
do-lhes as se gu ra da par ti ci pa ção nos re sul ta dos da
la vra, na for ma da lei.

§ 4º As ter ras de que tra ta este ar ti go são ina li e -
ná ve is e in dis po ní ve is, e os di re i tos so bre elas, im-
pres cri tí ve is.

§ 5º É ve da da a re mo ção dos gru pos in dí ge nas
de suas ter ras, sal vo, ad re fe ren dum do Con gres so
Na ci o nal, em caso de ca tás tro fe ou epi de mia que po-
nha em ris co sua po pu la ção, ou no in te res se da so be -
ra nia do País, após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, ga ran ti do, em qual quer hi pó te se, o re tor no ime di -
a to logo que ces se o ris co.

§ 6º São nu los e ex tin tos, não pro du zin do efe i tos 
ju rí di cos, os atos que te nham por ob je to a ocu pa ção,

o do mí nio e a pos se das ter ras a que se re fe re este
ar ti go, ou a ex plo ra ção das ri que zas na tu ra is do solo,
dos rios e dos la gos ne las exis ten tes, res sal va do re le -
van te in te res se pú bli co da União, se gun do o que dis-
pu ser lei com ple men tar, não ge ran do a nu li da de e a
ex tin ção di re i to a in de ni za ção ou a ações con tra a
União, sal vo, na for ma da lei, quan to às ben fe i to ri as
de ri va das da ocu pa ção de boa-fé.

§ 7º Não se apli ca às ter ras in dí ge nas o dis pos to 
no art. 174, §§ 3º e 4º

FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUI–
GRÁFICAS DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS, NO DIA 31-5-2001,
REFERENTE À APRECIAÇÃO DO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2000.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca para re la -
tar o Item 5, que se en con tra às pá gi nas 39 a 44 e 45 a
41.

Tra ta-se de Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de
2000.

Há duas emen das do Se na dor Tião Vi a na, que
dão aos in ci sos I e II do ar ti go 20 a se guin te re da ção:

Item 1: 84,5% às Uni da des da Fe de ra -
ção in te gran tes das Re giões Nor te, Nor des -
te e Cen tro-Oes te; 13,5% às Uni da des da
Fe de ra ção in te gran tes das Re giões Sul e
Su des te.

Pas so às mãos de V. Exª para, pos te ri or men te,
apre ciá-las.

Fi ca rá a cri té rio de V.Exª re du zir ou não a le i tu ra 
do re la tó rio.

O SR. JUVENCIO DA FONSECA – Sr. Pre si -
den te, na re u nião an te ri or fi ze mos a le i tu ra do nos so
re la tó rio, mas cre io ser ne ces sá rio que o mes mo seja
re me mo ra do.

Esse pro je to, de ini ci a ti va da Se na do ra Ma ri na
Sil va, pro mo ve uma re dis tri bu i ção dos re cur sos do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe-
de ral, FPE, de modo a re ser var uma par ce la des ses
re cur sos para com pen sa ção fi nan ce i ra aos Esta dos
que abri ga rem em seus ter ri tó ri os uni da des de con-
ser va ção e ter ras in dí ge nas de mar ca das.

O pro je to em pa u ta re duz as alí quo tas. A pri me i -
ra de las de 85% para 84%, para as Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te; e a de 15 para 14%, para
as de ma is Re giões. Os 2% se rão re dis tri bu í dos para
as Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Fo ram apre sen ta das ini ci al men te duas emen-
das. A pri me i ra emen da, diz:
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Subs ti tua-se, no in ci so III do art. 2º do
pro je to, a ex pres são “uni da de de con ser va -
ção da na tu re za e ter ras in dí ge nas de mar -
ca das” por “uni da des de con ser va ção da
na tu re za ou ter ras in dí ge nas de mar ca das”.

Sr. Pre si den te, vo ta mos fa vo ra vel men te à
emen da ten do em vis ta que ela es cla re ce e aper fe i -
çoa o pro je to.

A se gun da emen da, tam bém de re da ção, diz:

Subs ti tua-se as ex pres sões “ane xo
úni co”, no § 1º do art. 2º por “ane xo I”.

Sr. Pre si den te, cre io que, aqui, eu co me ti uma
im pro pri e da de. Ou seja, pedi a subs ti tu i ção da ex-
pres são “ane xo 2" por ”ane xo 1", mas não há ne ces si -
da de. Nós fi ca mos ape nas nes sa pri me i ra par te da
mo di fi ca ção da re da ção.

Opi na mos pela apro va ção do pro je to em ra zão
do seu as pec to de ma i or re le vân cia: o im pac to so bre
a dis tri bu i ção dos re cur sos do FPE, em face ao re du -
zi do mon tan te da par ce la des ti na da à com pen sa ção
am bi en tal. Para a ma i o ria dos Esta dos, o sa crí fi cio da
re ce i ta é pra ti ca men te in sig ni fi can te: 2% no pro je to.
Um por cen to se ria das Re gião Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te e o ou tro se ria da Re gião Su des te. Já
te mos uma emen da do Se na dor Tião Vi a na, que diz o
se guin te: dê-se aos in ci sos I e II do ar ti go a se guin te
re da ção: in ci so I – em lu gar de 85 para 84, se ria
84,5% às uni da des da Fe de ra ção in te gran tes das Re-
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te. Ape nas 0,5%.
Inci so II – 13,5% às uni da des da Fe de ra ção in te gran -
tes das Re giões Sul e Su des te. Ou seja, em lu gar de
14 do pro je to, re duz-se para 13,5 essa emen da.

So mos fa vo rá ve is e da mos aqui o nos so pa re cer 
ora li nen te, fa vo rá vel a essa emen da tam bém. As
duas emen das de re da ção e essa ter ce i ra emen da ao
pro je to, fa vo rá ve is ao pro je to, fa vo rá ve is às emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Tião Vi a na, V. Exª gos ta ria de fa zer uso da pa la vra?
Fo ram ace i tas as emen das.

O SR. TIÃO VIANA – Sei dis so, Sr. Pre si den te,
Qu e ro di zer da mi nha ad mi ra ção ao pa re cer do re la -
tor, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, e di zer que a Se-
na do ra Ma ri na Sil va com isso con fir ma ape nas uma
tese de que a Ama zô nia pre ci sa mu dar a sua ima gem
pe ran te o Pla ne ta, pre ci sa mu dar a ima gem dos ges-
to res bra si le i ros, do que se está pen san do da Ama zô -
nia. A Ama zô nia tem que ser um ve tor do de sen vol vi -
men to des te País, de sen vol vi men to hu ma no, só-
cio-eco nô mi co, e a úni ca ma ne i ra real e con cre ta que
te mos para as se gu rar mos esse mo de lo de de sen vol -

vi men to, que é o úni co ace i tá vel hoje em todo o Pla-
ne ta, é o de sen vol vi men to in te li gen te, que é o que a
Se na do ra Ma ri na pro põe, com pa ti bi li zan do o equi lí -
brio am bi en tal com o de sen vol vi men to hu ma no e só-
cio-eco nô mi co. Pen so que, com essa ma té ria apro va -
da, abri mos em de fi ni ti vo, atra vés da re fe rên cia que é
a Se na do ra Ma ri na na po lí ti ca de meio am bi en te, o
por tal da Ama zô nia que que re mos en quan to Bra sil e
en quan to hu ma ni da de, com pa ti bi li zan do a ex plo ra -
ção, o de sen vol vi men to éti co, in te li gen te, e uru pro je -
to sen sí vel tam bém, por que ten ta bus car a so li da ri e -
da de das de ma is uni da des da Fe de ra ção.

Eu es ta va di zen do ao Se na dor Althoff que a re-
gião Sul tem áre as mu i to bem es ta be le ci das de con-
ser va ção e, por tan to, se gu ra men te, vai ter o seu be-
ne fí cio, vai ter o seu re co nhe ci men to e a sua va lo ri za -
ção. As re giões Nor te e Nor des te, que pre ci sam ur-
gen te men te ma ni fes tar uma de fi ni ção em re la ção a
es sas áre as, têm que ter um in cen ti vo um pou co me-
lhor e por essa ra zão apre sen tei a emen da de re da -
ção, que cria um fun do de in cen ti vo àque les que pos-
sam se afir mar com ma i or ve lo ci da de e ins ta lar áre as
de con ser va ção.

Então, a mi nha ad mi ra ção ab so lu ta por um pro-
je to de lei que, acre di to, cria o por tal da Ama zô nia que
o Bra sil pre ci sa e quer, e agra de ço se hou ver a com-
pre en são dos com pa nhe i ros Par la men ta res da re-
gião Sul.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Ge ral do Althoff com a pa la vra. Em se gui da a Se na do -
ra Mar lu ce Pin to.

O SR. GERALDO ALTHOFF – Srªs e Srs. Se na -
do res, não te nho dú vi da de que, quan do do es tu do da
Lei Com ple men tar nº 62/89, o le gis la dor à épo ca te-
nha de fi ni do cri té ri os mu i to cla ros de dis tri bu i ção do
fun do de par ti ci pa ção dos Esta dos. Essa dis tri bu i ção,
não te nho dú vi da ne nhu ma, não foi fe i ta de modo de-
sar ti cu la do, de sas sis ti do ou ino por tu no. Foi co lo ca da
den tro de cri té ri os que, à épo ca, pa re ce ram-lhes bas-
tan te per ti nen tes e não te nho dú vi da ne nhu ma de que
es sas pe cu li a ri da des dos Esta dos das re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te fo ram ca rac te ri za das de
ma ne i ra tal que se con tem plas se com 45% do to tal do
fun do de par ti ci pa ção dos Esta dos, para es ses Esta-
dos, que são em nú me ro de 20, in de pen den te lo gi ca -
men te dos co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção de
cada Esta do, e a re gião Sul te nha re ce bi do so men te
15%.

Acho que uma re dis tri bu i ção, den tro de cri té ri os
que já fo ram uti li za dos e ava li a dos pelo le gis la dor, à
épo ca, não pas sa ria a ter da mi nha pes soa e da re-
gião Sul, por ex ten são, o aval e o apo io nes te mo men -
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to, por que en ten de mos que a re ti ra da de per cen tu a is,
mes mo que apa ren te men te pe que nos, em ter mos e
com ca rac te rís ti cas de per cen tu a li da de, eles pas sam
a ser gran des nos seus va lo res ab so lu tos.

Por isso, a mi nha ob je ção e po si ção con trá ria ao
pro je to apre sen ta do, com res pe i to, lo gi ca men te, às
co lo ca ções e pon de ra ções da Se na do ra Ma ri na Sil va
e dos Se na do res Ju vên cio da Fon se ca e Tião Vi a na,
a quem que ro ex ter nar mais uma vez o meu res pe i to
e mi nha con si de ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO – Sr. Pre si den te, de-
ma is mem bros des ta Co mis são, após a in ter ven ção
do nos so no bre Co le ga, Se na dor Ge ral do Althoff, eu
gos ta ria de pon de rar com V. Exª. Eu acom pa nhei à
épo ca essa dis tri bu i ção. For ma mos, en tão, o cha ma -
do Gru po dos 282; do con trá rio, nem o te ría mos apro-
va do. Fo ram mu i tos os de ba tes na épo ca da Cons ti tu -
in te; en tão, o pro je to da Se na do ra vai ser um in cen ti vo 
para o de sen vol vi men to des sas re giões sub de sen vol -
vi das. Sa be mos que, por par te de in te res ses es tran -
ge i ros, que que rem de i xar a rRe gião Nor te prin ci pal -
men te sem de sen vol vi men to al gum, sa cri fi can do mu i -
to o ho mem. Não que re mos um cres ci men to de sor de -
na do, ab so lu ta men te, de agres são à na tu re za, mas
tam bém não po de mos de i xar o ho mem cada vez mais
sa cri fi ca do, sem con di ções pra ti ca men te de so bre vi -
vên cia. Há uma qua li da de de vida bas tan te de fi ci tá ria
no in te ri or, prin ci pal men te nas ci da des do in te ri or da
Re gião Nor te.

Sei tam bém que, ape sar de o Cen tro-Oes te e
Nor des te se rem mais de sen vol vi dos, exis te ain da
mu i ta opres são. Com isso, não se vem mo di fi car pra ti -
ca men te em nada os Esta dos do Sul. Se atu al men te a
lei já de ter mi na 15% e fica em 14%, tam bém es ta mos
re ti ran do o mes mo per cen tu al des sas rRe giões Nor-
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, por que de 85 pas sa rá
para 84. Ago ra, com a cor re ção de mais uma emen da
do Se na dor Tião Vi a na, ain da vai fa ci li tar mais, por-
que está re ti ran do ape nas 0,5%.

Se na dor, não adi an ta es tar mos aqui apre sen -
tan do pro je tos, como para er ra di ca ção da po bre za e
ou tros, se não de sen vol ver mos, não apro ve i tar mos
as ri que zas na tu ra is exis ten tes nes sa re gião. É pre ci -
so ha ver um apro ve i ta men to or de na do, um de sen vol -
vi men to com equi lí brio; do con trá rio, va mos fi car sem-
pre à mar gem, sem pre de pen den do des ses em prés ti -
mos in ter na ci o na is que são fe i tos pelo País, com o
País se en di vi dan do cada vez mais.

Então, te mos de ana li sar tudo olhan do como um
todo. Se a re gião Sul já é tão pri vi le gi a da, já tem suas
in dús tri as, tem a sua ar re ca da ção pró pria, é mu i to di-
fe ren te da re gião Nor te. Sei que mu i tos Par la men ta -
res di zem que nós, da re gião Nor te, es ta mos sem pre
pe din do, mas é por que es ta mos mu i to aquém do que
acon te ce no mo men to em ou tras re giões. Qu an to ao
Nor des te, há uma par te mu i to sa cri fi ca da pelo pro ble -
ma de água, que hoje é o pior que exis te. O pró prio
Nor des te hoje é di vi di do, por que tem a par te da Ba hia 
e ou tros Esta dos que já se de sen vol ve ram e que têm
ar re ca da ção pró pria por meio de suas in dús tri as etc.
A Re gião Nor te, por sua vez, sin ce ra men te... As ve-
zes fico a pen sar como nós, bra si le i ros, ti ve mos o pri-
vi lé gio de ter no nos so País uma re gião tão rica, tão
ex ten sa, que é ma i or do que mu i tos e mu i tos pa í ses
so ma dos da Eu ro pa, e não es ta mos sa ben do apro ve i -
tá-la.

Não que ro di zer com isso, Se na dor, que a cul pa
está em V. Exª, ab so lu ta men te. Eu acho, po rém, que
to dos nós, bra si le i ros, de ve mos olhar o País como um
todo e nos vol tar mos mais para as re giões que têm
con di ções de se de sen vol ver.

V. Exª veja o se guin te: pela exor bi tân cia de nor-
des ti nos e nor tis tas que saem dos seus Esta dos à
pro cu ra de so bre vi vên cia nas gran des ci da des, até
quem tem di nhe i ro hoje vive mal em São Pa u lo, por-
que teme até an dar na rua. Para que in tran qüi li da de
ma i or? Enquan to isso, te mos uma re gião, como a re-
gião Nor te, de sa bi ta da. A co i sa que mais me pre o cu -
pa hoje – já moro há 22 anos na re gião Nor te e já tive
a opor tu ni da de de, por duas ve zes, acom pa nhar,
como es po sa de go ver na dor, aque la ad mi nis tra ção –
é ver aque las fron te i ras de sa bi ta das. Te mos di fi cul da -
des até para alo car re cur sos para o Pro gra ma Ca lha
Nor te, para com ple men tar aque le pro gra ma e, ao me-
nos, em cada lo ca li da de que cor re mais ris co, ter um
pe lo tão de fron te i ra, para sal va guar dar as nos sas
fron te i ras.

Fi ca mos só no dis cur so. Já te nho quin ze anos
de Par la men to e, des de que che guei, es cu to os dis-
cur sos para o de sen vol vi men to da que las re giões. No
en tan to, nada é fe i to, por que fal ta o prin ci pal, isto é, a
com pre en são e a in te gra ção de to dos com re la ção à
re gião Ama zô ni ca. Nin guém se sur pre en da, por que
isso não é dis cur so de fan ta sia: a cada dia que pas sa
exis tem mais es tran ge i ros na nos sa re gião agin do
clan des ti na men te, ex plo ran do as nos sas ri que zas, a
nos sa fa u na – isso já foi dito; a Se na do ra Ma ri na é
uma das gran des de fen so ras do meio am bi en te. Pre-
ci sa mos agir com ur gên cia. Já es ta mos atra sa dos.
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Pre ci sa mos ir alo can do um pou co mais de re cur sos
até atra vés de um pro je to des sa na tu re za.

Qu e ro pa ra be ni zar a Se na do ra por ter ela bo ra -
do um pro je to des sa na tu re za, mas ele não é so lu ção: 
é ape nas um pa li a ti vo en quan to des per ta a cons ciên -
cia dos di ri gen tes des te País quan to à ocu pa ção da
Ama zô nia, no sen ti do de de sen vol ver mais aque la re-
gião e fa zer acon te cer algo que pos sa ir ame ni zan do
os seus pro ble mas. De qual quer for ma, te nho cer te za
de que es ses 0,5% que vão ser re ti ra dos da re gião
Su des te não vão fa zer ne nhu ma fal ta a seus es ta dos,
mu i to me nos às suas po pu la ções.

Se na dor, V. Exª é um ho mem de gran de sen si bi -
li da de – tem de mons tra do isso no de cor rer des se
tem po em que aqui tra ba lha. Va mos aju dar essa re-
gião. Ace i te, seja pa dri nho, some co nos co que so mos 
des sa re gião, para ser mais um. O Se na dor Osmar
Dias vai fa lar so bre isso. So li ci to o mes mo de V. Exª,
que é uma voz mu i to ou vi da nes ta Co mis são, é um
par la men tar que já foi pre si den te. Te nho cer te za de
que os seus ar gu men tos em ple ná rio vão fa zer com
que esse pro je to seja apro va do. Va mos unir os nos-
sos es for ços.

Ain da on tem, quan do es ta va para ser apro va do
aqui na Co mis são o nome do Di re tor da Agên cia de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria, so li ci tei que, ao me nos uma vez,
ele fi zes se uma vi a gem à re gião Nor te para não pen-
sar que fa ze mos dis cur sos va zi os, que são ar gu men -
tos va zi os os que apre sen ta mos aqui. Pode-se ad mi -
nis trar à dis tân cia, mas quan do se co nhe ce a re gião.
Se cada um des ses que têm dú vi da so bre a re a li da de
da Re gião Ama zô ni ca se dis pu ses se a co nhe cer um
pou co seus pro ble mas, in loco, te nho cer te za de que
mu da ria mu i to a men ta li da de de cada um. Essas pes-
so as iri am pro cu rar unir es for ços para que se pu des -
se re sol ver a si tu a ção do nos so País, co me çan do
pelo de sen vol vi men to or de na do, por uma vi gi lân cia
sé ria e pela ocu pa ção da que las fron te i ras.

Era isso o que ti nha a di zer. Te nho cer te za de
que V. Exª vai aten der o ape lo tam bém da Se na do ra
Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Se na dor Mo re i ra Men des, está ins cri ta para fa lar pri-
me i ro que V. Exª a emi nen te Se na do ra Ma ri na Sil va.
V. Exª fa la rá em se gui da. (Pa u sa)

A Se na do ra Ma ri na Sil va gen til men te per mu ta
com V. Exª, por que é a re la to ra e pre fe re ouvi-lo pri-
me i ro.

Com a pa la vra o Se na dor Mo re i ra Men des.
O SR. MOREIRA MENDES – Obri ga do, Sr. Pre-

si den te.

Antes de me ma ni fes tar es pe ci fi ca men te so bre
esse bri lhan te pro je to de lei, gos ta ria que o Re la tor
ex pli cas se no va men te al guns pon tos, já que eu não
es ta va pre sen te na sala, pois não en ten di o que S. Exª
pro põe na mo di fi ca ção do tex to, qual a sua... O tex to
ori gi nal veio com uni da des de con ser va ção e ter ras
in dí ge nas de mar ca das,..

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Ti nham que
ser os dois.

O SR. MOREIRA MENDES – Mas aqui têm os
dois.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – ”Ou“ é di fe -
ren te.

O SR. MOREIRA MENDES – Não, ”ou“ é um ou
ou tro. Pen so as sim. Pa re ce-me que o tex to como veio
da Se na do ra Ma ri na Sil va é o cor re to: uni da des de
con ser va ção da na tu re za e ter ras in dí ge nas.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Acon te ce
que há Esta dos em que exis te uni da de de con ser va -
ção e não há ter ra in dí ge na.

O SR. MOREIRA MENDES – Enten do que está
im plí ci to.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Se ti ver os
dois...

O SR. MOREIRA MENDES – Se ti ver os dois...
Da for ma como está não dá para se en ten der as sim.
Só se for ”e/ou“, ai sim.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Va mos ra ci -
o ci nar com cal ma. Uni da de de con ser va ção da na tu -
re za e ter ras in dí ge nas de mar ca das, te ria que ter os
dois. Na re da ção pro pos ta: uni da de de con ser va ção
da na tu re za ou ter ras in dí ge nas...

O SR. MOREIRA MENDES – Aí é um ou ou tro.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – O ou tro.
O SR. MOREIRA MENDES – Ou um ou ou tro.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Ou os dois.
O SR. MOREIRA MENDES – Mas não são os

dois. Nis so, o Se na dor tem ra zão: quan do for e/ou
equi va le aos dois.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Note bem,
quan do te nho uni da de de con ser va ção e te nho tam-
bém o ou tro, já te nho um que su pe ra toda e qual quer
in ter pre ta ção.

O SR. MOREIRA MENDES – Se na dor, vou dar
um exem plo da vida co mer ci al prá ti ca para en ten der -
mos isso aqui: a fa mo sa con ta con jun ta com a es po sa 
no ban co. Essa con ta con jun ta, se é, no meu caso,
Ru bens e Ma ria He le na, te mos que as si nar em con-
jun to; se ela é Ru bens ou Ma ria He le na, as si na um ou
as si na ou tro.
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Te nho a im pres são de que a re da ção mais cor-
re ta se ria e/ou, por que aqui fica sub ten di do, da for ma
que V. Exª co lo cou na sua emen da de re da ção, que é
uma ou ou tra, e não é isso o que V. Exª pre ten de.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Bas ta ter
uma que já tem di re i to.

O SR. MOREIRA MENDES – Não.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Se ti ver as

duas, me lhor ain da.
O SR. MOREIRA MENDES – Se na do ra Ma ri na

Sil va, o que V. Exª diz a res pe i to des sa ques tão? O
ob je ti vo é que não fi que ne nhu ma mar gem de dú vi da.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Gos ta ria de
fa zer uma con si de ra ção. Eu e a mi nha as ses so ria, ou
seja, as pes so as que re di gem co mi go, te mos sem pre
pro cu ra do ex clu ir a ex pres são e/ou, pois é uma ino va -
ção den tro da área ban cá ria, mé di ca, tal vez. Na li te ra -
tu ra, não se vê a ex pres são e/ou; não exis te isso. E
uma ques tão téc ni ca ban cá ria, mas não é uma re da -
ção cla ra; veio com a ne ces si da de da con ta con jun ta.

O SR. MOREIRA MENDES – A mi nha dú vi da é
a se guin te: na for ma como a sua emen da al te ra o tex-
to, ima gi ne mos um Esta do que tem a re ser va in dí ge -
na e qual quer ou tra uni da de de con ser va ção, na mi-
nha in ter pre ta ção e da for ma da sua emen da, te ria
que ha ver um ou ou tro.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Ten do uma
já bas ta; ten do duas, não tem pro ble ma.

O SR. MOREIRA MENDES – Se ria essa a opi-
nião dos de ma is Se na do res?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Gos ta ria
que a Se na do ra Ma ri na emi tis se a sua opi nião.

O SR. MOREIRA MENDES – Vou con clu ir, en-
tão, a mi nha par ti ci pa ção, fi can do ape nas le van ta da a
ques tão. O ob je ti vo é re al men te pro du zir mos um tex to 
que não dê mar gem à in ter pre ta ção dú bia. Já te mos
aqui a ma ni fes ta ção do Sul e do Su des te, ima gi nem
se hou ver al gum erro, vão pe gar de po is e...

Co men tan do es pe ci fi ca men te o pro je to, em pri-
me i ro lu gar, gos ta ria de pa ra be ni zar a Se na do ra Ma-
ri na Sil va por esse bri lhan te tra ba lho. E gos ta ria mu i to 
de subs cre ver esse do cu men to jun to com S. Exª. Pen-
so que é de fun da men tal im por tân cia, so bre tu do para
a Re gião Nor te. E que ro aqui ex pli car.

Esta mos vi ven do, hoje, um mo men to de an gús -
tia no País, quan do es ta mos dis cu tin do a Me di da Pro-
vi só ria nº 2.080, que pro põe pro fun das mo di fi ca ções
no Có di go Flo res tal, uma de las es pe ci fi ca para a
Ama zô nia, quan do pro põe que a área da re ser va le-
gal da pro pri e da de pri va da pas se de 50% para 80%.

Qu e ro dar o exem plo de ape nas um Mu ni cí pio
do meu Esta do, Gu a ja rá-Mi rim, que tem 82% da sua
área já como uni da de de con ser va ção – re ser va in dí -
ge na, bi o ló gi ca, ex tra ti vis ta – na qual o Mu ni cí pio não
pode me xer. So bram, por tan to, 18% da sua área fí si -
ca – e é o se gun do ma i or mu ni cí pio do Esta do – para
ser ex plo ra da com al gu ma ati vi da de eco nô mi ca. Se-
gun do a pro pos ta da me di da pro vi só ria, fi ca ri am res-
trin gi dos ape nas 20% des ses 18% para ex plo ra ção
eco nô mi ca, agro in dus tri al ou agrí co la ou pe cuá ria.

O que que ro de mons trar com isso? Que é pre ci -
so que o Sul e o Su des te en ten dam que, se que rem
que a Ama zô nia seja con ser va da e pre ser va da – e eu
con cor do com isso –, é pre ci so com pen sar as pes so -
as que lá vi vem de uma ou tra for ma. E essa é uma for-
ma de com pen sar. E pre ci so que o Sul e o Su des te
en ten dam que o que es ta mos dis cu tin do aqui não é
in cen ti vo, mas o res ga te de uma dí vi da que as re-
giões mais de sen vol vi das do País têm para com as
re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, so bre tu do a
Re gião Nor te.

Qu al quer cri an ça de es co la pri má ria ou se cun -
dá ria, em qual quer ci da de do Sul, vê o ron do ni en se, o
ama zo nen se, o acre a no que der ru ba uma ár vo re
como um ini mi go da na tu re za. Mas não é ca paz de
ava li ar a di fi cul da de por que pas sa essa po pu la ção
no seu dia-a-dia, um povo que pre ci sa de es pa ço para
vi ver.

É tão sim ples trans for mar to dos os ha bi tan tes
da Ama zô nia em de fen so res da na tu re za! Eu pró prio
te nho uma pe que na pro pri e da de, que pa guem para
eu man tê-la in te gral men te. Se ria uma sa í da. Quem
pa guem aos Mu ni cí pi os e com pen sem os Esta dos
que têm gran des áre as ocu pa das com uni da des de
con ser va ção, para que eles pos sam de sen vol ver ou-
tras for mas de de sen vol vi men to sus ten ta do, tão de-
fen di do pela Se na do ra Ma ri na Sil va.

Com todo o res pe i to que te nho pelo Se na dor
Ge ral do Althof, a Se na do ra Ma ri na Sil va me in for ma -
va, há al guns dias, que esse pro je to ou um se me lhan -
te já tra mi tou nes ta Casa e 5. Exª per deu por ape nas
um voto, pela in sen si bi li da de dos nos sos co le gas do
Sul e do Su des te, que não con se guem en xer gar que
é pre ci so dar me i os de vida para a po pu la ção da
Ama zô nia. Esses 2% não sig ni fi cam ab so lu ta men te
nada para o Sul e para o Su des te, mas po dem sig ni fi -
car tudo para a Re gião Nor te, so bre tu do.

Qu e ro fa zer um ape lo aos emi nen tes Se na do -
res que com põem as ban ca das das re giões Sul e Su-
des te para que com pre en dam este nos so ape lo, que
en ten dam que essa tal vez seja a úni ca sa í da para
mu dar mos o com por ta men to da po pu la ção. Só se faz
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as co i sas com in ves ti men to, com di nhe i ro, por que há
uma dis tân cia mu i to gran de en tre o dis cur so e a prá ti -
ca. Pre ci sa mos de di nhe i ro para de sen vol ver es ses
pro je tos de mu dan ça de con ce i to, e essa é uma for-
ma.

Por tan to, ao en cer rar a mi nha par ti ci pa ção, que-
ro, mais uma vez, pa ra be ni zar a Se na do ra Ma ri na
Sil va por esse bri lhan te pro je to, ao qual sou in te i ra -
men te so li dá rio, em to dos os mo men tos. E peço aos
nos sos co le gas do Sul e do Su des te que com pre en -
dam isso como uma for ma de res ga tar essa gran de
dí vi da que o Bra sil tem para com a Re gião Ama zô ni -
ca, so bre tu do.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Com a pa la vra o no bre Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS – Sr. Pre si den te, no meu
Esta do, o Pa ra ná, a im pren sa e al guns crí ti cos di zem
que o Sul do País per de na dis tri bu i ção dos re cur sos
or ça men tá ri os da União por que é de su ni do po li ti ca -
men te. E até acu sam os Par la men ta res do Sul de tra-
ba lha rem in di vi du al men te, de pro mo ve rem uma dis-
pu ta po lí ti ca que pre ju di ca a re gião. Só que eles não
fa zem uma con ta: os três Esta dos têm 9 Se na do res.
Se so mar mos os Esta dos do Nor te e do Nor des te e
mul ti pli car mos por 3, va mos ve ri fi car que o nú me ro é
des pro por ci o nal. Então, é evi den te que, nu me ri ca -
men te, sem pre va mos per der em re la ção ao Nor te,
Nor des te, e Cen tro-Oes te que, mu i tas ve zes, se
unem as re giões Nor te e Nor des te e aca bam ofe re -
cen do essa di fe ren ça nu mé ri ca no voto. Não que se-
ja mos de su ni dos.

Mas eu es ta va ou vin do os ar gu men tos do Se na -
dor Mo re i ra Men des – vim para a Co mis são com a de-
ci são de vo tar a fa vor do Pro je to Ma ri na Sil va – e qua-
se mu dei o meu voto con tra. Por que, na ver da de, o
Se na dor Mo re i ra Men des’ fez uma gran de pro vo ca -
ção aos Se na do res do Sul, quan do afir mou que foi a
in sen si bi li da de dos Se na do res do Sul que der ro tou
esse pro je to de uma ou tra vez. Po rém, da ou tra vez,
eu vo tei a fa vor des se pro je to. Então, que ro di zer o se-
guin te: pe las re gras atu a is, a dis tri bu i ção do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Esta dos é de 85% para as re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te e 15% para as Re-
giões Sul e Su des te. Po rém, o Pro je to da Se na do ra
Ma ri na, é ti ran do 1% dos 85% da exi gên cia, Nor te,
Nor des te, Cen tro-Oes te co lo can do em unia Re ser va
de Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos, a ser dis tri bu í -
do para Esta dos que abri gam uni da de de con ser va -
ção da na tu re za e ter ras in dí ge nas de mar ca das. E
1% dos 15% das re giões Sul e Su des te. Por tan to, ela
está ti ran do, evi den te, pro por ci o nal men te, mais do

Sul e Su des te para esse Fun do de Re ser va, do que
do Nor te, do Nor des te e do Cen to-Oes te.

No en tan to, en ten do que isso é com pa tí vel com
os dis cur sos que to dos fa zem no Se na do, na Câ ma ra, 
e em to dos os pa lan ques po lí ti cos do Bra sil afo ra. To-
dos di ze mos que te mos que con tri bu ir para a pre ser -
va ção dos re cur sos na tu ra is, te mos que con tri bu ir
para o de sen vol vi men to sus ten ta do do País. Mas, te-
mos que con tri bu ir não só com dis cur sos, mas na prá-
ti ca. Pos so fa lar so bre esse as sun to com co nhe ci -
men to de ca u sa, por que fui, no Pa ra ná, Se cre tá rio da
Agri cul tu ra por mu i to tem po e nós tí nha mos um pro-
gra ma bas tan te ar ro ja do, co ra jo so de pre ser va ção de
re cur sos na tu ra is. Co nhe ço as re ser vas do Pa ra ná,
tan to as in dí ge nas quan to as de con ser va ção per ma -
nen te, in clu si ve na se ma na pas sa da apro va mos aqui,
e já foi san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, o
De cre to que cria a re ser va de pre ser va ção per ma -
nen te da Mata Atlân ti ca. Nós te mos o Par que Na ci o -
nal do Igua çu, 190 mil km, está lá pre ser va do; a Mata
Atlân ti ca, etc. So man do to das as nos sas re ser vas,
che ga mos a 5% do ter ri tó rio pa ra na en se, o que é mu-
i to pou co. Ou seja, se ti vés se mos in cen ti vos an te ri o -
res à ex plo ra ção do solo para fins de agri cul tu ra e pe-
cuá ria, nós po de ría mos es tar com uma área de pre-
ser va ção ma i or do que te mos hoje.

Então, eu vejo que esse pro je to vai in cen ti var to-
dos os Esta dos que ti ve rem re ser vas le ga is e re ser -
vas in dí ge nas. O Pa ra ná pode, tam bém, se can di da -
tar a es ses re cur sos. Por que não? O Pro je to não está
di zen do que es ses 2% se rão des ti na dos só para os
Esta dos do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, e sim
para os Esta dos que ti ve rem áre as de pre ser va ção,
as re ser vas le ga is per ma nen tes, as uni da des de con-
ser va ção da na tu re za e ter ras in dí ge nas. O Pa ra ná
tem a Re ser va lndi ge na do Apo cu ta ni nha, La ran je i ras 
do Sul, vá ri as re ser vas in dí ge nas, e tem lá de Man-
gue i ri nha, no Su do es te, que ou tro dia, in clu si ve, tran-
cou a ro do via pro tes tan do con tra o Go ver no do Esta-
do; só por isso, ela já me re ce, tam bém, se apo i ar nes-
se pro je to, por que hoje, no Pa ra ná, até os ín di os es-
tão pro tes tan do con tra o Go ver no do Esta do, ta ma -
nha a in sa tis fa ção que o Go ver no do Esta do gera na
so ci e da de pa ra na en se.

Vo tei a fa vor da ou tra vez e vou fa zer o mes mo
ago ra com a cons ciên cia de que es tou aqui não ape-
nas be ne fi ci an do o Nor te, o Nor des te, o Cen tro-Oes -
te, mas es tou be ne fi ci an do o Bra sil e a po pu la ção bra-
si le i ra, que pre ci sam ter me di das con cre tas para que
o País re al men te pro mo va o seu de sen vol vi men to
sus ten ta do. Por isso, voto fa vo ra vel men te, tran qüi la -
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men te, sa ben do es tou de fen den do o Esta do do Pa ra -
ná nes te caso.

O SR. MOREIRA MENDES – Se na dor Osmar
Dias, V. Exª me con ce de um apar te ape nas para fa zer
uma re ti fi ca ção.

O SR. OSMAR DIAS – Pois não, Se na dor Mo re -
i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES – Re ti ro a pa la vra
”in sen si bi li da de“ e a subs ti tuo por ”sen si bi li da de“, o
que V. Exª de mos trou ago ra com mu i ta gran de za.

O SR. OSMAR DIAS – Mu i to obri ga do, Se na dor
Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ – Não vou me es ten der,
Sr. Pre si den te, ape nas que ro re gis trar a im por tân cia
des se pro je to. Tra ta-se de um pro je to mo der no, que
vai re sol ver ques tões de de fi ni ção e de ex pli ci ta ção
po lí ti ca do Con gres so no to can te à ques tão am bi en tal 
e as sun tos in dí ge nas. Diz res pe i to ao Bra sil todo, cla-
ro que a Ama zô nia, e em par ti cu lar, a re gião Nor te
será um pou co mais pri vi le gi a da.

Esse pro je to já foi vo ta do ano pas sa do ou atra-
sa do e, por in fe li ci da de, não foi apro va do por um voto.
Ago ra é im por tan te a união de to dos no sen ti do de
apro vá-lo.

Meu voto é fa vo rá vel, in clu si ve na po si ção hoje
de Lí der do Go ver no, vou lu tar para que esse pro je to
seja apro va do ra pi da men te na Câ ma ra e pos sa ser
im ple men ta do.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA – Sr. Pre si den te, fico fe-
liz em ver a sen si bi li da de dos Co le gas, a com pre en -
são pelo mé ri to do pro je to. Na ou tra vez, foi apro va do
com a par ti ci pa ção unâ ni me da ban ca da do Sul e do
Su des te – nes se pon to faço um ape lo ao Se na dor
Ge ral do Althoff –, pois te mos, do pon to de vis ta do
dis cur so na ci o nal, uma pre o cu pa ção com a pre ser va -
ção da Ama zô nia. O Esta do do Se na dor Ro me ro Jucá
tem cin qüen ta por cen to de área pre ser va da.

Qual é o mé ri to do pro je to? Com pen sa ção para
aque les que es tão fa zen do a pre ser va ção.

Essa com pen sa ção deve ser paga por quem?
Pe las pes so as que vi vem na re gião? Pelo País, por
to dos nós, por que, afi nal de con tas, por exem plo,
ando nes te País de nor te a sul fa lan do so bre a Ama-
zô nia e, em to dos os au di tó ri os, as pes so as, dos mais
ve lhos aos mais jo vens, me per gun tam:

”Se na do ra, o que po de mos fa zer para aju dar a
pre ser var a Ama zô nia?“

Cla ro que a boa von ta de das pes so as não tem
como se ma te ri a li zar e, mes mo que seja ain da uma
aju da sim bó li ca do pon to de vis ta das ne ces si da des,
é um ins tru men to de ma te ri a li za ção da aju da de to-
dos os ci da dãos bra si le i ros por que es tão, de cer ta
for ma, abrin do mão de um per cen tu al. No caso, vou
ser bem sin ce ra, o Pa ra ná e San ta Ca ta ri na não es tão 
abrin do mão por que, como têm área de pre ser va ção,
re tor na de acor do com a pro por ção des sas áre as.

No caso de São Pa u lo, eu di ria que sim. Eles es-
tão ”aju dan do“ o pri mo po bre. Mas é lou vá vel a po si -
ção. Sei que os pa u lis tas, na épo ca, os Se na do res
Edu ar do Su plicy e Ro meu Tuma; en fim, to dos os Se-
na do res pa u lis tas fi ze ram a de fe sa do pro je to, com-
pre en den do a ne ces si da de do mes mo.

Se na dor Ge ral do Althoff, que ro for ne cer um
dado a V. Exª: há um es tu do fe i to por um gru po de
pes qui sa do res do LBA, jun ta men te com ou tros ins ti -
tu tos de pes qui sas, que nos dá con ta de que está ha-
ven do um pro ces so de di mi nu i ção de chu vas na Ama-
zô nia, o que pode ser al ta men te pre ju di ci al ao País.
Por que esse fe nô me no está ocor ren do? Por que, du-
ran te as que i ma das, há um ma te ri al par ti cu la do que
sobe, as go tí cu las de água são ab sor vi das por esse
ma te ri al par ti cu la do, que, por sua vez, em vez de se
trans for mar em go tas de chu vas, eva po ra no va men te, 
ge ran do um dano mu i to com pli ca do que está acon te -
cen do – de po is vou pas sar esse es tu do ao Se na dor
Mo re i ra Men des – nos Esta dos de Mato Gros so e
Ron dô nia.

Se as pes so as não to mam uma ini ci a ti va no
con jun to do País para evi tar mos esse de sen vol vi -
men to que con sis te em que i mar flo res ta para fa zer al-
gu ma ati vi da de da for ma da no sa como está sen do fe-
i ta, não te re mos como re ver ter esse pro ces so. Ago ra
mes mo os es tu dos do INPE nos dão con ta de que
mais de 19 mil qui lô me tros qua dra dos fo ram des flo -
res ta dos na Ama zô nia.

Por que o pro je to é im por tan te? Por que não está
di zen do que é pro i bi do de sen vol ver. O pro je to está di-
zen do: nós te mos que de sen vol ver da for ma cer ta.
Para de sen vol ver da for ma cer ta, pre ci sa mos de quê?
De re cur sos para in ves ti men to na área de ciên cia e
tec no lo gia e de pes qui sa, a fim de que as em pre sas,
em vez de te rem de der ru bar, de cin co em cin co anos,
flo res tas para plan tar ca pim e re no var a pas ta gem,
pos sam fa zer ma ne jo de pas ta gem; para que as in-
dús tri as da ma de i ra, em vez de der ru ba rem ma de i ra
da for ma de sas tro sa como vêm fa zen do, pos sam fa-
zer o ma ne jo flo res tal, a cer ti fi ca ção de ori gem, o be-
ne fi ci a men to da ma de i ra. Assim, nós te ría mos uma
ação an tró pi ca bem me nor.
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De sor te que são mu i tas as ati vi da des, e, com
es ses pou cos per cen tu a is, po de re mos es tar con tri bu -
in do. Elas se es ten dem tam bém a to dos os Esta dos
que te nham área de pre ser va ção per ma nen te ou re-
ser vas in dí ge nas. E cla ro que a Ama zô nia, te nho que
ser sin ce ra, será a ma i or be ne fi ci a da. Pelo cál cu lo an-
te ri or que ha via fe i to, o Esta do de Ro ra i ma che ga,
mais ou me nos, a 40 ou 50 mi lhões, mas tem 50% de
área ”con ge la da“ para um tipo de ati vi da de da no sa.
Para uma ati vi da de que seja sus ten tá vel é pos sí vel
fa zer os in ves ti men tos.

Então, faço um ape lo aqui, para que pos sa mos
ob ter a com pre en são do País e não ape nas dos Par-
la men ta res da Ama zô nia, por que não é jus to de bi tar
essa con ta nos 20 mi lhões de ha bi tan tes que ali exis-
tem. Com cer te za, se fi zer mos uma pes qui sa com os
pa ra na en ses, os pa u lis tas, os ca ri o cas, com todo o
País e eles se dis pu se rem a abrir mão des se pe que -
no per cen tu al para es sas ati vi da des, esse mo de lo de
de sen vol vi men to, esse novo pa ra dig ma que es tou ad-
vo gan do, te nho ab so lu ta cer te za de que não te rão ne-
nhum tipo de pro ble ma. Pelo con trá rio, nes te mo men -
to em que dis cu ti mos o au men to da taxa de de vas ta -
ção da Ama zô nia, no mo men to em que dis cu ti mos a
re no va ção, a mo di fi ca ção do Có di go Flo res tal, tudo
isso tem a ver com uma ação que não é ape nas dis-
cur si va, mas do pon to de vis ta prá ti co tan to do Con-
gres so quan to da so ci e da de, que se está dis pon do a
con tri bu ir. E eu po de ria, de po is, pas sar essa ta be la
atu a li za da para V. Exª, que po de rá ob ser var que não
ha ve rá per da, ruas, no mí ni mo, um em pa te. Se não
ga nhar, não per de rá: em pa ta rá.

Con si de ro al ta men te re le van te o pro je to, a par tir
do qual po de re mos ter um fun do de de sen vol vi men to
que será ge ri do pe las em pre sas. O fun do pre ci sa ser
re gu la men ta do com uma nova con cep ção. Para acos-
sa-lo, de ve rão ser apre sen ta dos pro je tos que le vem
em con ta a qua li da de am bi en tal para o se tor pro du ti vo
de um modo ge ral. Des de o gran de in ves ti dor ao pe-
que no ex tra ti vis ta po de rão ser con tem pla dos por esse
fun do, que terá a par ti ci pa ção da so ci e da de e o con tro -
le so ci al na des ti na ção dos seus re cur sos e no acom-
pa nha men to do de sem pe nho des sas ati vi da des.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Com a pa la vra, o Re la tor, Se na dor Ju vên cio da Fon-
se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA – Sr. Pre si den -
te, re to mo com a pa la vra em ra zão da dú vi da que fi cou:
se é ”e“, ”e/ou“ ou ”ou“ na re da ção do in ci so III. Con ti nuo 
achan do que é ”e/ou“, mas vou dar so lu ção rá pi da.

O § 2º con tém a de fi ni ção que nós pre ci sa mos,
se hou ver in ter pre ta ção di fe ren te. Va mos ana li sar

bem o se guin te: ”2% para cons ti tu ir re ser va do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Esta dos, a ser dis tri bu í da às Uni-
da des da Fe de ra ção que abri guem Uni da des de Con-
ser va ção da Na tu re za e ter ras in dí ge nas de mar ca -
das“. Então, de fi niu-se que deve ha ver os dois; se é
“e” , tem que ha ver os dois. Por isso, co lo quei ”ou“.
Mas se co lo car ”ou“, vão fa lar: ou se tem um ou ou tro.

Já o § 2º diz: ”A dis tri bu i ção da par ce la a que se
re fe re o in ci so III far-se-á, atri bu in do-se a cada uni da -
de da Fe de ra ção um co e fi ci en te in di vi du al de par ti ci -
pa ção ba se a do no per cen tu al da sua área ocu pa da
por Uni da de de Con ser va ção da Na tu re za e ter ras in-
dí ge nas de mar ca das“.

Isso fe cha. Nós da mos uma boa de fi ni ção, não
de i xa mos ne nhu ma dú vi da de que é um ou ou tro. Não
pode ser só quan do se têm duas Uni da des de Con-
ser va ção da Na tu re za e tam bém a ter ra in dí ge na. E o
cál cu lo está bem de fi ni do no § 2º, que é a soma dos
dois re qui si tos. Isso fe cha a in ter pre ta ção, não dá
mar gem a ne nhu ma dú vi da.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Acho que po de re mos co lo car o pro je to em vo ta ção.

O SR. MOREIRA MENDES – Per ma ne ce o ori-
gi nal da no bre Se na do ra Ma ri na Sil va?

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Ele pro põem a subs ti tu i ção pela pa la vra “ou”.

A SRA. MARINA SILVA – Por uma ques tão de
jus ti ça, esse pro je to foi ins pi ra do na pró pria ação do
Pa ra ná, que já faz uma dis tri bu i ção para os mu ni cí pi -
os que têm área de pre ser va ção am bi en tal. Nós, en-
tão, só fi ze mos es ten der isto para a Fe de ra ção, mas
essa ino va ção par te da Re gião Sul e Su des te, que
dão um bom exem plo, be ne fi ci an do os mu ni cí pi os.

O SR. TIÃO VIANA – O Sr. Se na dor Osmar Dias
de ve ria ser Se cre tá rio de Agri cul tu ra.

O SR. OSMAR DIAS – Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Com a pa la vra o no bre Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS – E ver da de o que a no bre
Se na do ra Ma ri na Sil va dis se. Re al men te, exis te essa
lei no Pa ra ná que be ne fi cia os mu ni cí pi os que fa zem
a pre ser va ção e que tem as uni da des de con ser va -
ção. Estou até pen san do em me ins pi rar no dis cur so
que a no bre Se na do ra Ma ri na Sil va fez para pe dir,
tam bém, ao Pa ra ná a re tri bu i ção ao que o Esta do tem
con tri bu í do com o for ne ci men to de ener gia elé tri ca ao
País atra vés de inun da ções de áre as fér te is que,
hoje, já atin gem mais de 600 mil hec ta res no meu
Esta do. Estou pen san do nis to, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Cre io que po de mos co lo car o pro je to em vo ta ção.

O pro je to é sub me ti do à vo ta ção da Co mis são
com as duas emen das de re da ção pro pos tas pelo
emi nen te Re la tor, mais a emen da que al te ra os per-
cen tu a is, de au to ria do Sr. Se na dor Tião Vi a na, que
tam bém foi aco lhi da pelo Re la tor.

Em vo ta ção.
O SR. GERALDO ALTHOFF – Sr. Pre si den te,

peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –

Po de ría mos agi li zar a vo ta ção. Entre tan to, con ce do a
pa la vra o no bre Se na dor Ge ral do Althoff, para en ca -
mi nhar a vo ta ção.

O SR. GERALDO ALTHOFF – Sr. Pre si den te,
lo gi ca men te, a in tran si gên cia é bur ra. No mo men to
em que se faz essa aná li se ou essa re fle xão, pelo
sen ti men to de bra si li da de pela Ama zô nia, fica co lo -
ca da a mi nha po si ção no sen ti do de que vo ta rei fa-
vo ra vel men te ao pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va
sem o com pro mis so, en tre tan to, de to mar essa
mes ma po si ção em Ple ná rio. Fa rei uma ava li a ção,
jun ta men te com a Se na do ra Ma ri na Sil va, que po-
de rá con tri bu ir so bre ma ne i ra, pe las in for ma ções
que tem, pelo sig ni fi ca do des sas al te ra ções nos
per cen tu a is em cada Esta do do Sul do País por
aqui lo que sai e por aqui lo que re to ma, de ma ne i ra
tal que pos sa mos fa zer uma re la ção de cus to/be ne -
fí cio e che gar a um con sen so.

Nes te mo men to, en tão, a mi nha po si ção fica fa-
vo rá vel ao Pro je to de Lei da Se na do ra Ma ri na Sil va
por que, des sa ma ne i ra, sai apro va do por una ni mi da -
de na Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Enten de mos que V. Exª se re ser va ao di re i to de, em
Ple ná rio, ma ni fes tar-se no va men te so bre o as sun to.

Va mos sub me ter, efe ti va men te, à vo ta ção, o
Pro je to de Lei de au to ria da emi nen te Se na do ra Ma ri -
na Sil va, re la ta do pelo emi nen te Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

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.
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.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

REQUERIMENTO Nº  259, DE 2000

Nos ter mos do art. 255, II, c, 12, com bi na do com
o art. 100, III, do Re gi men to Inter no, re que i ro que so-
bre PLS nº 53, de 2000, que além da Co mis são de
Assun to Eco nô mi cos (CAE), cons tan te do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a Co mis -
são de Assun tos So ci a is (CAS).

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2000. – Se na do ra
Ma ri na Sil va.

REQUERIMENTO Nº 737, DE 2001

Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 53, de 2000.

Sala das Ses sões, 10 de de zem bro de 2001. –
Se na do ra Ma ri na Sil va

OF. SF/1.699/2001

Em 11 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V.Exª que foi apre sen ta do re que ri -

men to pela Se na do ra Ma ri na Sil va, nos ter mos do art.
172, I, do Re gi men to Inter no, me di an te o qual so li ci ta
a in clu são em Ordem do Dia do Pro je to de Lei do se-
na do nº 53, de 2001, de sua au to ria, que “cria a re ser -
va do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to 
Fe de ral – FPE para as uni da des da Fe de ra ção que
abri ga rem, em seus ter ri tó ri os, uni da des de con ser -
va ção da na tu re za e ter ras in dí ge nas de mar ca das”.

Uma vez que a ma té ria já se en con tra com re la -
tó rio apre sen ta do pelo re la tor de sig na do nes se Co le -
gi a do, en ca re ço a V.Exª no sen ti do de que o re fe ri do
Pro je to seja apre ci a do nes se Órgão téc ni co, a fim de
que ve nha a ser sub me ti da ao Ple ná rio com o res pal -
do da ma ni fes ta ção des sa Co mis são.

À opor tu ni da de, re i te ro a V.Exª meus pro tes tos
de con si de ra ção e apre ço.

Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Se na do
Fe de ral.

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) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei do
Se na do nº 240, de 2001-Com ple men tar e o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 145, de 2001, cu jos pa re ce -
res fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa
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du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce be rem emen-
das, nos ter mos do art. 234, II, d, do Re gi men to Inter-
no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que uma vez que os pa-
re ce res so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de
2000-Com ple men tar, li dos an te ri or men te, fo ram dis-
cor dan tes e ten do em vis ta a ma i or per ti nên cia re gi -
men tal da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos para
se ma ni fes tar so bre a ma té ria, a Pre si dên cia de ter mi -
na a aber tu ra do pra zo de 2 dias úte is para a in ter po -
si ção do re cur so pre vis to no pa rá gra fo úni co do art.
254 do Re gi men to Inter no, a fim de que a ma té ria
con ti nue a sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio a apro va ção dos Re-
que ri men tos nºs 427, de 2000; 65, 150, 159 e 162, de
2002, de au to ria dos Srs. Se na do res Ante ro Paes de
Bar ros, Car los Wil son, Mo re i ra Men des, Chi co Sar to ri 
e Car los Pa tro cí nio, so li ci tan do in for ma ções a Mi nis -
tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je to de lei que será lido pela Srª 1ª Se cre tá -
ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He le na.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO,
Nº 111, DE 2002

Au to ri za o sa que do sal do to tal das
con tas in di vi du a is, per ten cen tes aos tra-
ba lha do res ins cri tos nos pro gra mas PIS
e PASEP, se o ti tu lar da con ta en con -
trar-se de sem pre ga do.

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

Art. 1º O sal do to tal de uma con ta in di vi du al,
per ten cen te a tra ba lha dor ins cri to no Pro gra ma de
Inte gra ção so ci al – PIS, cri a do pela Lei Com ple men -
tar nº 7, de 7 de se tem bro de 1970, ou no Pro gra ma
de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co –
PASEP, cri a do pela Lei Com ple men tar nº 8, de 3 de
de zem bro de 1970, po de rá, a pe di do do in te res sa do,
ser sa ca do, caso o ti tu lar da re fe ri da con ta en con -
trar-se de sem pre ga do.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis-
pos to nes sa lei.

Art. 3º Essa lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pro gra ma de Inte gra ção So ci al – PIS e o Pro-
gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli -

co – PASEP fo ram cri a dos pe las Leis Com ple men ta -
res nos 7 e 8, de 1970.

Até a Cons ti tu i ção de 1988, es tes pro gra mas
eram de sen vol vi dos na for ma de con tas in di vi du a is,
per ten cen tes aos tra ba lha do res ins cri tos, onde eram
efe tu a dos de pó si tos men sa is e cre di ta dos ju ros e cor-
re ção mo ne tá ria, além do ren di men to das ope ra ções
re a li za das com os re cur sos do pro gra ma.

A Cons ti tu i ção de 1988, em seu ar ti go 239, al te -
rou as ca rac te rís ti cas ori gi na is dos pro gra mas em
ques tão, eli mi nan do os de pó si tos men sa is nas con-
tas dos tra ba lha do res ins cri tos, mas pre ser vou, no §
2º do re fe ri do ar ti go, a le gi ti mi da de das con tas já exis-
ten tes, como pa tri mô nio pró prio dos tra ba lha do res, e
es ta be le cen do que leis es pe cí fi cas de ter mi na rão os
cri té ri os de sa que, mas até o pre sen te mo men to, não
foi pu bli ca da ne nhu ma lei que tra tas se dos sa ques
das con tas in di vi du a is dos tra ba lha do res ins cri tos no
PIS ou no PASEP.

Des sa for ma, o pre sen te Pro je to de lei ob je ti va
ga ran tir o sa que do sal do to tal das con tas per ten cen -
tes aos tra ba lha do res, se o ti tu lar da con ta en con -
trar-se de sem pre ga do.

O de sem pre go é o pior dos ma les que pode afli-
gir um tra ba lha dor. Nada mais jus to que, en con tran -
do-se nes ta ter rí vel si tu a ção, o tra ba lha dor pos sa dis-
por de um pa tri mô nio que lhe per ten ce, como um im-
por tan te ali cer ce para a su pe ra ção de um mo men to
tão di fí cil.

O pre sen te Pro je to de lei, que sub me to a apre ci -
a ção dos no bres mem bros do Con gres so Na ci o nal,
con fi gu ra-se de um ca rá ter ex tre man te jus to, ain da
mais no pre sen te mo men to, quan do a atu al po lí ti ca
eco nô mi ca é gui a da por ta xas de ju ros ele va dís si -
mas, que cul mi nam nos ma i o res ín di ces de de sem -
pre go já vis to na his tó ria do nos so País.

Des sa for ma, o al can ce so ci al do pro je to que
apre sen to, toma-se in ques ti o ná vel, e por esta ra zão
acre di to na sua apro va ção pe los no bres mem bros des-
ta Casa, cer to de es tar cum prin do com a no bre mis são,
que me foi ou tor ga da pelo povo de meu es ta do.

Sala das Ses sões, 26 de abril de 2002. – Car los 
Wil son.

 LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 239. A ar re ca da ção de cor ren te das con tri -
bu i ções para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al, cri a do 
pela Lei Com ple men tar nº 7, de 7 de se tem bro de
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1970, e para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co, cri a do pela Lei Com ple men tar nº
8, de 3 de de zem bro de 1970, pas sa, a par tir da pro-
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a fi nan ci ar, nos ter mos
que a lei dis pu ser, o pro gra ma do se gu ro-de sem pre -
go e o abo no de que tra ta o § 3º des te ar ti go.

§ 1º Dos re cur sos men ci o na dos no ca put des te
ar ti go, pelo me nos qua ren ta por cen to se rão des ti na -
dos a fi nan ci ar pro gra mas de de sen vol vi men to eco-
nô mi co, atra vés do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al, com cri té ri os de re mu ne -
ra ção que lhes pre ser vem o va lor.

§ 2º Os pa tri mô ni os acu mu la dos do Pro gra ma
de Inte gra ção So ci al e do Pro gra ma de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co são pre ser va dos,
man ten do-se os cri té ri os de sa que nas si tu a ções pre-
vis tas nas leis es pe cí fi cas, com ex ce ção da re ti ra da
por mo ti vo de ca sa men to, fi can do ve da da a dis tri bu i -
ção da ar re ca da ção de que tra ta o ca put des te ar ti go,
para de pó si to nas con tas in di vi du a is dos par ti ci pan -
tes.

§ 3º Aos em pre ga dos que per ce bam de em pre -
ga do res que con tri bu em para o Pro gra ma de Inte gra -
ção So ci al ou para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri -
mô nio do Ser vi dor Pú bli co, até dois sa lá ri os mí ni mos
de re mu ne ra ção men sal, é as se gu ra do o pa ga men to
de um sa lá rio mí ni mo anu al, com pu ta do nes te va lor o
ren di men to das con tas in di vi du a is, no caso da que les
que já par ti ci pa vam dos re fe ri dos pro gra mas, até a
data da pro mul ga ção des ta Cons ti tu i ção.

§ 4º o fi nan ci a men to do se gu ro-de sem pre go re-
ce be rá uma con tri bu i ção adi ci o nal da em pre sa cujo
ín di ce de ro ta ti vi da de da for ça de tra ba lho su pe rar o
ín di ce mé dio da ro ta ti vi da de do se tor, na for ma es ta -
be le ci da por lei.

LEI COMPLEMENTAR Nº 7,
DE 7 DE SETEMBRO DE 1970

Insti tui o Pro gra ma de Inte gra ção
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 Com ple men tar:

  O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro-
je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe -
ten te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, com re fe rên cia à
Men sa gem nº 97, de 2002 (nº 184/2002, na ori gem), a
Co mis são Di re to ra ba i xou o Ato nº 10, de 2002, que

apro va con tin gen ci a men to par ci al do Orça men to do
Se na do Fe de ral para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

A ma té ria vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia re ce beu a Men sa gem nº 130, de 2002 (nº
291/2002, na ori gem), de 23 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so 
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor
to tal de US$ 500,000,000.00 (qui nhen tos mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), en tre a Re-
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no 
de De sen vol vi men to – BID, des ti na da a apo i ar a ba-
lan ça de pa ga men tos da Mu tuá ria.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

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 do Se na do nº 16, de 2001, de au to -
ria do Se na dor Ma u ro Mi ran da, que dis põe so bre a
con ces são de tí tu lo de trans fe rên cia de pos se e de
do mí nio das mo ra di as fi nan ci a das com re cur sos do
Orça men to Ge ral da União, pre fe ren ci al men te à mu-
lher, em vir tu de da in ter po si ção do Re cur so nº 2, de
2002.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria aguar-
da rá, na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa, a in clu são em
Ordem do Dia do Re que ri men to nº 200, de 2002, de
au diên cia da Co mis são de Assun tos So ci a is.

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 Lú dio Co e lho,
por vin te mi nu tos.

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, te nho
apro ve i ta do es ses úl ti mos dias para pres tar mu i ta
aten ção às ma ni fes ta ções dos meus Co le gas a res-
pe i to de di ver sos as sun tos que con si de ro im por tan -
tes para o Se na do e para a Na ção bra si le i ra. 

Ouvi ava li a ções as mais di ver sas so bre a de ci -
são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e pos te ri or po si ci o -
na men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a res pe i to das
re gras para co li ga ções nas pró xi mas ele i ções. Alguns
afir ma ram que foi um ato pre ci pi ta do, pois as ele i ções 
es tão mu i to pró xi mas. Ou tros ale ga ram que essa
ques tão não era da com pe tên cia do Ju di ciá rio. 

Na mi nha ava li a ção, a de ci são do TSE foi boa
para a Na ção bra si le i ra e para os Par ti dos po lí ti cos.
Se exa mi nar mos o qua dro po lí ti co na ci o nal, ve ri fi ca -
re mos que não há qua se nada de fi ni do. O cli ma nos
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di ver sos par ti dos po lí ti cos bra si le i ros ain da é de cer to 
de sen ten di men to. Pra ti ca men te par ti do al gum tem
can di da tu ra de fi ni ti va, à ex ce ção do PT – como me
aler ta a Se na do ra He lo i sa He le na, que pa re ce gos ta -
ria que eu dis ses se isso.

Te nho a im pres são de que a Na ção bra si le i ra
está ava li an do cu i da do sa men te o qua dro po lí ti co na-
ci o nal. 

Assis to per ma nen te men te aqui a cor ren tes de
opo si ção ao Go ver no cri ti can do-o pelo fato de não
gas tar mais nes se ou na que le se tor. Ante on tem fi quei 
cons tran gi do em vo tar con tra o acer to das dí vi das de
cer ta par te da área ru ral bra si le i ra, pois per ten ço ao
meio ru ral, mi nha ori gem é o cam po e te nho um re la -
ci o na men to mu i to pró xi mo com agri cul to res e pe cu a -
ris tas qua se que no Bra sil in te i ro. 

Po rém, ape sar de mu i tos di ze rem que, em re la -
ção às de ci sões da Jus ti ça, não cabe ava li a ção e,
sim, o cum pri men to, con si de rei mu i to im por tan te para
o Bra sil a re cen te de ci são do TSE. O Con gres so Na ci -
o nal não quis fa zer a re for ma po lí ti ca até hoje. Por jus-
ti fi ca ti vas as mais va ri a das, pa re ce que não hou ve in-
te res se do Po der Exe cu ti vo e não hou ve res pos ta no
Con gres so Na ci o nal à dita re for ma po lí ti ca. E essa
de ci são do TSE pro cu rou pôr um pou co de or dem
nes se pro ces so. 

Não vejo ma ne i ra de ha ver uma ad mi nis tra ção
efi ci en te, har mô ni ca com a or ga ni za ção par ti dá ria
que te mos no Bra sil. Não exis te em pre sa par ti cu lar
nem po der pú bli co que, com essa dis per são de co-
man do, con si ga ter um de sem pe nho con tí nuo e har-
mô ni co em uma mes ma di re ção. É pre ci so es tar per-
ma nen te men te ne go ci an do. Ca u sa até cer to mal-es-
tar as sis tir as in ter rup ções dos nos sos tra ba lhos aqui
no Se na do Fe de ral. Te nho im pres são de que a Na ção 
bra si le i ra está ob ser van do aten ta men te o que está
acon te cen do aqui.

Sr. Pre si den te, re a fir mo a con ve niên cia do Po-
der Pú bli co bra si le i ro em man ter um cu i da do per ma -
nen te so bre a apli ca ção dos re cur sos pú bli cos. Esta-
mos as sis tin do a si tu a ção de di fi cul da de de nos sos
pa í ses vi zi nhos, de qua se in go ver na bi li da de, como
está ocor ren do na Argen ti na, e de um caos to tal na
Co lôm bia. Por tudo isso, voto per ma nen te men te con-
tra qual quer tipo de au men to de des pe sa pú bli ca, por-
que acom pa nho cu i da do sa men te o enor me en di vi da -
men to bra si le i ro em re la ção à pro du ção de ri que zas
do nos so País.

Pre ci sa mos ter mu i to cu i da do com a nos sa si tu -
a ção para que não acon te ça o pior. A Na ção bra si le i ra 
pre ci sa tra ba lhar por lon go tem po na con so li da ção da
sua eco no mia. Con se gui mos es ta bi li zar a mo e da e

es ta mos tra ba lhan do com uma in fla ção re la ti va men te 
ba i xa, mas pre ci sa mos es tar per ma nen te men te aten-
tos, Sr. Pre si den te.

Nes se fim de se ma na, va mos apro ve i tar para vi-
si tar a nos sa la vou ra e apren der mais um pou co com
o ob je ti vo de vo tar cada vez me lhor em be ne fí cio da
Na ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

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. Lú dio Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. 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, devo tra tar hoje de uma
ou tra ques tão, po rém de se jo ini ci ar o meu dis cur so
por re co nhe cer a luta do Se na dor Lú dio Co e lho pela
pu ri fi ca ção do nos so sis te ma agrá rio, da nos sa pro-
du ção agrí co la e da nos sa pe cuá ria.

O Bra sil é um país de 8.500.000 Km², cujo ca mi -
nho, cujo des ti no há de pas sar pela agri cul tu ra e pela
pe cuá ria, e Lú dio Co e lho é um dos nos sos ci en tis tas
nes sa ma té ria. S. Exª nos tem ad ver ti do fre qüen te -
men te, aqui nes te ple ná rio, para aqui lo que de ve mos
fa zer e não es ta mos fa zen do, exa ta men te com vis tas
a que este País pos sa ter uma agri cul tu ra for ta le ci da
e que se ja mos ca pa zes de ala van car o pro gres so do
nos so País.

Cum pri men tos, por tan to, ao Se na dor Lú dio Co-
e lho, por essa luta in dor mi da que tem tra va do em fa-
vor da agri cul tu ra e da pe cuá ria.

Sr. Pre si den te, en tre os da nos sa ge ra ção, pro-
va vel men te não exis te quem es ca pe às re cor da ções
dos ve lhos tem pos da in fân cia e da ado les cên cia.
Cada um de nós, seja ori un do do cam po ou dos cen-
tros ur ba nos, sem pre guar da na me mó ria ou o gran de 
rio que ba nha va nos sas ci da des, ou o bu co lis mo de
uma pra ça pú bli ca, ou o fres cor úmi do das ma tas cir-
cun dan tes, ou ain da a pu re za das pra i as ba nha das
por ma res de águas cris ta li nas...

Trans cor ri das al gu mas dé ca das, dói tes te mu -
nhar a de te ri o ra ção, pela mão do ho mem e pela im-
pre vi dên cia dos go ver nan tes, de tudo aqui lo que en-
can tou as ge ra ções pas sa das e nós es ta mos ne gan -
do às fu tu ras. Os lo gra dou ros do la zer, que eram
aber tos para a di ver são dos jo vens, es tão hoje cer ca -
dos por gra des de fer ro que ten tam im pe dir a in va são
das dro gas e dos cri mes; edi fí ci os cada vez mais al-
tos, hoje cha ma dos de ”tor res“, cons tru í dos à cus ta
das de mo li ções da his tó ria, ge mi nam-se, im pe dem a
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cir cu la ção li vre dos ares e al te ram para pior a fi si o no -
mia das ci da des; pra i as e ma res po lu í dos já não lem-
bram o pra zer dos fol gue dos de an ti ga men te; as flo-
res tas que en vol vi am as ci da des, en vi an do-lhes a pu-
re za das bri sas sa lu ta res, fo ram de vas ta das pela co-
bi ça do ho mem e ce dem lu gar às fa ve las dos que não
têm onde mo rar.

Nas mi nhas re mi nis cên ci as pes so a is, Sr. Pre si -
den te, re cor do o meu ve lho rio Ita pe cu ru, con si de rá -
vel cur so de água da mi nha in fân cia em Mi ra dor, nas-
cen do a uma al ti tu de de 480 me tros, no sis te ma for-
ma do pe las Ser ras de Cru e i ras, Ita pe cu ru e Alper ca -
tas, den tro do atu al Par que Esta du al do Mi ra dor ––
mi nha ter ra na tal –, suas águas pu ras, ima cu la das,
da vam iní cio aos 1.041,66 qui lô me tros do seu per cur -
so de sul a nor te em ter ras do Ma ra nhão; das nas cen -
tes à Baía de São José, no Oce a no Atlân ti co. For ma a
cha ma da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio Ita pe cu ru, abran-
gen do 52.700 km². Den tro da sua área de dre na gem,
si tu am-se 48 Mu ni cí pi os e uma po pu la ção de
1.503.416 ha bi tan tes. Inclu in do-se São Luís, que
tam bém se abas te ce do rio Ita pe cu ru, a po pu la ção
ser vi da pelo rio é de 2.373.444 ha bi tan tes, qua se a
me ta de do nú me ro de ha bi tan tes do Esta do.

So bre as nas cen tes do rio Ita pe cu ru, os na tu ra -
lis tas Spix e Mar ti nus, con tra ta dos por D. João VI, di-
zi am num tre cho do li vro ”Vi a gem pelo Bra sil“, em
1817, que ne nhum bra si le i ro ti nha até en tão se aven-
tu ra do a che gar às nas cen tes do rio, lu gar des co nhe -
ci do e pe ri go so pela pre sen ça de ín di os sel va gens.

Ra i mun do Ga i o so, um dos mais an ti gos e res-
pe i ta dos es tu di o sos das po ten ci a li da des do Ma ra -
nhão (sé cu lo XVII), des cre veu as nas cen tes do Ita pe -
cu ru tam bém sem lá ir, pois se tra ta va de lo cal pe ri go -
so com po pu la ção de ín di os bra vi os...

A im por tân cia do Ita pe cu ru já cor res pon deu,
guar dan do as de vi das pro por ções, à do ”Ve lho Chi co“ 
pela sua re per cus são so ci al, eco nô mi ca e his tó ri ca.
Se o São Fran cis co, com mu i ta jus ti ça, é de fi ni do
como o Rio da Inte gra ção Na ci o nal, po de mos de fi nir
o Ita pe cu ru, que nas ce e mor re no meu Esta do, como
o Rio da Inte gra ção Ma ra nhen se. 

Era um rio na ve gá vel, acre di tem as Srªs e os
Srs. Se na do res: 610 km² do seu cur so re ce bi am va-
po res co mer ci a is, ex ten são cor res pon den te à me ta de 
do que foi, tam bém no pas sa do, a na ve ga bi li da de do
São Fran cis co. 

Luiz Alves de Lima e Sil va, o Du que de Ca xi as,
foi o pri me i ro a vi su a li zar a im por tân cia eco nô mi ca e
es tra té gi ca do Ita pe cu ru. Em 1840, em ple na Ba la i a -
da, es ti mu lou a Assem bléia do Ma ra nhão a fa zer con-
ces sões para quem qui ses se ex plo rar a sua na ve ga -

ção, o que se con su mou em al guns anos de po is. Em
maio de 1849, sin gra va as águas do rio a ga i o la ”ca xi -
en se“, 40 ca va los de for ça da Com pa nhia de Na ve ga -
ção a Va por do Ma ra nhão, fa zen do a vi a gem ina u gu -
ral São Luís a Ca xi as. Em 1870, nove va po res de ou-
tras com pa nhi as já cor ta vam as águas do Ita pe cu ru.
O de ma i or ca pa ci da de foi o ”Gu ru pi“, com 156 pés de
com pri men to e ca pa ci da de para 411 to ne la das.

 To das as má qui nas que in dus tri a li za ram as ci-
da des ri be i ri nhas no iní cio do Sé cu lo XX vi e ram pelo
rio, im por ta das da Ingla ter ra. O rio foi o elo a li gar as
re giões ma ra nhen ses, trans por tan do pro du ções agrí-
co las e co mer ci a is en tre São Luís e as ci da des a
mon tan te.

Era uma emo ção para os ri be i ri nhos ou vir o api-
to lon go dos va po res e das cha tas, que en tão anun ci a -
vam o pro gres so, o avan ço da econo mia ma ra nhen se. 

A na ve ga ção no rio mar cou uma épo ca na his tó -
ria ma ra nhen se, tra zen do de sen vol vi men to ao in te ri -
or do Esta do. 

Até o iní cio do Sé cu lo XX, o rio Ita pe cu ru foi a
prin ci pal via de es co a men to da pro du ção re gi o nal.
Per deu im por tân cia com a cons tru ção da es tra da de
fer ro São Luís/Te re si na, na dé ca da de 1920, pa ra le la
ao rio, e, na dé ca da de 60, com o as fal ta men to da BR
316.

Essas as ra zões in ter pre ta das pe los eco no mis -
tas para o in su ces so da na ve ga ção co mer ci al nos
610 km do rio Ita pe cu ru. 

Vou mais além, Sr. Pre si den te. Esse rio de i xou
de ter con di ções de na ve ga bi li da de não pela fer ro via
ou pela es tra da as fal ta da, mas por que foi in te i ra men -
te aban do na do pe los po de res pú bli cos. Em prin cí pio,
a na ve ga bi li da de terá sido pre ju di ca da pela for ma ção
de ban cos de are ia e des bar ran ca men tos que não
eram dra ga dos, cri an do as so re a men tos que obs tru -
íam os prin ci pa is ca na is. De po is, os des ma ta men tos,
es pe ci al men te nas pro xi mi da des das nas cen tes, que
se cam fon tes e pro vo cam a re du ção do vo lu me das
águas. Pon tes que o atra ves sam, im pos si bi li tan do a
pas sa gem de em bar ca ções ma i o res. De pó si tos alu vi -
o na is (are ia, ar gi la, cas ca lho) e cor re de i ras com
águas ba i xas. 

A ver da de é que hoje se vê o rio como fon te es-
tra té gi ca de água para os cen tros ur ba nos, prin ci pal -
men te para os mo ra do res de São Luís, su bes ti man -
do-se as suas ou tras e pos sí ve is di fe ren tes fi na li da -
des.

Nos pa í ses de sen vol vi dos, não são pou cos os
rios eco no mi ca men te bem-su ce di dos, em bo ra pa ra -
le los a mo der nas fer ro vi as ou a ro do vi as de pri me i ro
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mun do. Re pre sen tam, hoje, os es pa ços mais im por -
tan tes de mu i tas na ções em ter mos so ci a is e tu rís ti -
cos. A di fe ren ça é que es ses rios são bem tra ta dos,
de fen di dos e trans for ma ram-se em hi dro vi as com su-
pe ri o res van ta gens co mer ci a is de trans por te so bre as
suas con cor ren tes de fer ro e con cre to.

O rio Ita pe cu ru do Ma ra nhão, Se nho ras e Se-
nho res, está min guan do, con de na do à mor te se pro vi -
dên ci as drás ti cas não fo rem im ple men ta das den tro
de pou co tem po. As agres sões que so fre co me çam
na re gião das nas cen tes, en ve ne na do que é pe los
agro tó xi cos que ali se es pa lham sem cri té ri os téc ni -
cos. De 1991 para cá, agra vou-se ce le re men te a fra gi -
li za ção do rio. Sua va zão, que há 10 anos era de 200
m³ por se gun do, caiu para cer ca de 140 m³ por se gun -
do. Inclui-se o Ita pe cu ru no le van ta men to da Orga ni -
za ção Mun di al de Sa ú de, que re gis tra, nos úl ti mos 50
anos, uma re du ção nas re ser vas de água doce da
Amé ri ca do Sul, que al can ça 73%.

Le van ta men to do IBGE – que es tou in cor po ran -
do a este dis cur so –, apon ta as prin ci pa is ca u sas da
fra gi li za ção do rio: pes ca pre da tó ria, ur ba ni za ção de-
sor de na da, des tru i ção de man gues, em bo ra pro te gi -
dos por lei, as sé dio de con su mi do res de ma de i ra,
des ma ta men to con tí nuo de suas mar gens. To das as
ci da des que se si tu am às mar gens con tri bu em com o
es go to do més ti co e com po lu en tes re si duá ri os de pe-
que nas in dús tri as, além do lixo pro du zi do. Os ní ve is
das car gas já su pe ram a ca pa ci da de do pró prio rio de
se au to de pu rar. Com pro me tem a água para con su -
mo hu ma no, au men tan do a in ci dên cia de do en ças e
de ve i cu la ção hí dri ca, como o có le ra. São pou cas as
in dús tri as por onde cor re o rio Ita pe cu ru, mas já
apre sen tam um po ten ci al po lu i dor nada pe que no,
além do ma te ri al de fen si vo agrí co la com fer ti li zan tes
po lu i do res.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, não há via flu vi al
que su por te a in ten si da de de tais agres sões. Dos tri-
bu tá ri os do Ita pe cu ru – cer ca de 58 pe que nos aflu en -
tes à mar gem di re i ta e 73 à es quer da –, rios como o
Pe ri to ró e o Pi ra pe mas, ou tro ra pe re nes, pas sa ram a
ser tem po rá ri os a par tir do iní cio da dé ca da de 80.

Não exis te na ba cia do Ita pe cu ru, se gun do o re-
fe ri do le van ta men to do IBGE, fis ca li za ção per ma nen -
te e efe ti va, in dis pen sá vel ao cum pri men to da le gis la -
ção am bi en tal. É ge ne ra li za da a fal ta de sa ne a men to
na ba cia, o que com pro me te a sa ú de pú bli ca e a qua-
li da de da água do Ita pe cu ru.

Nos três anos da mi nha ad mi nis tra ção como
Go ver na dor do Ma ra nhão, cons truí no Par que Esta-
du al do Mi ra dor pos tos de vi gi lân cia e ad qui ri vi a tu ras
e ani mas de mon ta ria para a fis ca li za ção de to dos os

seus pon tos. Com a ex tin ção do Pro je to Nor des -
te/BIRD, que man te ve o pes so al du ran te cin co anos,
mi nha ad mi nis tra ção as su miu a ma nu ten ção do par-
que, por meio da Com pa nhia de Água e Esgo to do
Ma ra nhão. Ao cri ar o Ba ta lhão Flo res tal, pude tor nar
mais efe ti va a fis ca li za ção da que la área, com ba ten do 
a caça, a pes ca pre da tó ria e a cri a ção de aves em ex-
tin ção em ca ti ve i ro ven di das para ou tros Esta dos.
Tam bém pude, em par ce ria com o Iba ma, dar iní cio à
exe cu ção de um ser vi ço de pro te ção às mar gens do
Ita pe cu ru.

Tudo que se fez, po rém, foi mu i to pou co. O Esta-
do do Ma ra nhão não tem con di ções fi nan ce i ras para
le var a cabo, so zi nho, a re cu pe ra ção com ple ta do seu
rio re gi o nal.

Jun to com a po pu la ção ma ra nhen se, sou um in-
con for ma do com o des ti no que se pre vê para o rio Ita-
pe cu ru. Cre io, po rém, que ao Go ver no Fe de ral é ple-
na men te viá vel im pe dir se agra ve a de te ri o ra ção de
tão im por tan te via flu vi al. Um dos ins tru men tos para
isso é dar con ti nu i da de ao ri gor na fis ca li za ção con tra
os des ma ta men tos e con tra o ma te ri al po lu i dor que
se lan ça no Ita pe cu ru. Imple men tar me lhor re gu la -
men ta ção do uso das águas do rio é ou tra ação emer-
gen ci al, bem como ati var di li gên ci as que pos si bi li tem, 
na me di da do pos sí vel, a sua re cu pe ra ção.

O Go ver no Fe de ral não pode fi car alhe io ao que
acon te ce com o Itra pe cu ru. Por in ter mé dio da Agên-
cia Na ci o nal de Águas, pre ci sa aco lher os cla mo res
de so cor ro pela sal va ção do rio.

Não me pa re ce di fí cil, por ou tro lado, que se pos-
sam in te res sar os ban cos e as agên ci as de de sen vol -
vi men to in ter na ci o na is na re cu pe ra ção de um rio de
trans cen den tal im por tân cia para o meio am bi en te.

No dis cur so de 10 de abril, ao re as su mir suas
fun ções se na to ri a is, o ex-Mi nis tro Ney Su as su ma re-
fe riu-se ao su ces so de seus en ten di men tos in ter na ci -
o na is, as si nan do na Espa nha um con vê nio do qual
re sul ta rão US$800 mi lhões para o São Fran cis co.

Ora, algo se me lhan te po de rá ser fe i to em be ne -
fí cio do rio Ita pe cu ru, pois o mun do in te i ro está in te -
res sa do em es ti mu lar, em vá ri as na ções, pro je tos
am bi en ta is. Eu pró prio, quan do Go ver na dor do meu
Esta do, fiz o Ma ra nhão par ti ci par de con vê nio com o
BID, usu fru í do na ges tão se guin te. Fo ram cer ca de 50
mi lhões de dó la res para o de sen vol vi men to do tu ris -
mo no meu Esta do, sob con di ções de pre ser va ção do
meio am bi en te. Re fi ro-me ao PRODETUR.

Con fes so a V. Exªs que tam bém, no úl ti mo dia
10 de abril, quan do se apro vou por una ni mi da de a
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que ins ti tui o Fun-
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do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co, fui
to ma do por duas emo ções: a pri me i ra, de jú bi lo pela
jus ti ça, em bo ra tar dia, que se faz ao ”Ve lho Chi co“; a
se gun da, de es pe ran ça de que tal de ci são abra ca mi -
nho para ações efe ti vas de so cor ro a ou tros im por tan -
tes cur sos d´água bra si le i ros.

Os bri lhan tes dis cur sos que an te ce de ram a vo-
ta ção da pro pos ta de emen da re gis tra ram con ce i tos
que apro ve i tam, na mes ma me di da, o rio Ita pe cu ru do
Ma ra nhão. To dos os ora do res de ram ên fa se aos pro-
ble mas am bi en ta is, como des ma ta men to, as so re a -
men to, po lu i ção e fal ta de sa ne a men to bá si co, como
os res pon sá ve is pela fra gi li za ção do São Fran cis co. O
Se na dor Wal deck Orne las ob ser vou com mu i ta pro-
pri e da de que ”fa zer de sas so re a men to, re gu la ri zar va-
zão, re cu pe rar ma tas ci li a res, con ter o des bar ran ca -
men to são obras que não apa re cem, não se tor nam
no tí cia, não têm es pa ço na te le vi são, não dão vo tos,
em úl ti ma ins tân cia. No en tan to, essa é uma ques tão
fun da men tal para o de sen vol vi men to do País.“

O Se na dor Ney Su as su na pon de rou que, ”por
ge ra ções se gui das de bra si le i ros, des cu i da mos da-
que le rio“, lem bran do que o ”Ve lho Chi co“ foi ”vi li pen -
di a do por inú me ras ge ra ções que dele tra ta ram com
des ca so, como se não ti vés se mos pre o cu pa ção com
o fu tu ro...“

Foi o que igual men te ocor reu com o Ita pe cu ru.
O Se na dor José Edu ar do Du tra tam bém se re fe -

riu ao fato de que, ao lon go de dé ca das, os ho mens
man ti ve ram a vi são de que os bens são in fi ni tos e
que, por tan to, não é pre ci so le var em con si de ra ção o
de sen vol vi men to auto-sus ten tá vel nem o meio am bi -
en te. O Se na dor José Alen car, com sua gran de ex pe -
riên cia em pre sa ri al e po lí ti ca, ad ver tiu que, em re la -
ção ao São Fran cis co, há de se pen sar pri me i ro na re-
a li za ção de ”obras de de sas so re a men to do rio e de
re com po si ção não só das ma tas ci li a res, como tam-
bém da ve ge ta ção ras te i ra ci li ar, cuja re com po si ção
de ve ria ser fe i ta com es sên ci as na ti vas – e a Embra-
pa pos sui tec no lo gia para re co men dar tais es sên ci as
no per cur so do rio em cada re gião – para, as sim, evi-
tar mos no vos as so re a men tos.“

Eis o de que igual men te ne ces si ta o ve lho rio do
Ma ra nhão.

A Se na do ra Ma ri na Sil va – a re pre sen tan te que
veio das flo res tas com agu da cons ciên cia am bi en tal –
afir mou fran ca men te que ”não pen sa mos em in ves ti -
men to am bi en tal, mas, sim, per mi ti mos que haja du-
plo pre ju í zo am bi en tal: pri me i ra men te, de gra da mos
os re cur sos na tu ra is; de po is, te mos que ti rar re cur sos
do bol so do con tri bu in te para re pa rar o dano ca u sa -

do.“ E a Se na do ra He lo í sa He le na, cuja bra ve za não
con se gue es con der a sen si bi li da de fe mi ni na, ci tou de
um ve lho po e ta a bela ima gem de que ”Jun ta-se o rio
a ou tros rios. Jun tos, to dos os rios fa zem a sua luta“.

Enfim, to dos nós, ao apro var mos a emen da
cons ti tu ci o nal, cri a mos as con di ções para a re vi ta li za -
ção do São Fran cis co, bus can do re com por as ma tas
ci li a res, exe cu tar o de sas so re a men to e pro vi den ci ar a
re cu pe ra ção am bi en tal do rio e de seus aflu en tes.

Srªs e Srs. Se na do res, o que se la men tou como
de gra da ção do São Fran cis co é exa ta men te o que se
la men ta em re la ção ao Ita pe cu ru, em bo ra a este não
se te nham ain da dado as con di ções para a sua re vi ta -
li za ção, para que, ”aos que a ele se jun tam, fa çam to-
dos a sua luta...“

A pers pec ti va, por tan to, é de uma mis são gi gan -
tes ca de sal va men to do rio, a re cla mar a co la bo ra ção
dos me i os de co mu ni ca ção para que, jun to com a so-
ci e da de e o po der pú bli co, pro mo va-se uma ação de
ver da de i ro mu ti rão – a cur to, mé dio e lon go pra zo –
que de vol va às fu tu ras ge ra ções a be le za lim pa de
uma dá di va que a na tu re za en tre gou in to ca da às ge-
ra ções do pas sa do.

Sa be mos que to dos os es for ços, ofi ci a is ou pri-
va dos, se rão in su fi ci en tes para sal var o rio Ita pe cu ru
sem a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil di re ta men te in-
te res sa da, pois lhe cabe cons ci en ti zar para o tra ba lho 
de re cu pe ra ção do rio os que dele se uti li zam de for-
ma ina de qua da.

Mo vi men tos po pu la res sur gi ram, no Ma ra nhão,
para sal var o Ita pe cu ru, a co me çar pelo Co mi tê da
Ba cia do Rio Ita pe cu ru e pelo Pólo das Águas – Me-
mo ri al e Mu seu, li de ra dos pela de di ca ção e apro fun -
da dos co nhe ci men tos do en ge nhe i ro agrô no mo José
Nil son Sil ve i ra Ma ci el. São en ti da des sem fins lu cra ti -
vos que pro mo vem um subs tan ci o so le van ta men to da
Ba cia do Ita pe cu ru, co or de nan do, ao lado de um Pla-
no Di re tor do go ver no es ta du al, a pes qui sa de da dos
in dis pen sá ve is para as ações que se pre ten dem efe ti -
var em be ne fí cio do rio.

Antes des se mag ní fi co exem plo, ti ve mos o de-
no da do es for ço do meu so bri nho Yêdo Lo bão que,
como eu, nas ceu nas ca be ce i ras des se rio. Antes de
se mis tu rar com o oce a no, o Ita pe cu ru faz a do a ção
das suas úl ti mas águas para o abas te ci men to do
povo e das ati vi da des em pre sa ri a is de São Luís.
Yêdo, no co me ço, lu tou qua se so zi nho con tra a de-
vas ta ção da mata rala da re gião co nhe ci da como ”ge-
ra is de Mi ra dor“. Ali, os ani ma is na ti vos eram per se -
gui dos em de ter mi na da es ta ção do ano, aba ti dos e lá
mes mo aban do na dos, numa ação cri mi no sa como
pou cas ve zes se viu no mun do. Nem mes mo na Áfri ca 
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dis tan te per pe trou-se cri me tão ne fan do. Mo ran do em
Bra sí lia, jor na lis ta ain da, jun tei-me a Yêdo e ini ci a -
mos uma cru za da con tra tais cri mes. Entre os van da -
lis mos, ha via a prá ti ca de ca ça do res de sal ma dos ate-
a rem fogo na mata, a fa vor do ven to, e aguar da rem,
de ca ra bi nas em pu nho, o tro pel ater ro ri za do dos ani-
ma is em fuga. Era como ma tar ve a dos, on ças, co ti as,
etc, den tro dos pró pri os zo o ló gi cos na ci o na is. 

Foi em con se qüên cia des sa luta que se cri ou o
Par que do Mi ra dor e ati va ram-se, no fu tu ro, as ações
de pro te ção da Ba cia do Rio Ita pe cu ru, como as do
meu pe río do de Go ver no.

Mas nem isto bas tou para de ter a ago nia do rio.
Ago ra, ou se faz algo con cre to, ob je ti vo, de ter mi na do, 
sob pla ne ja men to cla ro e com exe cu ção obs ti na da,
ou ve re mos fe ne cer essa fon te de vida da me ta de da
po pu la ção do Esta do.

Aí está, por tan to, uma res pon sa bi li da de que
não é ape nas de uns, mas de to dos.

É mi nha es pe ran ça que o fu tu ro Go ver na dor do
meu Esta do, ten do ple na cons ciên cia dos ris cos que
en vol vem um dos mais im por tan tes rios do Ma ra -
nhão, tome a si a mis são pri me i ra de em pre en der os
es for ços para sal var esse im por tan te cur so d´água do
nos so Esta do, tão aguar da dos pela po pu la ção ma ra -
nhen se. Que bata às por tas da União, que pro cu re as
agên ci as eco nô mi cas in ter na ci o na is, que lute, en fim,
para sal var da de gra da ção e da mor te o rio Ita pe cu ru,
uma peça fun da men tal do qua dro eco nô mi co ma ra -
nhen se.

É uma ques tão de hon ra para o meu Esta do res-
ga tar a vi ta li da de do seu Rio da Inte gra ção Ma ra -
nhen se.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos. (Pa u sa.)
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. Par la men ta res, faço duas ma ni fes -
ta ções no ple ná rio do Se na do Fe de ral. 

A pri me i ra é de res pe i to e con si de ra ção à Asso-
ci a ção Na ci o nal dos Au di to res do Bra sil, do Mi nis té rio 
da Sa ú de, pre sen te no ple ná rio, acom pa nhan do esta
ma ni fes ta ção e tra zen do um ape lo de re co nhe ci men -
to e, ao mes mo tem po, de co bran ça ao Sr. Mi nis tro do
Pla ne ja men to, Dr. Gu i lher me Dias.

Há me nos de dez dias, acom pa nhei o Se na dor
Ro me ro Jucá e vá ri os De pu ta dos Fe de ra is – a cha-
ma da ban ca da da sa ú de da Câ ma ra dos De pu ta dos –
numa au diên cia no Mi nis té rio do Pla ne ja men to, onde

tra ta mos da dí vi da que tem a Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral com a cri a ção da car re i ra de Esta do de Au di -
to res da União. Tra ta mos, tam bém, do re co nhe ci men -
to da car re i ra de Esta do dos Sa ni ta ris tas, que se pode
cons ti tu ir no gran de mar co e elo en tre uma po lí ti ca de
sa ú de mais ver da de i ra, atu an te e pró xi ma da qui lo
que o povo quer em re la ção a seu be ne fí cio e sua pro-
te ção con tra as do en ças. 

La men ta vel men te, essa dí vi da a que me re fe ri
ar ras ta-se por anos e o Mi nis té rio da Sa ú de in sis te
em não re co nhe cer for mal men te a car re i ra dos Au di -
to res da União. O re sul ta do é a eva são do di nhe i ro pú-
bli co pe los ra los da cor rup ção den tro do Sis te ma Úni-
co de Sa ú de.

Há pou cas se ma nas, o Con se lho Na ci o nal de
Sa ú de abor dou o as sun to, dis cu tiu-o e to mou uma
po si ção. 

Exis te for te des vio dos re cur sos ori un dos do
Sis te ma Úni co de Sa ú de, em ní ve is es ta du al, prin ci -
pal men te, e mu ni ci pal, para in ves ti men to em me ren -
da es co lar, apo io e ali men ta ção de pre sí di os, sa ne a -
men to bá si co e ou tras fi na li da des que fo gem às res-
pon sa bi li da des con ti das na Lei Orgâ ni ca da Sa ú de. 

La men ta vel men te, o Mi nis té rio não usa uma
arma fun da men tal e im pres cin dí vel, que é a cri a ção
do Sis te ma Na ci o nal de Au di to ria, re co nhe ci do como
car re i ra de Esta do.

Por vá ri as ve zes, fiz ape lo ao en tão Mi nis tro da
Sa ú de José Ser ra, com os Se na do res Pe dro Si mon,
Ade mir Andra de e Ma ri na Sil va, e no ta va sen si bi li da -
de para o pro ble ma sem pre que es tá va mos pre sen -
tes. Po rém, ha via um en tra ve no Mi nis té rio do Pla ne -
ja men to que não per mi tia o avan ço e o re co nhe ci -
men to da car re i ra. Fe liz men te, o atu al Mi nis tro do Pla-
ne ja men to, Dr. Gu i lher me Dias, de mons trou to tal sen-
si bi li da de e as su miu o com pro mis so, com a ban ca da
par la men tar que es ta va em seu ga bi ne te, de ado tar
me di das fa vo rá ve is ao re co nhe ci men to e à in clu são,
nas car re i ras de Esta do, dos sa ni ta ris tas e dos au di -
to res do Sis te ma Na ci o nal de Au di to ria.

Sr. Pre si den te, hoje, aqui, es ta mos co bran do
isso do Mi nis tro do Pla ne ja men to. Espe ra mos de que
S. Exª con si ga fa zer, em tem po há bil, o re co nhe ci -
men to le gí ti mo, ne ces sá rio e ina diá vel, sob pena de
pre sen ci ar mos ma i or de sa gre ga ção – o que não gos-
ta ría mos de ima gi nar – no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O Sis te ma Úni co de Sa ú de está ame a ça do pela
cha ma da ”inam pi sa ção“. Cri a ram di ver sas agên ci as
mas, ago ra, ele se res trin ge, ba si ca men te, ao que era
o Inamps; ele se res trin ge à as sis tên cia mé di ca e à
as sis tên cia me di ca men to sa. 

06284 Sábado  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002136    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A com pre en são da sa ú de como um todo, in fe liz -
men te, foi re le ga da a se gun do pla no. Se não ti ver mos
um ins tru men to fis ca li za dor, esse sis te ma es ta rá for-
te men te ame a ça do, com ris co de ex tin ção e de subs-
ti tu i ção por um sis te ma pri va ti zan te.

Por tan to, o ape lo que faço ao Sr. Mi nis tro do Pla-
ne ja men to é para que S. Exª faça esse re co nhe ci -
men to.

Sr. Pre si den te, um ou tro as sun to que tra go ao
ple ná rio do Se na do Fe de ral diz res pe i to à si tu a ção de
mais de 8 mil bra si le i ros que fa zem cur so su pe ri or ou
o 3º grau em pa í ses vi zi nhos. Ori un dos da Ama zô nia,
te mos mais de 5 mil jo vens, além de ou tros tan tos das
re giões Cen tro-Oes te, Sul e Su des te. La men ta vel -
men te, tra ta-se de uma si tu a ção para a qual o Go ver -
no não en con tra um con sen so.

As ins tân ci as de de ci são do Go ver no Fe de ral –
como o Mi nis té rio da Edu ca ção, o Con se lho Na ci o nal
de Edu ca ção e o Con se lho Na ci o nal de Sa ú de – não
têm cla re za so bre o pro ce di men to a ado tar com re la -
ção a es ses jo vens.

É evi den te que há pro ble mas. Por que tan tos jo-
vens fa zem a op ção de es tu dar fora do Bra sil? Mu i tos, 
se gu ra men te, por que não ti ve ram pos si bi li da de de fa-
zer um 2º grau bem fe i to e que lhes ofe re ces se con di -
ções ade qua das para com pe tir no es tre i to fu nil do
ves ti bu lar; ou tros, por que têm a opor tu ni da de de fu gir
da re a li da de do ves ti bu lar, en con tran do a op ção do
aces so di re to às uni ver si da des. So men te uma es co la
mé di ca da Bo lí via, em San ta Cruz de la Si er ra, ofe re -
ce 2.700 va gas, sem ne ces si da de do aces so pelo ves-
ti bu lar. Tal fato tor na-se pe ri go so e ex põe uma idéia de
éti ca, uma idéia de igual da de de opor tu ni da de no
aces so dos jo vens bra si le i ros ao en si no su pe ri or.

A con se qüên cia é que es ses jo vens, for ma dos,
que rem re gres sar ao Bra sil, que rem atu ar pro fis si o -
nal men te, que rem con di ção dig na de tra ba lho e adap-
ta ção cur ri cu lar. Qual tem sido a re pos ta do Mi nis té rio 
da Edu ca ção, por meio do Con se lho Na ci o nal de
Edu ca ção? Bar re i ras in for ma is, de ba tes com al guns
ór gãos das uni ver si da des fe de ra is do Bra sil, que têm
o de ver de fa zer o re co nhe ci men to, mas não há uma
nor ma cla ra e ob je ti va para a ma té ria.

Sr. Pre si den te, pre o cu pa-me tal si tu a ção, por-
que são mi lha res de jo vens que que rem ini ci ar sua
vida pro fis si o nal e cons ti tu ir fa mí lia no ter ri tó rio na ci o -
nal. Infe liz men te, as por ta ri as mi nis te ri a is so bre a ma-
té ria não são cla ras. O pre ju í zo é mu i to gran de. Se
con si de rar mos que, hoje, cada jo vem que es tu da fora
gas ta pelo me nos US$700 com a pró pria ma nu ten ção 
e com o pa ga men to do en si no, ve re mos que pelo me-
nos US$3,5 mi lhões saem só da Ama zô nia – dos 5 mil

jo vens de lá que es tu dam fora. O di nhe i ro sai do nos-
so País e vai para a Bo lí via, para o Peru e para ou tros
pa í ses vi zi nhos. Isso é pre o cu pan te. 

Em Cuba, um jo vem, para se man ter, gas ta em
tor no de US$9,5 mil por ano. É um in ves ti men to pe sa -
do, é um in ves ti men to que po de ria es tar sen do fe i to
den tro das es co las do Bra sil. Mas, la men ta vel men te,
so fre mos eva são de re cur sos e tam bém hu ma na,
sem que haja uma de fi ni ção cla ra das au to ri da des
na ci o na is de como re ce ber esse jo vem, de como en-
qua drá-lo na adap ta ção pe da gó gi ca e na qua li da de
ne ces sá ria para que ele pos sa pres tar um ser vi ço à
sua co mu ni da de, ao seu Esta do de ori gem, à sua re-
gião.

Sr. Pre si den te, peço ao Mi nis té rio da Edu ca ção
que dê aten ção es pe ci al a essa ques tão. Caso a nor-
ma seja que nin guém de ve rá sair do País para es tu -
dar fora, por que isso acar re ta pro ble ma de di re i tos
igua is, nós te re mos que ado tá-la, de ma ne i ra cla ra e
mu i to bem de fi ni da, em cada uni da de da Fe de ra ção.
O que não pode acon te cer é con ti nu ar a ha ver uma
dis cus são du vi do sa, in de fi ni da e con fu sa so bre esse
tipo de ma té ria. 

Nós, no Acre, ado ta mos uma po si ção co e ren te.
Ali, não tí nha mos con di ção de ofe re cer um cur so de
Me di ci na e, por tan to, a eva são para a Bo lí via era
gran de. Cri a mos um cur so mé di co pa u ta do na res-
pon sa bi li da de, na qua li da de cur ri cu lar, no con te ú do
pe da gó gi co, e com toda uma es tru tu ra de pla ne ja -
men to e ser vi ço que pu des se aco lher bem uma es co -
la pú bli ca de Me di ci na. Com isso, não há mais ra zão
para qual quer jo vem que rer sair para um país vi zi nho
para se for mar em Me di ci na. 

Ago ra es pe ra mos que o Mi nis té rio con si ga fa zer 
a sua par te, que ele nor ma ti ze e ado te as pro vi dên ci -
as ne ces sá ri as e pu bli que as por ta ri as que re gu la -
men tam o as sun to. 

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, 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. 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 no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, apro xi ma-se a data da ins ta la ção da
Uni ver si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro, a Uni le gis. Tra-
ta-se de uma ini ci a ti va pi o ne i ra em nos so País e que,
mu i to pro va vel men te, ain da não en con tra si mi lar no
mun do. Mais que um ato pi o ne i ro, aliás, sua cri a ção
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ex pri me uma ino va do ra com pre en são acer ca do pa-
pel do Po der Le gis la ti vo em um con tex to his tó ri co sin-
gu lar, di fe ren te de tudo que o pre ce deu. 

Sin to or gu lho em ter par ti ci pa do des se pro ces -
so. Ocu pan do a 2ª Se cre ta ria da Co mis são Di re to ra
des ta Casa, abra cei a ca u sa da Uni le gis mo vi do pela
cris ta li na con vic ção de es tar di an te de um pro je to ar-
ro ja do, ca paz de con tri bu ir, a um só tem po, para o
apri mo ra men to dos tra ba lhos le gis la ti vos – via ofer ta
de cur sos e ati vi da des vá ri as aos seus ser vi do res em
todo o País – e para am pli ar as pos si bi li da des de aces-
so à edu ca ção su pe ri or a mi lha res de bra si le i ros que,
de uma for ma ou de ou tra, dela se vêem afas ta dos. 

Foi as sim pen san do que cons ti tuí um gru po téc-
ni co, for ma do por ser vi do res da Casa com a ne ces sá -
ria qua li fi ca ção para esse tipo de tra ba lho, com a fi na -
li da de de ins tru ir o pro ces so de cri a ção da Uni ver si -
da de. O re sul ta do fi nal foi a pro pos ta de es ta tu to
cons ti tu ti vo da Uni le gis, apro va do pelo Ato da Co mis -
são Di re to ra nº 03, de 2001. Cre io que mais sig ni fi ca ti -
vo do que a mera exis tên cia des se Esta tu to foi o pro-
ces so de sua ela bo ra ção: es tu dos apro fun da dos, de-
ba tes con sis ten tes e inú me ras re u niões – de al gu mas 
das qua is pude par ti ci par –pro du zi ram um tex to rico
na de fi ni ção dos prin cí pi os, dos pro pó si tos e da ra zão 
de ser da ins ti tu i ção.

Fico fe liz, pois, ao ver que, su pe ra do o di fí cil mo-
men to pelo qual pas sou esta Casa, oca sião em que o
pro je to da Uni le gis não pôde pros pe rar, te nha o Pre si -
den te Ra mez Te bet to ma do a fe liz ini ci a ti va de res ga -
tar tão bela pro pos ta. Des se modo, no vos es tu dos le-
va ram a al gu mas mo di fi ca ções no Esta tu to ini ci al –
aper fe i ço an do-o por cer to – e tor na ram pos sí vel a
con cre ti za ção do pro je to. Com isso, a Uni le gis ad qui -
re con di ções de efe ti va men te ini ci ar seus tra ba lhos.

A Uni ver si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro, Sr. Pre-
si den te, não se con fun de com uni ver si da de cor po ra ti -
va. Seus pro pó si tos e seu foco de atu a ção trans cen -
dem, em mu i to, aos in te res ses de uma cor po ra ção,
seja ela de que tipo for. Tam bém não se en qua dra no
mo de lo tra di ci o nal e clás si co de uni ver si da de que co-
nhe ce mos. Daí eu ter fa la do em pi o ne i ris mo e, so bre -
tu do, em pro je to ar ro ja do.

Com efe i to, a Uni le gis nas ce im bu í da do es pí ri to 
de um tem po novo, ri go ro sa men te dis tin to das épo-
cas pas sa das, iden ti fi ca da com as ino va ções que o
sé cu lo XXI apon ta. Seus cur sos, nos mais va ri a dos
ní ve is, ofe re ci dos de for ma pre sen ci al ou pre fe ren ci -
al men te na mo da li da de de edu ca ção a dis tân cia, se-
rão fle xí ve is e di nâ mi cos, sem pre or ga ni za dos a par tir 
de um viés que ca rac te ri za rá para sem pre a ins ti tu i -
ção: a pers pec ti va do Le gis la ti vo.

Jus ta men te por essa ra zão, a Uni le gis se iden ti -
fi ca com o con ce i to de uni ver si da de es pe ci a li za da,
em boa hora co lo ca do na vi gen te Lei de Di re tri zes e
Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal, a LDB de 1996, por
ins pi ra ção di re ta e per se ve ran te in sis tên cia do sa u do -
so Se na dor Darcy Ri be i ro. Espe ci a li za da sim, cor po -
ra ti va não, eis o per fil que se al me ja para esta ins ti tu i -
ção que nas ce sob o sig no da con fi an ça e da es pe -
ran ça!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é bom re i -
te rar que a cri a ção e o fun ci o na men to re gu lar da Uni-
le gis não im pli ca ram – nem im pli ca rão – a cri a ção de
car gos ou a con tra ta ção de pes so al per ma nen te. Eis
mais uma di fe ren ça es sen ci al des ta para as de ma is
ins ti tu i ções do gê ne ro. Apro ve i tar-se-ão ins ta la ções e
equi pa men tos já exis ten tes na Casa, as sim como boa
par te do pes so al que es ta rá en vol vi do em suas ati vi -
da des aca dê mi cas. Por tan to, nada de em pre guis mo,
nada de gas tos ex tras com a Uni le gis!

Nos sa Uni ver si da de fun ci o na rá por meio de pro-
je tos, cada qual de vi da men te or ça do, com o in dis pen -
sá vel pla ne ja men to a fi xar cus tos e re ce i ta. Esses
pro je tos, múl ti plos e di ver si fi ca dos, sig ni fi ca rão cur-
sos, pes qui sas, ci clos de con fe rên ci as, de ba tes, se-
mi ná ri os, pu bli ca ções, en fim, as mais dis tin tas e va ri -
a das for mas de se pro du zir o co nhe ci men to, cu i dan -
do de pro mo ver a sua dis se mi na ção.

Com uma es tru tu ra leve, con du zi da pelo Insti tu to
Le gis la ti vo Bra si le i ro, o nos so já exis ten te e tão pro du -
ti vo ILB, su per vi si o na da por um Con se lho Su pe ri or e
efe ti va men te mo vi da por um Con se lho Aca dê mi co, a
Uni le gis ha ve rá de se cons ti tu ir, em bre ve es pa ço de
tem po, em fó rum pri vi le gi a do de es tu dos, no qual en si -
no, pes qui sa e ex ten são não con se gui rão se dis so ci ar.

Uti li zan do-se da mais mo der na tec no lo gia já
exis ten te no Se na do Fe de ral, fa cil men te iden ti fi ca da
no sis te ma de co mu ni ca ção so ci al e nos ser vi ços de
pro du ção grá fi ca e de pro ces sa men to de da dos, que,
com in dis cu tí vel pro fi ciên cia, aju dam esta Casa a fa-
zer bem o que lhe com pe te, a Uni le gis le va rá seus
cur sos ao Bra sil in te i ro e – por que não? – aos pa í ses
la ti no-ame ri ca nos e afri ca nos de ex pres são por tu -
gue sa, por exem plo.

Nos sa mo nu men tal Bi bli o te ca, bem como um
es plên di do Arqui vo His tó ri co em vias de ple na or ga ni -
za ção, jun tar-se-ão aos de ma is ór gãos do Se na do
Fe de ral para ofe re cer à Uni le gis as con di ções ne ces -
sá ri as ao de sen vol vi men to de suas ati vi da des. De to-
dos os se to res des ta Casa sa i rão pro fis si o na is ha bi li -
ta dos a ofe re cer seus co nhe ci men tos e sua co la bo ra -
ção aos pro je tos que se rão im ple men ta dos pela Uni-
le gis. Even tu al men te, es pe ci a lis tas bra si le i ros e es-
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tran ge i ros se rão con vi da dos para a exe cu ção de pro-
je tos que com eles ne ces si tem con tar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Uni ver si -
da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro faz par te de nos sa gran de 
uto pia. Ela in te gra o so nho de ver o País com aces so a
uma edu ca ção de qua li da de, que não ad mi ta qual quer
for ma de ex clu são. Uma Na ção pu jan te, cuja for ça re si -
da em ins ti tu i ções de mo crá ti cas só li das e na ci da da nia
con so li da da. Um Bra sil em que o re gi me de mo crá ti co
re pre sen ta ti vo pos sa con tar com le gis la ti vos ap tos a
bem de sem pe nhar as fun ções que lhes são pró pri as e
as que são di ta das pela vida con tem po râ nea.

Vida lon ga, Uni le gis! O Bra sil me re ce que um
pro je to des sa na tu re za se fir me e pros pe re!

Mas an tes de en cer rar, Sr. Pre si den te, que ro
cum pri men tar o cor po téc ni co des ta Casa, en vol vi do
na ela bo ra ção do es ta tu to e do pro je to da Uni le gis,
bem como agra de cer, de ma ne i ra es pe ci al, à Mesa
Di re to ra an te ri or que, sob o co man do fir me do ex-Se-
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, hou ve por bem
aten der o nos so ape lo e ins ti tu ir a Uni ver si da de do
Le gis la ti vo Bra si le i ro, que será, por as sim di zer, a fá-
bri ca dos gran des lí de res, dos gran des ges to res da
eco no mia e da ad mi nis tra ção de nos so País.

Espe ro que essa uni ver si da de seja um exem plo
vi vi fi can te dos tra ba lhos do Le gis la ti vo não só no
Con gres so Na ci o nal mas em to das as Ca sas Le gis la -
ti vas do Bra sil.

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 à Se na do ra He lo í sa He le na, úl ti ma ora-
do ra ins cri ta.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na ver da -
de, que ro fa zer uma ape lo à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Esta se ma na, hou ve um gran de de ba te no Se-
na do Fe de ral so bre a Me di da Pro vi só ria nº 24, que,
de fato, aten de a uma re i vin di ca ção his tó ri ca dos agri-
cul to res fa mi li a res, dos mini e pe que nos agri cul to res,
que, há mu i to tem po, ten ta vam con se guir uma me di -
da pro vi só ria ou qual quer ou tra ar ti cu la ção ade qua da 
para a re pac tu a ção do sal do de ve dor, em fun ção do
caos gi gan tes co em que se en con tra a agri cul tu ra,
pela au sên cia de po lí ti ca agrí co la e de res pe i to ao se-
tor pro du ti vo ru ral pelo Go ver no Fe de ral.

Fi ze mos um gran de es for ço, ain da na Me di da
Pro vi só ria nº 9, para vi a bi li zar algo de fun da men tal im-
por tân cia, es pe ci al men te para as re giões mais po bres
do País, que abri gam jus ta men te os de ve do res, os
pro du to res ru ra is fi nan ci a dos pe los cha ma dos fun dos

cons ti tu ci o na is, que são fun dos de fi nan ci a men tos es-
ta be le ci dos con for me a le gis la ção em vi gor no País
para, su pos ta men te, su pe rar as de si gual da des re gi o -
na is. Con se gui mos re in tro du zir esse de ba te na Me di -
da Pro vi só ria nº 9. Infe liz men te, como o des res pe i to do
Go ver no Fe de ral é mu i to gran de em re la ção às re giões 
mais po bres do País, o pou co que ha vía mos con quis -
ta do com aque la Me di da Pro vi só ria para os de ve do res
dos fun dos cons ti tu ci o na is e para a cor re ção das dis-
tor ções des se sal do de ve dor foi ve ta do pelo Go ver no. 

Algu mas al te ra ções fo ram fe i tas e con se gui -
mos, por meio da Me di da Pro vi só ria nº 24, que tra ta va 
do Pro naf* e do Pro ce ra*, re in tro du zir os fun dos cons-
ti tu ci o na is, es pe ci al men te por aque la fon te de re cur -
sos de in ves ti men tos co nhe ci da como mix do FAT, em
que ha via re cur sos es ta be le ci dos pelo Fun do do
Ampa ro ao Tra ba lha dor. Obje ti va men te, como o Con-
se lho Ges tor do FAT não fa zia essa au to ri za ção, ca-
be ria aos fun dos cons ti tu ci o na is as su mir essa dí vi da
e re pac tu ar o sal do de ve dor com o se tor pro du ti vo ru-
ral. Con se gui mos, de po is de uma gran de dis pu ta no
Se na do Fe de ral, o apo io da ma i o ria da Casa para in-
tro du zir na Me di da Pro vi só ria nº 24 algo de fun da -
men tal im por tân cia para o pro du tor ru ral das re giões
mais po bres do País.

Não po de mos ace i tar, e es pe ro que a Câ ma ra
dos De pu ta dos veja com sen si bi li da de as al te ra ções
fe i tas pelo Se na do. É inad mis sí vel que aos de ve do -
res, aos pro du to res ru ra is das re giões mais po bres do
País não se jam ao me nos atri bu í das as mes mas con-
di ções de cor re ção das dis tor ções do sal do de ve dor
ou de re pac tu a ção des se sal do de ve dor atri bu í das
para os pro du to res ru ra is do Sul e do Su des te. 

É inad mis sí vel que isso seja fe i to. Qu al quer pes-
soa de bom sen so sabe que, em fun ção da au sên cia
de po lí ti ca agrí co la, exis te uma ver da de i ra que bra de i -
ra nes se se tor, in clu si ve em fun ção da ir res pon sa bi li -
da de do Go ver no Fe de ral, com a aber tu ra des va i ra da
para o mer ca do in ter na ci o nal. Mu i tos dos pro du tos
que são al ta men te sub si di a dos na Eu ro pa ou em ou-
tros pa í ses che gam aqui com uma com pe ti ti vi da de
mu i to ma i or, le van do à fa lên cia o se tor pro du ti vo ru ral.

Sr. Pre si den te, no Esta do de Ala go as, isso tem
le va do a uma ver da de i ra que bra de i ra da nos sa ba cia
le i te i ra, que já foi re fe rên cia na ci o nal e que é um se tor
im por tan tís si mo para di na mi zar a eco no mia lo cal, ge-
rar em pre go, ge rar ren da e pro du zir ali men tos. Isso
ocor re jus ta men te no semi-ári do, no ser tão, que é a
re gião mais po bre do meu Esta do.

Nes sa mes ma li nha, em fun ção da ir res pon sa bi -
li da de do Go ver no Fe de ral, pa í ses que não têm pés
de coco con se guem ex por tar esse pro du to para o
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Bra sil, le van do tam bém à que bra de i ra os nos sos pro-
du to res des se se tor, es pe ci al men te na Re gião Nor-
des te. É inad mis sí vel que a Câ ma ra dos De pu ta dos
não te nha a sen si bi li da de ne ces sá ria para tra tar des-
sas ques tões.

É evi den te que to dos nós te mos o ma i or zelo
com o di nhe i ro pú bli co. Algu mas pes so as dis se ram
aqui que o Go ver no Fe de ral dis po ni bi li za ria 600 mi-
lhões para isso, o que não é ver da de. Se fos sem li be -
ra dos 600 mi lhões, esse va lor ain da se ria pou co se
sig ni fi cas se res ga tar a es tru tu ra pro du ti va das três re-
giões mais po bres do País. Bas ta ver que, na se ma na
pas sa da, este mes mo Se na do e o Con gres so Na ci o -
nal atri bu í ram pra ti ca men te 17 bi lhões para as dis tri -
bu i do ras de ener gia, que, efe ti va men te, não ti ve ram
pre ju í zo nem de se qui lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro, o
que não se deu em re la ção ao se tor pro du ti vo e ao
con su mi dor in di vi du al.

Além dis so, se hou ves se mes mo esse per cen tu -
al, isso sig ni fi ca ria 100 mi lhões ao ano, mon tan te este
que, dis tri bu í do por doze me ses, se ria tão in sig ni fi -
can te, que esse não se ria um ar gu men to téc ni co nem
mo ral para ne nhum Go ver no. Isso é mu i to im por tan te
es pe ci al men te para as re giões mais po bres do País.

Esse é o ape lo que faço à Câ ma ra Fe de ral no
sen ti do de vi a bi li zar as al te ra ções fe i tas no Se na do
em re la ção aos Fun dos Cons ti tu ci o na is, com a fon te
de in ves ti men tos do FAT, com o mix do FAT, para que
pos sa mos dar ao me nos al gu ma aten ção, ain da que
não seja a ide al, às re giões mais po bres do País. A re-
ne go ci a ção da dí vi da do se tor pro du ti vo ru ral do Sul e
do Su des te já foi fe i ta há mu i to mais tem po, e, por tan -
to, a que bra de i ra de pos tos de tra ba lhos, a que bra de i -
ra do se tor pro du ti vo foi in fi ni ta men te me nor, pe las al-
ter na ti vas que fo ram cri a das a cur to pra zo. Enquan to
isso, nas re giões mais po bres do País, es ta mos vi ven -
ci an do uma si tu a ção ex tre ma men te di fí cil.

Des sa for ma, faço um ape lo no sen ti do de que
as al te ra ções fe i tas no Se na do se jam man ti das pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, para que pos sa mos dar o
mí ni mo de oxi gê nio ne ces sá rio para a di na mi za ção
da eco no mia lo cal, com ge ra ção de em pre go e ren da, 
com pro du ção de ali men tos nas re giões mais po bres
do nos so País.

Obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do -

ra He lo í sa He le na, o Se na do tem dado uma de mons -
tra ção se gui da, ite ra ti va, de sen si bi li da de quan to a
esse pro gra ma.

O tema que V. Exª abor da é dos mais im por tan -
tes, sem dú vi da, para o País. E, por isso mes mo, o Se-

na do apro vou, qua se por una ni mi da de, es tas al te ra -
ções aqui fe i tas. A Pre si dên cia do Se na do en ca mi -
nhou com ra pi dez à Câ ma ra toda essa do cu men ta -
ção, fa zen do vo tos, tan to quan to V. Exª, para que
aque la Casa, por igual, seja sen sí vel a essa ação, em
be ne fí cio da que les que mais so frem no País, que são
os pe que nos agri cul to res bra si le i ros.

Estou na per su a são, na con vic ção, de que a Câ-
ma ra terá, por igual, sen si bi li da de para tra tar des se
pro ble ma.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra, como Lí der do PFL, para uma
bre ve co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury, como Lí der,
para uma bre ve co mu ni ca ção, por cin co mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o dia 21 de abril é uma data mu i to im-
por tan te na his tó ria de Bra sí lia: co me mo rou-se, du-
ran te a se ma na, o 42º ani ver sá rio des ta ci da de.

Bra sí lia é um mar co im por tan te por que re pre -
sen ta o pro gres so, o de sen vol vi men to, a vin da para o
in te ri or das em pre sas, do po der pú bli co. Bra sí lia se
trans for mou na ca pi tal das de ci sões na ci o na is.

Dois dias após essa data, no dia 23 de abril de
1981, re a li za mos um co mí cio na Asso ci a ção Co mer -
ci al do Dis tri to Fe de ral.

Bra sí lia, na ver da de, era uma ci da de que não ti-
nha di re i to a voto. Tan cre do Ne ves di zia já ter vis to
pes so as cas sa das, mas ci da de não. Era o que acon-
te cia. Não tí nha mos o di re i to de es co lher os nos sos
pró pri os can di da tos a go ver nan tes e de op tar por
uma vida pró pria, já que a ci da de, nes sa épo ca, ti nha
per to de dois mi lhões de ha bi tan tes, con si de ran do,
evi den te men te, as ci da des-sa té li tes. Em nome des sa
de mo cra ti za ção, em nome des se di re i to ao voto, al gu -
mas re u niões fo ram fe i tas na Asso ci a ção Co mer ci al,
de ba i xo de uma pres são mu i to gran de das au to ri da -
des que não o per mi ti am.

Hou ve um co mí cio que con tou com a pre sen ça
de to dos os Pre si den tes dos Par ti dos do Bra sil. Esta-
vam lá Ulysses Gu i ma rães, Tan cre do Ne ves, Fran co
Mon to ro, Lula, Bri zo la e ou tros Pre si den tes, quan do,
sur pre en den te men te, for ças mi li ta res cer ca ram a pra-
ça no Se tor Co mer ci al Sul, em fren te à Asso ci a ção
Co mer ci al do Dis tri to Fe de ral. Re ce bi um avi so do
Co man dan te do Pla nal to, aler tan do-me que eu te ria
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cin co mi nu tos para dis sol ver o co mí cio; caso con trá -
rio, a pra ça se ria in va di da, e to dos se ri am pre sos.
Num ges to de pru dên cia, con sul tei Ulysses Gu i ma -
rães e Tan cre do Ne ves, que acha ram con ve ni en te
que en cer rás se mos a re u nião, para evi tar um con fli to
di re to ou um atri to com as for ças mi li ta res. Hou ve um
en ten di men to, o povo saiu tran qüi lo, mas aque la data
pas sou a ser um mar co mu i to im por tan te.

A par tir da que le mo men to, com a di vul ga ção da
no tí cia pela im pren sa no Bra sil in te i ro e, in clu si ve, na
Argen ti na e no Uru guai, de po is que fui in ti ma do para
com pa re cer ao SNI, quan do lá fi quei de ti do por al-
guns dias, pres tan do es cla re ci men tos às nos sas au-
to ri da des e à pró pria ci da de, to ma mos uma de ci são:
a re pre sen ta ção po lí ti ca se ria nos sa meta, e não mais
re tro ce de ría mos.

Hoje, Bra sí lia vota, tem os seus re pre sen tan tes
na Câ ma ra Dis tri tal, no Go ver no, na Câ ma ra Fe de ral
e no pró prio Se na do. E, por uma co in ci dên cia, es tou
hoje aqui. Jun to com a di re to ria, com os es tu dan tes e,
prin ci pal men te, com os par ti dos de es quer da na épo-
ca, con se gui mos dar a Bra sí lia o di re i to ao voto. Bra sí -
lia não é mais o ce mi té rio da de mo cra cia. Bra sí lia é
uma ci da de que, como as ou tras, tem o di re i to de es-
co lha dos seus pró pri os can di da tos.

É por essa ra zão, Sr. Pre si den te, que que ro re-
gis trar este mar co mu i to im por tan te, que é o dia 23 de
abril de 1981, data co me mo ra ti va do dia em que uma
de ci são im por tan te foi to ma da: Bra sí lia ob ti nha o di re -
i to de es co lher os seus pró pri os can di da tos.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg
Cury, 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) – So bre a
mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car-
los Pa tro cí nio.

É lida a se guin te:

LEI COMPLEMENTAR Nº 8,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970

Insti tui o Pro gra ma de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co, 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 Com ple men tar:
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2002

Alte ra os arts. 129 e 144 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, para dar ao Mi nis té rio Pú-
bli co a com pe tên cia para a pro mo ção da
peça pro ces su al des ti na da a ins tru ir o
pro ces so pe nal.

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 no
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os arts. 129 e 144 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 129. ...............................................
..............................................................
III – pro mo ver o in qué ri to ci vil, o in qué -

ri to pe nal e a ação ci vil pú bli ca, para a pro-
te ção do pa tri mô nio pú bli co e so ci al, do
meio am bi en te e de ou tros in te res ses di fu -
sos e co le ti vos;

..............................................................
VIII – re qui si tar di li gên ci as in ves ti ga tó -

ri as, in di ca dos os fun da men tos ju rí di cos de
suas ma ni fes ta ções pro ces su a is;

.....................................................(NR)"

“Art. 144. ...............................................
..............................................................
§ 4º Às po lí ci as ci vis, di ri gi das por de-

le ga dos de po lí cia de car re i ra, in cum bem,
res sal va da a com pe tên cia da União, as fun-
ções de po lí cia ju di ciá ria e, sob di re ção do
Mi nis té rio Pú bli co, a apu ra ção de in fra ções
pe na is, ex ce to as mi li ta res.

....................................................(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

Uma das fa lhas prin ci pa is de nos sa per se cu ção
cri mi nal, res pon sá vel, em gran de par te, pelo alto ín di -
ce de im pu ni da de e a di fi cul da de de com ba ter o cri me 
or ga ni za do, é o tra ba lho não in te gra do en tre o Mi nis -
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té rio Pú bli co e a po lí cia ju di ciá ria na fe i tu ra da ins tru -
ção pro vi só ria (in qué ri to po li ci al).

Ape sar de a Cons ti tu i ção Fe de ral, des de 1988,
pre ver que, en tre ou tras, é fun ção ins ti tu ci o nal do Mi-
nis té rio Pú bli co exer cer o con tro le ex ter no da ati vi da -
de po li ci al, re qui si tar di li gên ci as in ves ti ga tó ri as e a
ins ta u ra ção da ins tru ção pro vi só ria, na prá ti ca, isso
pou cas ve zes acon te ce. Com base na tra di ção e em
com por ta men tos se di men ta dos, as po lí ci as têm re-
sis ti do em re a li zar sua ati vi da de de po lí cia ju di ciá ria
sob a di re ção e ori en ta ção do Mi nis té rio Pú bli co.

Para to mar mais dra má ti co esse qua dro, o Có di -
go de Pro ces so Pe nal, par ti cu lar men te em fun ção de
pres são po lí ti ca das po lí ci as ci vis, não foi al te ra do,
após 1988, para acom pa nhar o tex to cons ti tu ci o nal.

Esses fa tos têm sido res pon sá ve is por gran de
nú me ro de ins tru ções pro vi só ri as in con clu si vas e
sem evi dên ci as ou pro vas que per mi tam uma de nún -
cia há bil e que re sul te em con de na ção. Mu i tas ve zes,
es ses ví ci os têm le va do a um tem po de ma si a do para
con clu são da ins tru ção cri mi nal, o que leva à sol tu ra
do réu e sua pos te ri or fuga do al can ce da Jus ti ça.

Vá ri os pa í ses, que têm al can ça do su ces so em
sua luta con tra o cri me, de vem esse su ces so à ado-
ção da di re ção e con tro le rí gi do da ins tru ção cri mi nal
nas mãos do Mi nis té rio Pú bli co.

Essa pro po si ção visa a cri ar con di ções cons ti tu -
ci o na is para a cor re ção dos fa tos que aci ma apon ta -
mos.

Sala das Ses sões, 26 de abril de 2002. – Ro ber -
to Re quião – José Fo ga ça – Tião Vi a na – Lú cio
Alcân ta ra – Luiz Otá vio – José Alen car – Edu ar do
Su plicy – (José Edu ar do Du tra – Ma ri na Sil va –
Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Cân di do – Se bas tião 
Ro cha – Car los Pa tro ci nio – Lind berg Cury – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Ge ral do Althoff – Amir Lan do –
Ro nal do Cu nha Lima – La u ro Cam pos – Osmar
Dias – Lú dio Co e lho – Be ti nho Ro sa do – Artur da
Ta vo la – Fre i tas Neto – Emí lia Fer nan des – Anto-
nio Car los Va la da res – Ju vên cio Fon se ca – Mo za -
ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 129. São fun ções ins ti tu ci o na is do Mi nis té -

rio Pú bli co:
I – pro mo ver, pri va ti va men te, a ação pe nal pú bli -

ca, na for ma da lei;

II – ze lar pelo efe ti vo res pe i to dos po de res pú bli -
cos e dos ser vi ços de re le vân cia pú bli ca aos di re i tos
as se gu ra dos nes ta Cons ti tu i ção, pro mo ven do as me-
di das ne ces sá ri as a sua ga ran tia;

III – pro mo ver o in qué ri to ci vil e a ação ci vil pú bli ca,
para a pro te ção do pa tri mô nio pú bli co e so ci al, do meio
am bi en te e de ou tros in te res ses di fu sos e co le ti vos:

IV – pro mo ver a ação de in cons ti tu ci o na li da de
ou re pre sen ta ção para fins de in ter ven ção da União e
dos Esta dos, nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;

V – de fen der ju di ci al men te os di re i tos e in te res -
ses das po pu la ções in dí ge nas;

VI – ex pe dir no ti fi ca ções nos pro ce di men tos ad-
mi nis tra ti vos de sua com pe tên cia, re qui si tan do in for -
ma ções e do cu men tos para ins truí-los, na for ma da
lei com ple men tar res pec ti va;

VII – exer cer o con tro le ex ter no da ati vi da de po-
li ci al, na for ma da lei com ple men tar men ci o na da no
ar ti go an te ri or:

VIII – re qui si tar di li gên ci as in ves ti ga tó ri as e a
ins ta u ra ção de in qué ri to po li ci al. in di ca dos os fun da -
men tos ju rí di cos de suas ma ni fes ta ções pro ces su a is:

IX – exer cer ou tras fun ções que lhe fo rem con fe -
ri das, des de que com pa tí ve is com sua fi na li da de,
sen do-lhe ve da da a re pre sen ta ção ju di ci al e a con sul -
to ria ju rí di ca de en ti da des pú bli cas.

§ 1º A le gi ti ma ção do Mi nis té rio Pú bli co para as
ações ci vis 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 o dis pos to 
nes ta Cons ti tu i ção e na lei.

§ 2º As fun ções de Mi nis té rio Pú bli co só po dem
ser exer ci das por in te gran tes da car re i ra, que de ve rão 
re si dir na co mar ca da res pec ti va lo ta ção.

§ 3º O in gres so na car re i ra far-se-á me di an te
con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, as se gu ra da par-
ti ci pa ção da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil em sua
re a li za ção, e ob ser va da, nas no me a ções, a or dem de
clas si fi ca ção.

§ 4º Apli ca-se ao Mi nis té rio Pú bli co, no que cou-
ber, o dis pos to no art. 93, II e VI.

....................................................................................
Art. 144.* A se gu ran ça pú bli ca, de ver do Esta do, 

di re i to e res pon sa bi li da de de to dos, é exer ci da para a
pre ser va ção da or dem pú bli ca e da in co lu mi da de das
pes so as e do pa tri mô nio, atra vés dos se guin tes ór-
gãos:

I – po lí cia fe de ral:
II – po lí cia ro do viá ria fe de ral:
III – po lí cia fer ro viá ria fe de ral:
IV – po lí ci as ci vis;
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V – po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros mi-
li ta res.

§ 1º A po lí cia fe de ral, ins ti tu í da por lei como ór-
gão per ma nen te, or ga ni za do e man ti do pela União e
es tru tu ra do em car re i ra, des ti na-se a:

I – apu rar in fra ções pe na is con tra a or dem po lí ti -
ca e so ci al ou em de tri men to de bens, ser vi ços e in te -
res ses da União ou de suas en ti da des au tár qui cas e
em pre sas pú bli cas, as sim como ou tras in fra ções cuja
prá ti ca te nha re per cus são in te res ta du al ou in ter na ci -
o nal e exi ja re pres são uni for me, se gun do se dis pu ser
em lei;

II – pre ve nir e re pri mir o trá fi co ilí ci to de en tor pe -
cen tes e dro gas afins, o con tra ban do e o des ca mi nho, 
sem pre ju í zo da ação fa zen dá ria e de ou tros ór gãos
pú bli cos nas res pec ti vas áre as de com pe tên cia;

III – exer cer as fun ções de po lí cia ma rí ti ma, ae-
ro por tuá ria e de fron te i ras:

IV – exer cer, com ex clu si vi da de, as fun ções de
po lí cia ju di ciá ria da União.

§ 2º A po lí cia ro do viá ria fe de ral, ór gão per ma -
nen te, or ga ni za do e man ti do pela União e es tru tu ra do 
em car re i ra, des ti na-se, na for ma da lei, ao pa tru lha -
men to os ten si vo das ro do vi as fe de ra is.

§ 3º A po lí cia fer ro viá ria fe de ral, ór gão per ma -
nen te, or ga ni za do e man ti do pela União e es tru tu ra do 
em car re i ra, des ti na-se, na for ma da lei, ao pa tru lha -
men to os ten si vo das fer ro vi as fe de ra is.

§ 4º As po lí ci as ci vis, di ri gi das por de le ga dos de
po li cia de car re i ra, in cum bem, res sal va da a com pe -
tên cia da União, as fun ções de po lí cia ju di ciá ria e a
apu ra ção de in fra ções pe na is, ex ce to as mi li ta res.

§ 5º Às po lí ci as mi li ta res ca bem a po lí cia os ten si -
va e a pre ser va ção da or dem pú bli ca; aos cor pos de
bom be i ros mi li ta res, além das atri bu i ções de fi ni das em
lei, in cum be a exe cu ção de ati vi da des de de fe sa ci vil.

§ 6º As po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros
mi li ta res, for ças au xi li a res e re ser va do Exér ci to, su-
bor di nam-se, jun ta men te com as po lí ci as ci vis, aos
Go ver na do res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os.

§ 7º A lei dis ci pli na rá a or ga ni za ção e o fun ci o -
na men to dos ór gãos res pon sá ve is pela se gu ran ça
pú bli ca, de ma ne i ra a ga ran tir a efi ciên cia de suas ati-
vi da des.

§ 8º Os Mu ni cí pi os po de rão cons ti tu ir guar das
mu ni ci pa is des ti na das à pro te ção de seus bens, ser-
vi ços e ins ta la ções, con for me dis pu ser a lei.

§ 9º A re mu ne ra ção dos ser vi do res po li ci a is in-
te gran tes dos ór gãos re la ci o na dos nes te ar ti go será
fi xa da na for ma do § 4º do art. 39.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re que ri men to nº 178, de 2002 –

art. 357 do Re gi men to Inter no)

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 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da -
ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º
do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de
de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer sob nº 242, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá -
vel, com as Emen das nºs 1 a 3-CCJ, que
apre sen ta, com voto con trá rio do Se na dor
Ro ber to Re quião e abs ten ções dos Se na do -
res Osmar Dias e 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.
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Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e das

emen das. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

da 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 o seu pros se gui men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

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 4, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º
do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe
so bre a or ga ni za ção e fun ci o na men to dos
par ti dos po lí ti cos), ten do

Pa re cer sob nº 244, de 2002, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs-
ti tu ti vo), que ofe re ce.

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.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio para dis cu tir o
pro je to e a emen da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ría mos de lou var a pre o cu pa ção do
emi nen te Se na dor Ber nar do Ca bral, ze lo so, como
pou cos, pelo cum pri men to da lei, o nos so Pre si den -
te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia.

Vejo que a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº4, de 2002, de au to ria do emi nen te Se na dor Ber-
nar do Ca bral, tem pelo me nos uma vir tu de: a de pro-
cu rar re pa rar as con di ções das ele i ções an te ri o res,
fe i tas sem a ver ti ca li za ção das co li ga ções, ou seja,
com as co li ga ções nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os
acom pa nhan do a co li ga ção na ci o nal.

A ma i or re le vân cia des sa pro pos ta, Sr. Pre si -
den te, é cha mar a aten ção do Con gres so Na ci o nal,
mais uma vez, para que te nha mos de nos de bru çar
so bre o de fi ni ti vo Có di go Po lí ti co Ele i to ral e Par ti dá rio. 
Evi den te men te, essa PEC, ain da que apro va da no
âm bi to do Con gres so Na ci o nal, não terá tem po de
pro du zir re sul ta dos nas pró xi mas ele i ções do dia 06
de ou tu bro. Além do mais, já vo ta mos aqui pro je to de
de cre to le gis la ti vo se me lhan te a essa PEC. A Câ ma ra 
se re u niu no de cor rer des ta se ma na para apre ci ar um
pro ces so le gis la ti vo se me lhan te – não sei se era o
que o Se na do já apro vou –, mas não con se guiu apro-
vá-lo.

Sr. Pre si den te, não vou vo tar a fa vor da pro pos ta 
de emen da à Cons ti tu i ção do emi nen te Se na dor Ber-
nar do Ca bral, por que pen so que os par ti dos têm ca-
rá ter na ci o nal, o que tem de ser se gui do nos Esta dos
e nos Mu ni cí pi os. Sem pre se ou viu di zer que a de mo -
cra cia pres su põe a exis tên cia de gran des par ti dos, e
gran des par ti dos são par ti dos co e ren tes, ide o ló gi cos, 
pro gra má ti cos e que re pre sen tem um seg men to im-
por tan te do povo ou do ele i to ra do bra si le i ro, nos di-
ver sos Esta dos da Fe de ra ção – por isso se exi ge que
te nha ca rá ter na ci o nal e exis ta em, pelo me nos, nove
Esta dos da Fe de ra ção.

Sr. Pre si den te, cum pri men to o emi nen te Se na -
dor Ber nar do Ca bral por essa ini ci a ti va, ab so lu ta men -
te cor re ta quan do diz que ”é as se gu ra da aos par ti dos
po lí ti cos au to no mia para de fi nir a sua es tru tu ra in ter -
na, or ga ni za ção e fun ci o na men to e para ado tar, na
for ma da lei, os cri té ri os de es co lha e o re gi me de
suas co li ga ções em ní vel na ci o nal, es ta du al e fe de -
ral“. Por tan to, tem que ha ver uma lei para re gu la men -
tar isso.

Po si ci o nei-me fa vo ra vel men te à de ci são do TSE
pela ver ti ca li za ção das co li ga ções, mu i to em bo ra
con de nan do a ex tem po ra ne i da de da de ci são. O pro-
ble ma com a de ci são do TSE, que foi pra ti ca men te re-
fe ren da da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, foi in tem -
pes ti va e ex tem po râ nea, mas cre io que, de po is dela,
não ha ve rá mais essa ba gun ça po lí ti co-par ti dá ria no
Bra sil.

Ha ve re mos de fa zer a nova le gis la ção ele i to ral,
par ti dá ria e po lí ti ca, para que pos sa mos ter uma re-
gra cla ra du ran te mu i tos anos para as ele i ções bra si -
le i ras.

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) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
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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) – O Sr. Se-
na dor Fran ce li no Pe re i ra en vi ou dis cur so à Mesa para
ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203 do Re-
gi men to Inter no.

S. Ex.ª será aten di do.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co mu ni co à
Casa, pois já o fiz ao Lí der do meu Par ti do, Se na dor
José Agri pi no, que es tou apre sen tan do emen da à
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção da CPMF,
apro va da na Câ ma ra e a ca mi nho do Se na do, des ti -
nan do aos Mu ni cí pi os par te da re ce i ta da que la con-
tri bu i ção.

Assis ti mos nes te País, nos úl ti mos anos, a um
con tí nuo e sa u dá vel pro ces so de des cen tra li za ção, que
se ex pri me nos di ver sos seg men tos da vida na ci o nal.

Sa í mos do re gi me de ex ce ção, su per cen tra li za -
do, com dois par ti dos, e en tra mos na re de mo cra ti za -
ção, com a Cons ti tu i ção de 1988, com cer te za a mais
am pla e de ta lha da da his tó ria das cons ti tu i ções re pu -
bli ca nas.

Te mos um sis te ma po lí ti co com uma ex ces si va
pul ve ri za ção par ti dá ria, uma ver da de i ra der ra ma de
par ti dos po lí ti cos, to dos ins ti tu í dos, mas ne nhum de-
les cons ti tu í do.

A for ça do mu ni ci pa lis mo foi tão vi go ro sa, en vol -
ven do toda a Na ção bra si le i ra, que os cons ti tu in tes de
1988, ao ela bo ra rem a atu al Cons ti tu i ção, in tro du zi ram 
no seu tex to mais um ente da Fe de ra ção – o Mu ni cí pio. 
Hoje, a Fe de ra ção bra si le i ra é cons ti tu í da da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

To dos – o Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na -
do res dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos
mu ni ci pa is –, sem ex ce ção, se igua lam no pa pel de
le gí ti mos re pre sen tan tes do povo bra si le i ro. Nes sa
nova con fi gu ra ção cons ti tu ci o nal, os pre fe i tos es tão
cada vez mais cons ci en tes do novo pa pel que lhes
com pe te nos pla nos eco nô mi co, so ci al, po lí ti co e cul-
tu ral do Bra sil.

Esta é a hora do mu ni ci pa lis mo novo, que está
con du zin do o olhar do Bra sil in te i ro para esta Casa,
para o Se na do da Re pú bli ca. Mais do que uma casa
re vi so ra, nes te caso o Se na do es ta rá bus can do re vi -
go rar as li nhas bá si cas do fe de ra lis mo bra si le i ro, cer-
to de que o pro je to da CPMF, re tor nan do à Câ ma ra
dos De pu ta dos, aque la au gus ta Casa sa be rá en ten -

der e con so li dar a de ci são que es tou cer to de que
será to ma da pelo Se na do.

Estou agre gan do a este meu pro nun ci a men to o
tex to da emen da que apre sen ta rei à PEC da CPMF:

EMENDA

Inclu am-se os pa rá gra fos 1º, 2º e 3º ao ar ti go 84
da Cons ti tu i ção, re fe ri do no art. 1º da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 407, de 2001:

Art. 84....................................................
§ 1º A par ce la do pro du to da ar re ca da -

ção da con tri bu i ção de que tra ta este ar ti go,
cor res pon den te à alí quo ta de vin te e oito
cen té si mos por cen to, será dis tri bu í da da
se guin te for ma:

I – qua ren ta in te i ros por cen to ao Fun-
do Na ci o nal de Sa ú de;

II – de zes se is in te i ros por cen to ao
Fun do de Com ba te à Po bre za;

III – vin te e um in te i ros e cin co dé ci -
mos por cen to aos Esta dos e ao Dis tri to Fe-
de ral;

IV – vin te e dois in te i ros e cin co dé ci -
mos por cen to aos Mu ni cí pi os.

§ 2º Dos re cur sos en tre gues na for ma
dos in ci sos III e IV do pa rá gra fo pri me i ro des-
te ar ti go, se ten ta e um in te i ros e cin co dé ci -
mos por cen to se rão des ti na dos ao fi nan ci a -
men to de ações e ser vi ços de sa ú de e vin te
e oito in te i ros e cin co dé ci mos por cen to se-
rão des ti na dos aos pro gra mas de com ba te à
po bre za, na for ma do art. 82 do Ato das Dis-
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 3º A par ce la do pro du to da ar re ca da -
ção que ex ce der o va lor re fe ri do no pa rá gra -
fo pri me i ro des te ar ti go será des ti na da ao
cus te io da pre vi dên cia so ci al. 

§ 4º A en tre ga dos re cur sos obe de ce rá 
aos pra zos e con di ções es ta be le ci dos para
as trans fe rên ci as de que tra ta o art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Esta emen da re fle te uma pre o cu pa ção que tem
sur gi do jun to a uma sig ni fi ca ti va par ce la dos mem-
bros des ta Casa e do Con gres so: a ex ces si va con-
cen tra ção de re cur sos tri bu tá ri os no âm bi to fe de ral,
em de cor rên cia da cres cen te pre va lên cia, no sis te ma
tri bu tá rio na ci o nal, de con tri bu i ções so ci a is não par ti -
lhá ve is com Esta dos e Mu ni cí pi os.

Abril  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  27 06293

    145ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Essa con cen tra ção ex ces si va vem ge ran do vá-
ri as dis tor ções na dis tri bu i ção dos re cur sos, pois os
re cor des de ar re ca da ção e o au men to sem pre ce den -
tes da car ga tri bu tá ria es tão sen do ob ti dos com o au-
men to da CPMF e da COFINS, pa ra le la men te a uma
re la ti va es tag na ção das re ce i tas do Impos to de Ren-
da e do IPI, que são os tri bu tos par ti lha dos com os
dois ou tros en tes da Fe de ra ção – Esta dos e Mu ni cí pi -
os – por meio dos Fun dos de Par ti ci pa ção.

Essa es tra té gia do Go ver no Fe de ral se gue, por-
tan to, uma ló gi ca que des con si de ra cri té ri os téc ni cos
e bus ca uni ca men te am pli ar as re ce i tas em po der da
União.

Por exem plo: no pe río do 1995/2000, en quan to a
ar re ca da ção do Impos to de Ren da e do IPI so ma da
ele vou-se em 0,44% do PIB, a re ce i ta da CPMF e da
COFINS se am pli ou em 2,86% do PIB.

Sala da Co mis são, – Se na dor Fran ce li no Pe-
re i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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 se-
gun da-fe i ra, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 15h30min

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 178, de 2002 – art. 357 do

Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das,

na ses são se guin te)

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 5,
de 2002 (nº 203/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º ar ti go 222 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º do re fe ri -
do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de de em pre sas jor-
na lís ti cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ten do Pa re cer sob nº 242, de 2002, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se-
na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com as Emen das nºs
1 a 3-CCJ, que apre sen ta, com voto con trá rio do Se-

na dor Ro ber to Re quião e abs ten ções dos Se na do res
Osmar Dias e Jef fer son Pe res.

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002

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 4, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do
Ca bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º do art.
17 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre a or ga ni za -
ção e fun ci o na men to dos par ti dos po lí ti cos), ten do

Pa re cer sob nº 244, de 2002, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 223, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 223, de 2001 (nº 104/99, 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 FM Sté reo Som Espe ci al 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 Osas co, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 3, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, com
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 388, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 388, de 2001 (nº 794/2000, 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 Urti gão a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São João
da Urti ga, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 44, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 391, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 391, de 2001 (nº 914/2001, na Câ ma -
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ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca
Qu e luz de Mi nas 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
Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 392, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 392, de 2001 (nº 925/2001, 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 TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó -
li ca de San tos para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Cu ba tão, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 88, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro-
meu Tuma, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân-
di do.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 394, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 394, de 2001 (nº 941/2001, 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 Edu ca ti va de Vera Cruz do
Oes 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 Vera Cruz do Oes te, Esta do do Pa ra ná,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 45, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro
Dias.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 395, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 395, de 2001 (nº 942/2001, 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 Aba diâ nia a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aba-
diâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 130, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 427, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 427, de 2001 (nº 1.136/2001, 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 Nos sa Se nho ra das Do res
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 Do res do Inda iá,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 137, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 10 ho ras e
trin ta e oito mi nu tos.)

(OS. 13971/02)

___________

ATA DA 44ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2002

(Pu bli ca da no DSF, de 19 de abril de 2002)

RETIFICAÇÃO

Nas pá gi nas 05068 a 05069, no Ane xo do Pa re -
cer nº 276, de 2002, da Co mis são Di re to ra, que ofe re -
ceu a re da ção fi nal 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 nº 129, de
1995 (nº 3.207, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Onde se lê:

”Art. 17. ............................................."

Leia-se:

”Art. 16. .............................................."

Onde se lê:

”Art. 18. .............................................."

Leia-se:

”Art. 17. ..............................................."

Onde se lê:

”Art. 19. ..............................................."

Leia-se:

”Art. 18. ..............................................."
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Onde se lê:

”Art. 20. .............................................."

Leia-se:

”Art. 19. .............................................."

Onde se lê:

”Art. 21. ..............................................."

Leia-se:

”Art. 20. ..............................................."

Onde se lê:

”Art. 22. ..............................................."

Leia-se:

”Art. 21. ..............................................."

Onde se lê:

”Art. 23. ..............................................."

Leia-se:

”Art. 22. ..............................................."

Onde se lê:

”Art. 24. ..............................................."

Leia-se:

”Art. 23. ..............................................."

Onde se lê:

”Art. 25. ..............................................."

Leia-se:

”Art. 24. ..............................................."

COMISSÃO MISTA ESPECIAL, CRIADA ATRAVÉS
DO REQUERIMENTO Nº 73, DE 2001-CN, COM A

FINALIDADE DE “ESTUDAR AS CAUSAS DA
CRISE DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO
PAÍS, BEM COMO PROPOR ALTERNATIVAS AO

SEU EQUACIONAMENTO”

ATA DA 1ª RE U NIÃO
Re a li za da em 5-3-2002

Aos cin co dias do mês de mar ço do ano de dois
mil e dois às de zo i to ho ras e de zes se te mi nu tos na
sala nº 2, da Ala Se na dor Nilo Co e lho, sob a pre si dên -
cia do De pu ta do Lu ci a no Zica e ain da com as pre sen -
ças do Se nho res Se na do res Pa u lo Sou to, Ma u ro Mi-
ran da e Te o tô nio Vi le la, e De pu ta dos Fer nan do Fer ro, 
Már cio For tes, Cle men ti no Co e lho, Ju qui nha, Air ton
Dipp e Fer nan do Ga be i ra Lu ci a no Zica, mem bros da

Co mis são Espe ci al Mis ta cri a da atra vés do re que ri -
men to nº 73, de 2001-CN, com a fi na li da de de “Estu-
dar as ca u sas da cri se de abas te ci men to de ener gia
no País, bem como pro por al ter na ti vas ao seu equa ci -
o na men to”. Pre sen te ain da o De pu ta do Vi val do Bar-
bo sa, a Pre si dên cia de cla ra aber to os tra ba lhos, in-
for man do que a pre sen te re u nião des ti na va-se a ex-
po si ção do Mi nis tro Pe dro Pul len Pa ren te, para ex pli -
car so bre o fim do ra ci o na men to da cri se ener gé ti ca,
sen do ques ti o na do pe los se nho res mem bros da Co-
mis são e pelo De pu ta do Vi val do Bar bo sa, a Pre si -
dên cia foi exer ci da ain da pelo De pu ta do Már cio For-
tes que ques ti o nou o Mi nis tro jun ta men te com o Re la -
tor Se na dor Pa u lo Sou to, fi can do ain da acer ta do que
o Re la tó rio Fi nal ira ser vo ta do no ini cio do mês de
abril. Nada mais ha ven do a tra tar, a pre si dên cia agra-
de ce a pre sen ça de to dos e de cla ra en cer ra da a re u -
nião e para cons tar eu Fran cis co Na u ri des Bar ros,
Se cre tá rio da Co mis são, la vrei a pre sen te ata que,
após lida e apro va da, será as si na da pelo Se nhor Pre-
si den te e irá à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Már cio For tes) – ...com a
fi na li da de de es tu dar as ca u sas da cri se de abas te ci -
men to de ener gia no País, bem como pro por al ter na ti -
vas ao seu equa ci o na men to.

Esta Pre si dên cia es cla re ce que a pre sen te re u -
nião tem a fi na li da de de ou vir o Dr. Pe dro Pa ren te,
Pre si den te da Câ ma ra Ges to ra de Ener gia. 

Inda go aos Srs. Par la men ta res se é ne ces sá ria
a le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or.

O SR. PAULO SOUTO – Peço a dis pen sa, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Már cio For tes) – Re que ri -
da pelo Se na dor Pa u lo Sou to, dis pen sa mos a le i tu ra
da Ata.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Pe dro Pa ren te para a
sua ex pla na ção.

O SR. PEDRO PARENTE – Srs. Par la men ta res,
Sr. Pre si den te da Co mis são, Sr. Re la tor, de ma is
mem bros da Co mis são, trou xe aqui al gu mas co le -
ções das apre sen ta ções que gos ta ria de fa zer. Esta-
mos pre pa ra dos para fa zer a apre sen ta ção no po wer
po int. Po de mos tam bém cor rer os pa péis, como que i -
ram.

O SR. PRESIDENTE (Már cio For tes) – É me lhor 
usar mos a tec no lo gia.

So li ci ta mos aos téc ni cos que se jam apa ga das
as lu zes con for me o ne ces sá rio.

O SR. PEDRO PARENTE – Esse qua dro, na re-
a li da de, é uma atu a li za ção des ta ava li a ção. Tra ta-se
da atu a li za ção de todo o pe río do do ra ci o na men to.
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Ata da 51ª Sessão Deliberativa Ordinária
 em 29 de abril de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Presidência dos Srs.: Ra mez Tebet, Edison Lo bão
Fran ce li no Pe re i ra, Jef fer son Péres e Lindberg Cury

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Amir Lan do – Anto nio Car-
los Jú ni or – Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Car los
Pa tro cí nio – Edi son Lo bão – Emí lia Fer nan des –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di -
do – Ge ral do Melo – Gil ber to Mes tri nho – Iris Re-
zen de – Jef fer son Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – José
Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam-
pos – Lind berg Cury – Ma ria do Car mo Alves – Ma-
ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Pa u lo 
Har tung – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal -
do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos –
Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu Tuma
– Ro nal do Cu nha Lima – Te o tô nio Vi le la Fi lho –
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 41 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 Ro-
meu Tuma, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MATÉRIAS RECEBIDAS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 117, DE 2002

(Nº 1.021/2001, 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 de San to Antô nio Do Pi nhal 
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 Antô nio do Pi-
nhal, 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 395, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Cul tu ral de San to Antô nio do Pi-
nhal 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 Antô nio do Pi nhal, 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. – De pu ta do Aé cio Ne ves,
Pre si den te.
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 118, DE 2002

(Nº 1.028/2001, 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 de
Jun que i ró 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 Jun-
que i ró po lis, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 410, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Jun que i -
ró 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 Jun que i ró po lis, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 119, DE 2002.

(Nº 1.057/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
cia ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ra di o di -
fu são Co mu ni tá ria Si mões Fi lho FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Si mões Fi lho, 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 80, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a Asso-
ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ra di o di fu são Co mu ni -
tá ria Si mões Fi lho FM 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 Si mões Fi lho, 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2002.

(Nº 1.101, 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 Ca ti va a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Rio Bri-
lhan te, Esta do de Mato Gros so 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 218, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ti va 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 Rio Bri lhan te, 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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre-
si den te.

MENSAGEM Nº 1.066/00

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06371

    161ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06372 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002162    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06373

    163ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06374 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002164    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2002

(Nº 1.104/2001, 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 Si mo nen 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 São Si mão, 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 314, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Si mo nen 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 São Si-
mão, 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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre-
si den te.

MENSAGEM Nº 1.354/00

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06375

    165ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



EM 351/MC

06376 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000

ABRIL 2002166    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06377

    167ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06378 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002168    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06379

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    169ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2002

(Nº 1.108/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que re no va a con ces são 
da Rá dio Cul tu ra de Apu ca ra na 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 Apu ca ra na,
Esta do do Pa ra ná.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-
cre to s/nº, de 29 de se tem bro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Rá dio Cul tu ra de Apu ca ra na 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 Apu ca ra na,
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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre-
si den te.

MENSAGEM Nº 1.419/00

06380 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002170    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06381

    171ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06382 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002172    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06383

    173ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06384 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002174    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06385

    175ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06386 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002176    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06387

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    177ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 123, DE 2002

(Nº 1.113/2001, na Câ ma ra Dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Co mu ni ca ção Vale do Rio par do
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 Rita do Par do,
Esta do de Mato Gros so 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 394, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Vale do Rio Par do 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 Rita do Par 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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre-
si den te.

MEN SA GEM Nº 1.439/00

06388 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002178    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06389

    179ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06390 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002180    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06391

    181ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06392 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002182    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 124, DE 2002

(Nº 1.116/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rede Asso ci a da de 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 San ta
Isa bel, 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 13 de ou tu bro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 30 de ja ne i ro de 1994, a con ces -
são da Rede Asso ci a da de Di fu são Ltda., para ex plo -
rar, sem di re i to  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 ta Isa bel,
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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre-
si den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06393

    183ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



MENSAGEM Nº 1.503/00

06394 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002184    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06395

    185ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06396 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002186    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06397

    187ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06398 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002188    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06399

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    189ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 125, DE 2002

(Nº 1.138/2001, na câ ma ra dos de pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a as so ci a -
ção co mu ni tá ria de apo io a ma ri luz 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 ri luz, 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 756, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Apo io a Ma ri luz 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 ri -
luz, 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

06400 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002190    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06401

    191ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06402 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002192    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06403

    193ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06404 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002194    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06405

    195ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06406 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002196    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06407

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    197ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126, DE 2002

(Nº 1.149/2001, 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 Rá dio FM/Ban de i -
ran tes a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Ban de i ran tes,
Esta do de Mato Gros so 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 492, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM/Ban de i ran tes 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
Ban de i ran tes, 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. – De pu ta do Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

06408 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06409

    199ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06410 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002200    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06411

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    201ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 127, DE 2002

(Nº 1.153/2001, 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, So ci al e Artís ti co da Ci da -
de de La ví nia a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La ví -
nia, 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 471, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral, So ci al e Artís ti co da Ci da de de
La ví nia 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 La ví nia, 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. – De pu ta do Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

06412 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002202    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06413

    203ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06414 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002204    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 128, DE 2002

(Nº 1.157/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Rá dio Pan ta nal Co xim 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 Co xim, Es-
ta do de Mato Gros so 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 11 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Rá dio Pan ta nal de Co xim 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 onda mé dia na ci-
da de de Co xim, 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. – De pu ta do Aé cio Ne-
ves, Pre si den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06415

    205ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06416 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002206    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06417

    207ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06418 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002208    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06419

    209ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06420 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002210    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06421

    211ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06422 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002212    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06423

    213ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06424 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002214    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06425

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    215ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 129, DE 2002

(Nº 1.169/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Espla na da de
Pa ca em bu a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Pa ca em bu,
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 399, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Espla na da de
Pa ca em bu 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 Pa ca em bu, 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

06426 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002216    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06427

    217ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06428 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002218    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06429

    219ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06430 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de
Edu ca ção.)

ABRIL 2002220    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 130, DE 2002

(Nº 1.202/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Mi la no 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 Pa ra na city, Es ta -
do do Pa ra ná.

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 597, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Mi la no 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
Pa ra na city, 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06431

    221ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06432 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002222    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06433

    223ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06434 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06435

    225ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06436 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002226    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 131, DE 2002

(Nº 1.203/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão so nora
em freqüência modulada na cidade de
Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 600, de 4 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Sonora, Estado de Mato
Grosso 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06437

    227ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06438 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002228    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06439

    229ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06440 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06441

    231ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06442 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002232    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06443

    233ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06444 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002234    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06445

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    235ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 132, DE 2002

(Nº 1.205/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à GMN 3 Pu bli ci da de Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Di a man -
ti no, Esta do de Mato Gros so.

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 603, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à GMN 3 Pu bli ci da de 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 Di a man ti no, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre-
si den te.

06446 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002236    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06447

    237ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06448 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002238    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06449

    239ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06450 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002240    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 133, DE 2002

(Nº 1.439/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio 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 Bre jo San to, Esta do do Ce a rá.

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 261, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per-
mis são ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio 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 Bre jo San to, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06451

    241ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06452 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06453

    243ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06454 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06455

    245ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06456 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06457

    247ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06458 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002248    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 134, DE 2002

(Nº 1.487/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Jo se fa Alva res 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 Vi tó ria
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 354, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Jo se fa Alva res 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 Vi tó ria 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06459

    249ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06460 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002250    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06461

    251ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06462 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002252    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06463

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    253ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 135, DE 2002

(Nº 1.354/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Ser ra na 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 Ja co bi -
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 nº 248, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per-
mis são à Rá dio Ser ra na 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 Ja co bi 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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre si -
den te.

06464 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002254    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06465

    255ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06466 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06467

    257ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06468 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002258    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06469

    259ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06470 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002260    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06471

    261ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06472 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 136, DE 2002

(Nº 1.355/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Ser ra na 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 Ca cho e i -
ra, 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 249, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per-
mis são à Rá dio Ser ra na 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 Ca cho e i ra, 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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre si -
den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06473

    263ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06474 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002264    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06475

    265ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06476 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06477

    267ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06478 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06479

    269ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06480 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 137, DE 2002

(Nº 1.207/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Cos ta Dou ra da 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 Ma ra go gi, Esta do de Ala go 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 à Por-
ta ria nº 614, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Cos ta Dou ra da 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 Ma ra go gi, Esta do de
Ala go as.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre si -
den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06481

    271ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06482 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06483

    273ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06484 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06485

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    275ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 138, DE 2002

(Nº 1.209/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Mo vi men to Rá dio Co mu ni tá rio Pa i -
xão FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Par di nho,
Esta do de São Pa u lo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a o
Portaria n 541, de 14 de setembro de 2000, que

autoriza a Associação Movimento Rádio Comunitário
Paixão FM a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pardinho, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre si -
den te.

06486 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002276    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06487

    277ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06488 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06489

    279ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06490 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06491

    281ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06492 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06493

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    283ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 139, DE 2002

(Nº 1.211/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Cas te lo do Pi a uí – ADCC 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 te lo do Pi a uí, Esta do do Pi a uí. 

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 544, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Cas te lo do Pi a uí – ADCC 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 te lo do Pi a uí, Esta do do
Pi a uí.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre si -
den te.

06494 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06495

    285ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06496 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06497

    287ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06498 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140, DE 2002

(Nº 1.212/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção A Voz do Povo A Voz de Deus a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ara pi ra ca, Es ta do de
Ala go 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 546, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção A Voz do Povo A Voz de Deus 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 Ara pi ra -
ca, Esta do de Ala go as.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre si -
den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06499

    289ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06500 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06501

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    291ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2002

(Nº 1.213/2001, 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 Ampa ro So ci al, Co-
mu ni ca ção e Cul tu ra de Ara ca tu a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ara ca tu, 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 547, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro So ci al, Co mu -
ni ca ção e Cul tu ra de Ara ca tu 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 Ara ca tu, 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

06502 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06503

    293ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06504 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06505

    295ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06506 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06507

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    297ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 142, DE 2002

(Nº 1.215/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
cia ção Co mu ni tá ria da Ra di o di fu são So-
no ra e de Sons e Ima gens Ara 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 Ara ra, 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 555, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Ra di o di fu são So no ra e
de Sons e Ima gens Ara 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 Ara ra, 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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre-
si den te.

06508 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06509

    299ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06510 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002300    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06511

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    301ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 143, DE 2002

(Nº 1.216/2001, 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 FM de Nova
Olím pia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Olím-
pia, Esta do de Mato Gros so.

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 559, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM de Nova Olím pia 
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
Nova Olím pia, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

06512 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002302    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06513

    303ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06514 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002304    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06515

    305ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06516 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002306    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06517

    307ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06518 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

ABRIL 2002308    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 144, DE 2002

(Nº 1.219/2001, 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 de San ta Ma ri a na 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 Ma ri a na, 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 564, de 18 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral de San ta Ma ri a na 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 Ma ri a -
na, 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06519

    309ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06520 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002310    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 145, DE 2002

(Nº 1.220/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Be ne fi cen te e Fi lan tró pi ca Nos sa
Se nho ra de de Fá ti ma a exe cu tar, ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pi quet Car ne i ro, Esta do do Ce a rá.

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 566, de 18 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Fi lan tró pi ca Nos sa Se-
nho ra de Fá ti ma 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 Pi quet Car ne i ro, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 146, DE 2002

(Nº 1.223/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Uni ver si tá ria de Pes qui -
sas Eco nô mi cas e So ci a is de Vila Ve lha
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Vi tó ria,
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 8 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Uni ver si tá ria de Pes qui sas
Eco nô mi cas e So ci a is de Vila Ve lha 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 Vi tó ria, 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. – Dep. Aé cio  Ne ves,
Pre si den te.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 147, DE 2002

(Nº 1.224/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Co mu ni -
da de Uni da de Ja cu a can ga a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Angra dos Reis, 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 628, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Co mu ni da de Uni da de Ja cu a can ga 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 Angra dos Reis,
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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre-
si den te.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 148, DE 2002

(Nº 1.226/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Ami gos Mo ra do res de Man da -
gua ri a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Man da gua ri,
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 626, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ami gos Mo ra do res de Man da gua ri 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
Man da gua ri, 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. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre-
si den te.

06538 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002328    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06539

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    329ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 149, DE 2002

(Nº 1.227/2001, 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 Co mu ni ca ção e Cul-
tu ra de Ata la ia/AL a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ata la ia, Esta do de Ala go 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 656, de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Ata la ia/AL 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 Ata la ia, Esta do de Ala go as.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 150, DE 2002

(Nº 312/99, na câ ma ra dos de pu ta dos)

Apro va o tex to de mo di fi ca ção do
Con vê nio Cons ti tu ti vo do Fun do Mo ne tá rio 
Inter na ci o nal, que tra ta de alo ca ção es pe -
ci al de Di re i tos Espe ci a is de Sa que – DES.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to de mo di fi ca ção do

Con vê nio Cons ti tu ti vo do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci -

o nal, que tra ta de alo ca ção es pe ci al de Di re i tos Espe-
ci a is de Sa que — DES, de no mi na da de Qu ar ta
Emen da.

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 im pli quem re vi -
são da re fe ri da Qu ar ta Emen da, 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.
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(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 151, DE 2002

(Nº 1.334/2001, 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 da Co réia,
so bre Isen ção de Vis tos, ce le bra do em
Seul, em 18 de ja ne i ro de 2001.

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 da Co réia so bre Isen ção de Vis tos,
ce le bra do em Seul, em 18 de ja ne i ro de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à con si de ra 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. – Dep. Aé cio Ne ves,
Pre si den te.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 152, DE 2002

(Nº 1.661/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Esta tu to de Roma
do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, apro va do 
em 17 de ju lho de 1998 e as si na do pelo
Bra sil em 7 de fe ve re i ro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Esta tu to de

Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, apro va do em
17 de ju lho de 1998 e as si na do pelo Bra sil em 7 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 pos sam re-
sul tar em re vi são do re fe ri do Esta tu to, 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.

ESTATUTO DE ROMA
DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

NAÇÕES UNIDAS
1998

ESTATUTO DE ROMA
DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

PREÂMBULO

Os Esta dos Par tes no pre sen te Esta tu to.
Cons ci en tes de que to dos os po vos es tão uni-

dos por la ços co muns e de que suas cul tu ras fo ram
cons tru í das so bre uma he ran ça que par ti lham, e pre-
o cu pa dos com o fato des te de li ca do mo sa i co po der
vir a que brar-se a qual quer ins tan te,

Ten do pre sen te que, no de cur so des te sé cu lo,
mi lhões de cri an ças, ho mens e mu lhe res têm sido ví-
ti mas de atro ci da des ini ma gi ná ve is que cho cam pro-
fun da men te a cons ciên cia da hu ma ni da de,

Re co nhe cen do que cri mes de uma tal gra vi da de 
cons ti tu em uma ame a ça à paz, à se gu ran ça e ao
bem-es tar da hu ma ni da de,

Afir man do que os cri mes de ma i or gra vi da de,
que afe tam a co mu ni da de in ter na ci o nal no seu con-
jun to, não de vem fi car im pu nes e que a sua re pres são 
deve ser efe ti va men te as se gu ra da atra vés da ado ção
de me di das em ní vel na ci o nal e do re for ço da co o pe -
ra ção in ter na ci o nal,

De ci di dos a por fim à im pu ni da de dos au to res
des ses cri mes e a con tri bu ir as sim para a pre ven ção
de tais cri mes,

Re lem bran do que é de ver de cada Esta do exer-
cer a res pec ti va ju ris di ção pe nal so bre os res pon sá -
ve is por cri mes in ter na ci o na is,

Re a fir man do os Obje ti vos e Prin cí pi os con sig -
na dos na Car ta das Na ções Uni das e, em par ti cu lar,
que to dos os Esta dos se de vem abs ter de re cor rer à
ame a ça ou ao uso da for ça, con tra a in te gri da de ter ri -
to ri al ou a in de pen dên cia po lí ti ca de qual quer Esta do, 
ou de atu ar por qual quer ou tra for ma in com pa tí vel
com os Obje ti vos das Na ções Uni das,

Sa li en tan do, a este pro pó si to, que nada no pre-
sen te Esta tu to de ve rá ser en ten di do como au to ri -
zan do qual quer Esta do Par te a in ter vir em um con fli -
to ar ma do ou nos as sun tos in ter nos de qual quer
Esta do,

De ter mi na dos em per se guir este ob je ti vo e no
in te res se das ge ra ções pre sen tes e vin dou ras, a cri ar
um Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal com ca rá ter per ma -
nen te e in de pen den te, no âm bi to do sis te ma das Na-
ções Uni das, e com ju ris di ção so bre os cri mes de
ma i or gra vi da de que afe tem a co mu ni da de in ter na ci o -
nal no seu con jun to,

Su bli nhan do que o Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal,
cri a do pelo pre sen te Esta tu to, será com ple men tar às
ju ris di ções pe na is na ci o na is,

De ci di dos a ga ran tir o res pe i to du ra dou ro pela
efe ti va ção da jus ti ça in ter na ci o nal,

Con vi e ram no se guin te:

CAPITULO I
Cri a ção do Tri bu nal

Arti go 1º
O Tri bu nal

É cri a do, pelo pre sen te ins tru men to, um Tri bu nal 
Pe nal Inter na ci o nal (“o Tri bu nal”). O Tri bu nal será uma
ins ti tu i ção per ma nen te, com ju ris di ção so bre as pes-
so as res pon sá ve is pe los cri mes de ma i or gra vi da de
com al can ce in ter na ci o nal, de acor do com o pre sen te
Esta tu to, e será com ple men tar às ju ris di ções pe na is
na ci o na is. A com pe tên cia e o fun ci o na men to do Tri bu -
nal re ger-se-ão pelo pre sen te Esta tu to.

Arti go 2º
Re la ção do Tri bu nal com as Na ções Uni das

A re la ção en tre o Tri bu nal e as Na ções Uni das
será es ta be le ci da atra vés de um acor do a ser apro va -
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do pela Assem bléia dos Esta dos Par tes no pre sen te
Esta tu to e, em se gui da, con clu í do pelo Pre si den te do
Tri bu nal em nome des te.

Arti go 3º
Sede do Tri bu nal

1. A sede do Tri bu nal será em Haia, Pa í ses Ba i -
xos (“o  Esta do an fi trião”).

2. O Tri bu nal es ta be le ce rá um acor do de sede
com o Esta do an fi trião, a ser apro va do pela Assem-
bléia dos Esta dos Par tes e em se gui da con clu í do pelo
Pre si den te do Tri bu nal em nome des te.

3. Sem pre que en ten der con ve ni en te, o Tri bu nal
po de rá fun ci o nar em ou tro lo cal, nos ter mos do pre-
sen te Esta tu to.

Arti go 4º
Re gi me ju rí di co e po de res do Tri bu nal

1. O Tri bu nal terá per so na li da de ju rí di ca in ter na -
ci o nal. Pos su i rá, igual men te, a ca pa ci da de ju rí di ca
ne ces sá ria ao de sem pe nho das suas fun ções e à
pros se cu ção dos seus ob je ti vos.

2. O Tri bu nal po de rá exer cer os seus po de res e
fun ções nos ter mos do Pre sen te Esta tu to, no ter ri tó rio 
de qual quer Esta do Par te e, por acor do es pe ci al, no
ter ri tó rio de qual quer ou tro Esta do.

CAPITULO II
Com pe tên cia, Admis si bi li da de 

E Di re i to Apli cá vel

Arti go 5º
Cri mes da com pe tên cia do Tri bu nal

1. A com pe tên cia do Tri bu nal res trin gir-se-á aos
cri mes mais gra ves, que afe tam a co mu ni da de in ter -
na ci o nal no seu con jun to. Nos ter mos do pre sen te
Esta tu to, o Tri bu nal terá com pe tên cia para jul gar os
se guin tes cri mes:

a) O cri me de ge no cí dio;

b) Cri mes con tra a hu ma ni da de;

c) Cri mes de guer ra;

d) O cri me de agres são.

2. O Tri bu nal po de rá exer cer a sua com pe tên cia
em re la ção ao cri me de agres são des de que, nos ter-
mos dos ar ti gos 121 e 123, seja apro va da uma dis po -
si ção em que se de fi na o cri me e se enun ci em as con-
di ções em que o Tri bu nal terá com pe tên cia re la ti va -
men te a este cri me. Tal dis po si ção deve ser com pa tí -
vel com as dis po si ções per ti nen tes da Car ta das Na-
ções Uni das.

Arti go 6º
Cri me de ge no cí dio

Para os efe i tos do pre sen te Esta tu to, en ten -
de-se por “ge no cí dio”, qual quer um dos atos que a se-
guir se enu me ram, pra ti ca do com in ten ção de des tru -
ir, no todo ou em par te, um gru po na ci o nal, ét ni co, ra-
ci al ou re li gi o so, en quan to tal:

a) Ho mi cí dio de mem bros do gru po;
b) Ofen sas gra ves à in te gri da de fí si ca ou men tal 

de mem bros do gru po;
c) Su je i ção in ten ci o nal do gru po a con di ções de

vida com vis ta a pro vo car a sua des tru i ção fí si ca, to tal 
ou par ci al;

d) Impo si ção de me di das des ti na das a im pe dir
nas ci men tos no seio do gru po;

e) Trans fe rên cia, à for ça, de cri an ças do gru po
para ou tro gru po.

Arti go 7º
Cri mes con tra a hu ma ni da de

1. Para os efe i tos do pre sen te Esta tu to, en ten -
de-se por “cri me con tra a hu ma ni da de”, qual quer um
dos atos se guin tes, quan do co me ti do no qua dro de
um ata que, ge ne ra li za do ou sis te má ti co, con tra qual-
quer po pu la ção ci vil, ha ven do co nhe ci men to des se
ata que:

a) Ho mi cí dio;
b) Exter mí nio;
c) Escra vi dão;
d) De por ta ção ou trans fe rên cia for ça da de uma

po pu la ção;
e) Pri são ou ou tra for ma de pri va ção da li ber da -

de fí si ca gra ve, em vi o la ção das nor mas fun da men ta -
is de di re i to in ter na ci o nal;

f) Tor tu ra;
g) Agres são se xu al, es cra va tu ra se xu al, pros ti -

tu i ção for ça da, gra vi dez for ça da, es te ri li za ção for ça -
da ou qual quer ou tra for ma de vi o lên cia no cam po se-
xu al de gra vi da de com pa rá vel;

h) Per se gui ção de um gru po ou co le ti vi da de que
pos sa ser iden ti fi ca do, por mo ti vos po lí ti cos, ra ci a is,
na ci o na is, ét ni cos, cul tu ra is, re li gi o sos ou de gê ne ro,
tal como de fi ni do no pa rá gra fo 3º, ou em fun ção de
ou tros cri té ri os uni ver sal men te re co nhe ci dos como
ina ce i tá ve is no di re i to in ter na ci o nal, re la ci o na dos
com qual quer ato re fe ri do nes te pa rá gra fo ou com
qual quer cri me da com pe tên cia do Tri bu nal;

i) De sa pa re ci men to for ça do de pes so as;
j) Cri me de apart he íd;
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k) Ou tros atos de su ma nos de ca rá ter se me -
lhan te, que ca u sem in ten ci o nal men te gran de so fri -
men to, ou afe tem gra ve men te a in te gri da de fí si ca ou
a sa ú de fí si ca ou men tal.

2. Para efe i tos do pa rá gra fo 1º:
a) Por “ata que con tra uma po pu la ção ci vil” en-

ten de-se qual quer con du ta que en vol va a prá ti ca múl-
ti pla de atos re fe ri dos no pa rá gra fo 1º con tra uma po-
pu la ção ci vil, de acor do com a po lí ti ca de um Esta do
ou de uma or ga ni za ção de pra ti car es ses atos ou ten-
do em vis ta a pros se cu ção des sa po lí ti ca;

b) O “ex ter mí nio” com pre en de a su je i ção in ten -
ci o nal a con di ções de vida, tais como a pri va ção do
aces so a ali men tos ou me di ca men tos, com vis ta a ca-
u sar a des tru i ção de uma par te da po pu la ção;

c) Por “es cra vi dão” en ten de-se o exer cí cio, re la -
ti va men te a uma pes soa, de um po der ou de um con-
jun to de po de res que tra du zam um di re i to de pro pri e -
da de so bre uma pes soa, in clu in do o exer cí cio des se
po der no âm bi to do trá fi co de pes so as, em par ti cu lar
mu lhe res e cri an ças;

d) Por “de por ta ção ou trans fe rên cia à for ça de
uma po pu la ção” en ten de-se o des lo ca men to for ça do
de pes so as, atra vés da ex pul são ou ou tro ato co er ci -
vo, da zona em que se en con tram le gal men te, sem
qual quer mo ti vo re co nhe ci do no di re i to in ter na ci o nal;

e) Por “tor tu ra” en ten de-se o ato por meio do
qual uma dor ou so fri men tos agu dos, fí si cos ou men-
ta is,  são in ten ci o nal men te ca u sa dos a uma pes soa
que es te ja sob a cus tó dia ou o con tro le do acu sa do;
este ter mo não com pre en de a dor ou os so fri men tos
re sul tan tes uni ca men te de san ções le ga is, ine ren tes
a es sas san ções ou por elas oca si o na das;

f) Por “gra vi dez à for ça” en ten de-se a pri va ção
ile gal de li ber da de de uma mu lher que foi en gra vi da da 
à for ça, com o pro pó si to de al te rar a com po si ção ét ni -
ca de uma po pu la ção ou de co me ter ou tras vi o la ções
gra ves do di re i to in ter na ci o nal. Esta de fi ni ção não
pode, de modo al gum, ser in ter pre ta da como afe tan -
do as dis po si ções de di re i to in ter no re la ti vas à gra vi -
dez;

g) Por “per se gui ção” en ten de-se a pri va ção in-
ten ci o nal e gra ve de di re i tos fun da men ta is em vi o la -
ção do di re i to in ter na ci o nal, por mo ti vos re la ci o na dos
com a iden ti da de do gru po ou da co le ti vi da de em ca u -
sa;

h) Por “cri me de apart he id” en ten de-se qual-
quer ato de su ma no aná lo go aos re fe ri dos no pa rá gra -
fo 1º, pra ti ca do no con tex to de um re gi me ins ti tu ci o -
na li za do de opres são e do mí nio sis te má ti co de um

gru po ra ci al so bre um ou ou tros gru pos na ci o na is e
com a in ten ção de man ter esse re gi me;

i) Por “de sa pa re ci men to for ça do de pes so as”
en ten de-se a de ten ção, a pri são ou o se qües tro de
pes so as por um Esta do ou uma or ga ni za ção po lí ti ca
ou com a au to ri za ção, o apo io ou a con cor dân cia des-
tes, se gui dos de re cu sa a re co nhe cer tal es ta do de
pri va ção de li ber da de ou a pres tar qual quer in for ma -
ção so bre a si tu a ção ou lo ca li za ção des sas pes so as,
com o pro pó si to de lhes ne gar a pro te ção da lei por
um pro lon ga do pe río do de tem po.

3. Para efe i tos do pre sen te Esta tu to, en ten de-se 
que o ter mo “gê ne ro” abran ge os se xos mas cu li no e
fe mi ni no, den tro do con tex to da so ci e da de, não lhe
de ven do ser atri bu í do qual quer ou tro sig ni fi ca do.

Arti go 8º
Cri mes de guer ra

O Tri bu nal terá com pe tên cia para jul gar os cri-
mes de guer ra, em par ti cu lar quan do co me ti dos
como par te in te gran te de um pla no ou de uma po lí ti ca 
ou como par te de uma prá ti ca em lar ga es ca la des se
tipo de cri mes.

2. Para os efe i tos do pre sen te Esta tu to, en ten -
de-se por “cri mes de guer ra”:

a) As vi o la ções gra ves às Con ven ções de Ge ne -
bra, de 12 de Agos to de 1949, a sa ber, qual quer um
dos se guin tes atos, di ri gi dos con tra pes so as ou bens
pro te gi dos nos ter mos da Con ven ção de Ge ne bra
que for per ti nen te:

I) Ho mi cí dio do lo so;
II) Tor tu ra ou ou tros tra ta men tos de su ma nos, in-

clu in do as ex pe riên ci as bi o ló gi cas;
III) O ato de ca u sar in ten ci o nal men te gran de so-

fri men to ou ofen sas gra ves à in te gri da de fí si ca ou à
sa ú de

IV) Des tru i ção ou a apro pri a ção de bens em lar-
ga es ca la, quan do não jus ti fi ca das por qua is quer ne-
ces si da des mi li ta res e exe cu ta das de for ma ile gal e
ar bi trá ria;

V) O ato de com pe lir um pri si o ne i ro de guer ra ou
ou tra pes soa sob pro te ção a ser vir nas for ças ar ma -
das de uma po tên cia ini mi ga;

VI) Pri va ção in ten ci o nal de um pri si o ne i ro de
guer ra ou de ou tra pes soa sob pro te ção do seu di re i to 
a um jul ga men to jus to e im par ci al;

VII) De por ta ção ou trans fe rên cia ile ga is, ou a
pri va ção ile gal de li ber da de;

VIII) To ma da de re féns;
b) Ou tras vi o la ções gra ves das leis e cos tu mes

apli cá ve is em con fli tos ar ma dos in ter na ci o na is no
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âm bi to do di re i to in ter na ci o nal, a sa ber, qual quer um
dos se guin tes atos:

I) Di ri gir in ten ci o nal men te ata ques à po pu la ção
ci vil em ge ral ou ci vis que não par ti ci pem di re ta men te
nas hos ti li da des;

II) Di ri gir in ten ci o nal men te ata ques a bens ci vis,
ou seja bens que não se lam ob je ti vos mi li ta res;

III) Di ri gir in ten ci o nal men te ata ques ao pes so al,
ins ta la ções, ma te ri al, uni da des ou ve í cu los que par ti -
ci pem numa mis são de ma nu ten ção da paz ou de as-
sis tên cia hu ma ni tá ria, de acor do com a Car ta das Na-
ções Uni das, sem pre que es tes te nham di re i to à pro-
te ção con fe ri da aos ci vis ou aos bens ci vis pelo di re i to 
in ter na ci o nal apli cá vel aos con fli tos-ar ma dos;

IV) Lan çar in ten ci o nal men te um ata que, sa ben -
do que o mes mo ca u sa rá per das aci den ta is de vi das
hu ma nas ou fe ri men tos na po pu la ção ci vil, da nos em
bens de ca rá ter ci vil ou pre ju í zos ex ten sos, du ra dou -
ros e gra ves no meio am bi en te que se re ve lem cla ra -
men te ex ces si vos em re la ção à van ta gem mi li tar glo-
bal con cre ta e di re ta que se pre via;

V) Ata car ou bom bar de ar, por qual quer meio, ci-
da des, vi la re jos, ha bi ta ções ou edi fí ci os que não es-
te jam de fen di dos e que não se jam ob je ti vos mi li ta res;

VI) Ma tar ou fe rir um com ba ten te que te nha de-
pos to ar mas ou que, não ten do mais me i os para se
de fen der, se te nha in con di ci o nal men te ren di do;

VII) Uti li zar in de vi da men te uma ban de i ra de tré-
gua, a ban de i ra na ci o nal, as in síg ni as mi li ta res ou o
uni for me do ini mi go ou das Na ções Uni das, as sim
como os em ble mas dis tin ti vos das Con ven ções de
Ge ne bra, ca u san do des te modo a mor te ou fe ri men -
tos gra ves;

VIII) A trans fe rên cia, di re ta ou in di re ta, por uma
po tên cia ocu pan te de par te da sua po pu la ção ci vil
para o ter ri tó rio que ocu pa ou a de por ta ção ou trans fe -
rên cia da to ta li da de ou de par te da po pu la ção do ter ri -
tó rio ocu pa do, den tro ou para fora des se ter ri tó rio;

IX) Di ri gir in ten ci o nal men te ata ques a edi fí ci os
con sa gra dos ao cul to re li gi o so, à edu ca ção, às ar tes,
às ciên ci as ou à be ne fi cên cia, mo nu men tos his tó ri cos,
hos pi ta is e lu ga res onde se agru pem do en tes e fe ri -
dos, sem pre que não se tra te de ob je ti vos mi li ta res;

X) Sub me ter pes so as que se en con trem sob o
do mí nio de uma par te be li ge ran te a mu ti la ções fí si cas 
ou a qual quer tipo de ex pe riên ci as mé di cas ou ci en tí -
fi cas que não se jam mo ti va das por um tra ta men to
mé di co, den tá rio ou hos pi ta lar, nem se jam efe tu a das
no in te res se des sas pes so as, e que ca u sem a mor te
ou co lo quem se ri a men te em pe ri go a sua sa ú de;

XI) Ma tar ou fe rir a tra i ção pes so as per ten cen -
tes à na ção ou ao exér ci to ini mi go;

XII) De cla rar que não será dado quar tel;
XIII) Des tru ir ou apre en der bens do ini mi go, a

me nos que tais des tru i ções ou apre en sões se jam im-
pe ra ti va men te de ter mi na das pe las ne ces si da des da
guer ra;

XIV) De cla rar abo li dos, sus pen sos ou não ad-
mis sí ve is em tri bu nal os di re i tos e ações dos na ci o na -
is da par te ini mi ga;

XV) Obri gar os na ci o na is da par te ini mi ga a par-
ti ci par em ope ra ções bé li cas di ri gi das con tra o seu
pró prio país, ain da que eles te nham es ta do ao ser vi -
ço da que la par te be li ge ran te an tes do iní cio da guer-
ra;

XVI) Sa que ar uma ci da de ou uma lo ca li da de,
mes mo quan do to ma da de as sal to;

XVII) Uti li zar ve ne no ou ar mas en ve ne na das;
XVI II) Uti li zar ga ses as fi xi an tes, tó xi cos ou ou-

tros ga ses ou qual quer li qui do, ma te ri al ou dis po si ti vo
aná lo go;

XIX) Uti li zar ba las que se ex pan dem ou acha-
tam fa cil men te no in te ri or do cor po hu ma no, tais
como ba las de re ves ti men to duro que não co bre to tal -
men te o in te ri or ou pos sui in ci sões;

XX) Uti li zar ar mas, pro jé te is; ma te ri a is e mé to -
dos de com ba te que, pela sua pró pria na tu re za, ca u -
sem fe ri men tos su pér flu os ou so fri men tos des ne ces -
sá ri os ou que sur tam efe i tos in dis cri mi na dos, em vi o -
la ção do di re i to in ter na ci o nal apli cá vel aos con fli tos
ar ma dos, na me di da em que tais ar mas, pro jé te is,
ma te ri a is e mé to dos de com ba te se jam ob je to de
uma pro i bi ção ge ral e es te jam in clu í dos em um ane xo 
ao pre sen te Esta tu to, em vir tu de de uma al te ra ção
apro va da em con for mi da de com o dis pos to nos ar ti -
gos 121 e 123;

XXI) Ultra jar a dig ni da de da pes soa, em par ti cu -
lar por meio de tra ta men tos hu mi lhan tes e de gra dan -
tes;

XXII) Co me ter atos de vi o la ção, es cra vi dão se-
xu al, pros ti tu i ção for ça da, gra vi dez à for ça, tal como
de fi ni da na alí nea f) do pa rá gra fo 2º do ar ti go 7º, es te -
ri li za ção à for ça e qual quer ou tra for ma de vi o lên cia
se xu al que cons ti tua tam bém um des res pe i to gra ve
às Con ven ções de Ge ne bra;

XXI II) Uti li zar a pre sen ça de ci vis ou de ou tras
pes so as pro te gi das para evi tar que de ter mi na dos
pon tos, zo nas ou for ças mi li ta res se jam alvo de ope-
ra ções mi li ta res;

XXIV) Di ri gir in ten ci o nal men te ata ques a edi fí ci -
os, ma te ri al, uni da des e ve í cu los sa ni tá ri os, as sim
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como o pes so al que es te ja usan do os em ble mas dis-
tin ti vos das Con ven ções de Ge ne bra, em con for mi da -
de com o di re i to in ter na ci o nal;

XXV) Pro vo car de li be ra da men te a ina ni ção da
po pu la ção ci vil como mé to do de guer ra, pri van do-a
dos bens in dis pen sá ve is à sua so bre vi vên cia, im pe -
din do, in clu si ve, o en vio de so cor ros, tal como pre vis -
to nas Con ven ções de Ge ne bra;

XXVI) Re cru tar ou alis tar me no res de 15 anos
nas for ças ar ma das na ci o na is ou uti li zá-los para par ti -
ci par ati va men te nas hos ti li da des;

c) Em caso de con fli to ar ma do que não seja de
ín do le in ter na ci o nal, as vi o la ções gra ves do ar ti go 3º
co mum às qua tro Con ven ções de Ge ne bra, de 12 de
Agos to de 1949, a sa ber, qual quer um dos atos que a
se guir se in di cam, co me ti dos con tra pes so as que não
par ti ci pem di re ta men te nas hos ti li da des, in clu in do os
mem bros das for ças ar ma das que te nham de pos to
ar mas e os que te nham fi ca do im pe di dos de con ti nu -
ar a com ba ter de vi do à do en ça, le sões, pri são ou
qual quer ou tro mo ti vo:

I) Atos de vi o lên cia con tra a vida e con tra a pes-
soa, em par ti cu lar o ho mi cí dio sob to das as suas for-
mas, as mu ti la ções, os tra ta men tos cru éis e a tor tu ra;

II) Ultra jes à dig ni da de da pes soa, em par ti cu lar
por meio de tra ta men tos hu mi lhan tes e de gra dan tes;

III) A to ma da de re féns;
IV) As con de na ções pro fe ri das e as exe cu ções

efe tu a das sem jul ga men to pré vio por um tri bu nal re-
gu lar men te cons ti tu í do e que ofe re ça to das as ga ran -
ti as ju di ci a is ge ral men te re co nhe ci das como in dis -
pen sá ve is.

d) A alí nea c do pa rá gra fo 2º do pre sen te ar ti go
apli ca-se aos con fli tos ar ma dos que não te nham ca-
rá ter in ter na ci o nal e, por con se guin te, não se apli ca a
si tu a ções de dis túr bio e de ten são in ter nas, tais como
mo tins, atos de vi o lên cia es po rá di cos ou iso la dos ou
ou tros de ca rá ter se me lhan te;

e) As ou tras vi o la ções gra ves das leis e cos tu -
mes apli cá ve is aos con fli tos ar ma dos que não têm ca-
rá ter in ter na ci o nal, no qua dro do di re i to in ter na ci o nal, 
a sa ber qual quer um dos se guin tes atos:

I) Di ri gir in ten ci o nal men te ata ques à po pu la ção
ci vil em ge ral ou ci vis que não par ti ci pem di re ta men te
nas hos ti li da des;

II) Di ri gir in ten ci o nal men te ata ques a edi fí ci os,
ma te ri al, uni da des e ve í cu los sa ni tá ri os, bem como
ao pes so al que es te ja usan do os em ble mas dis tin ti -
vos das Con ven ções de Ge ne bra, em con for mi da de
com o di re i to in ter na ci o nal;

III) Di ri gir in ten ci o nal men te ata ques ao pes so al,
ins ta la ções, ma te ri al, uni da des ou ve í cu los que par ti -
ci pem numa mis são de ma nu ten ção da paz ou de as-
sis tên cia hu ma ni tá ria, de acor do com a Car ta das Na-
ções Uni das, sem pre que es tes te nham di re i to à pro-
te ção con fe ri da pelo di re i to in ter na ci o nal dos con fli tos 
ar ma dos aos ci vis e aos bens ci vis;

IV) Ata car in ten ci o nal men te edi fí ci os con sa gra -
dos ao cul to re li gi o so, à edu ca ção, às ar tes, às ciên ci -
as ou à be ne fi cên cia, mo nu men tos his tó ri cos, hos pi -
ta is e lu ga res onde se agru pem do en tes e fe ri dos,
sem pre que não se tra te de ob je ti vos mi li ta res;

V) Sa que ar um aglo me ra do po pu la ci o nal ou um
lo cal, mes mo quan do to ma do de as sal to;

VI) Co me ter atos de agres são se xu al, es cra vi -
dão se xu al, pros ti tu i ção for ça da, gra vi dez à for ça, tal
como de fi ni da na alí nea f do pa rá gra fo 2º do ar ti go 7º;
es te ri li za ção à for ça ou qual quer ou tra for ma de vi o -
lên cia se xu al que cons ti tua uma vi o la ção gra ve do ar-
ti go 3º co mum às qua tro Con ven ções de Ge ne bra;

VII) Re cru tar ou alis tar me no res de 15 anos nas
for ças ar ma das na ci o na is ou em gru pos, ou uti li zá-los 
para par ti ci par ati va men te nas hos tí li da des;

VIII) Orde nar a des lo ca ção da po pu la ção ci vil
por ra zões re la ci o na das com o con fli to, sal vo se as-
sim o exi gi rem a se gu ran ça dos ci vis em ques tão ou
ra zões mi li ta res im pe ri o sas;

IX) Ma tar ou fe rir a tra i ção um com ba ten te de
uma par te be li ge ran te;

X) De cla rar que não será dado quar tel;
XI) Sub me ter pes so as que se en con trem sob o

do mí nio de ou tra par te be li ge ran te a mu ti la ções fí si -
cas ou a qual quer tipo de ex pe riên ci as mé di cas ou ci-
en tí fi cas que não se jam mo ti va das por um tra ta men to 
mé di co, den tá rio ou hos pi ta lar nem se jam efe tu a das
no in te res se des sa pes soa, e que ca u sem a mor te ou
po nham se ri a men te a sua sa ú de em pe ri go;

XII) Des tru ir ou apre en der bens do ini mi go, a me-
nos que as ne ces si da des da guer ra as sim o exi jam;

f) A ali nea e do pa rá gra fo 2º do pre sen te ar ti go
apli car-se-á aos con fli tos ar ma dos que não te nham ca-
rá ter in ter na ci o nal e, por con se guin te, não se apli ca rá
a si tu a ções de dis túr bio e de ten são in ter nas, tais
como mo tins, atos de vi o lên cia es po rá di cos ou iso la -
dos ou ou tros de ca rá ter se me lhan te; apli car-se-á, ain-
da, a con fli tos ar ma dos que te nham lu gar no ter ri tó rio
de um Esta do, quan do exis ta um con fli to ar ma do pro-
lon ga do en tre as au to ri da des go ver na men ta is e gru-
pos ar ma dos or ga ni za dos ou en tre es tes gru pos.

3. O dis pos to nas alí ne as c e e do pa rá gra fo 2º,
em nada afe ta rá a res pon sa bi li da de que in cum be a
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todo o Go ver no de man ter e de res ta be le cer a or dem
pú bli ca no Esta do, e de de fen der a uni da de e a in te gri -
da de ter ri to ri al do Esta do por qual quer meio le gí ti mo.

Arti go 9º
Ele men tos cons ti tu ti vos dos cri mes

Os ele men tos cons ti tu ti vos dos cri mes que au xi -
li a rão o Tri bu nal a in ter pre tar e a apli car os ar ti gos 6º,
7º e 8º do pre sen te Esta tu to, de ve rão ser ado ta dos
por uma ma i o ria de dois ter ços dos mem bros da
Assem bléia dos Esta dos Par tes.

2. As al te ra ções aos ele men tos cons ti tu ti vos
dos cri mes po de rão ser pro pos tas por:

a) Qu al quer Esta do Par te;
b) Os ju í zes, atra vés de de li be ra ção to ma da por

ma i o ria ab so lu ta;
c) O Pro cu ra dor.

As re fe ri das al te ra ções en tram em vi gor de po is
de apro va das por uma ma i o ria de dois ter ços dos
mem bros da Assem bléia dos Esta dos Par tes.

3. Os ele men tos cons ti tu ti vos dos cri mes e res-
pec ti vas al te ra ções de ve rão ser com pa tí ve is com as
dis po si ções con ti das no pre sen te Esta tu to.

Arti go 10

Nada no pre sen te ca pí tu lo de ve rá ser in ter pre -
ta do como li mi tan do ou afe tan do, de al gu ma ma ne i ra, 
as nor mas exis ten tes ou em de sen vol vi men to de di re -
i to in ter na ci o nal com fins dis tin tos dos do pre sen te
Esta tu to.

Arti go 11
Com pe tên cia ra ti o ne tem po ris

1. O Tri bu nal só terá com pe tên cia re la ti va men te
aos cri mes co me ti dos após a en tra da em vi gor do
pre sen te Esta tu to.

2. Se um Esta do se tor nar Par te no pre sen te
Esta tu to de po is da sua en tra da em vi gor, o Tri bu nal só
po de rá exer cer a sua com pe tên cia em re la ção a cri-
mes co me ti dos de po is da en tra da em vi gor do pre-
sen te Esta tu to re la ti va men te a esse Esta do, a me nos
que este te nha fe i to uma de cla ra ção nos ter mos do
pa rá gra fo 3º do ar ti go 12.

Arti go 12
Con di ções pré vi as ao exer cí cio da ju ris di ção

1. O Esta do que se tor ne Par te no pre sen te
Esta tu to, ace i ta rá a ju ris di ção do Tri bu nal re la ti va -
men te aos cri mes a que se re fe re o ar ti go 5º

2. Nos ca sos re fe ri dos nos pa rá gra fos a) ou c)
do ar ti go 13, o Tri bu nal po de rá exer cer a sua ju ris di -
ção se um ou mais Esta dos a se guir iden ti fi ca dos fo-
rem Par tes no pre sen te Esta tu to ou ace i ta rem a com-
pe tên cia do Tri bu nal de acor do com o dis pos to no pa-
rá gra fo 3º:

a) Esta do em cujo ter ri tó rio te nha tido lu gar a
con du ta em ca u sa, ou, se o cri me ti ver sido co me ti do
a bor do de um na vio ou de uma ae ro na ve, o Esta do
de ma trí cu la do na vio ou ae ro na ve;

b) Esta do de que seja na ci o nal a pes soa a quem
é im pu ta do um cri me.

Se a ace i ta ção da com pe tên cia do Tri bu nal por
um Esta do que não seja Par te no pre sen te Esta tu to
for ne ces sá ria nos ter mos do pa rá gra fo 2º, pode o re-
fe ri do Esta do, me di an te de cla ra ção de po si ta da jun to
do Se cre tá rio, con sen tir em que o Tri bu nal exer ça a
sua com pe tên cia em re la ção ao cri me em ques tão. O
Esta do que ti ver ace i to a com pe tên cia do Tri bu nal co-
la bo ra rá com este, sem qual quer de mo ra ou ex ce ção, 
de acor do com o dis pos to no Ca pí tu lo IX.

Arti go 13
Exer cí cio da ju ris di ção

O Tri bu nal po de rá exer cer a sua ju ris di ção em
re la ção a qual quer um dos cri mes a que se re fe re o
ar ti go 5º, de acor do com o dis pos to no pre sen te Esta-
tu to, se:

a) Um Esta do Par te de nun ci ar ao Pro cu ra dor,
nos ter mos do ar ti go 14, qual quer si tu a ção em que
haja in dí ci os de ter ocor ri do a prá ti ca de um ou vá ri os
des ses cri mes;

b) O Con se lho de Se gu ran ça, agin do nos ter-
mos do Ca pí tu lo VII da Car ta das Na ções Uni das, de-
nun ci ar ao Pro cu ra dor qual quer si tu a ção em que haja
in dí ci os de ter ocor ri do à prá ti ca de um ou vá ri os des-
ses cri mes; ou

c) O Pro cu ra dor ti ver dado iní cio a um in qué ri to
so bre tal cri me, nos ter mos do dis pos to no ar ti go 15.

Arti go 14
De nún cia por um Esta do Par te

1. Qu al quer Esta do Par te po de rá de nun ci ar ao
Pro cu ra dor uma si tu a ção em que haja in dí ci os de ter
ocor ri do a prá ti ca de um ou vá ri os cri mes da com pe -
tên cia do Tri bu nal e so li ci tar ao Pro cu ra dor que a in-
ves ti gue, com vis ta a de ter mi nar se uma ou mais pes-
so as iden ti fi ca das de ve rão ser acu sa das da prá ti ca
des ses cri mes.

2. O Esta do que pro ce der á de nún cia de ve rá,
tan to quan to pos sí vel, es pe ci fi car as cir cuns tân ci as

06564 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002354    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



re le van tes do caso e ane xar toda a do cu men ta ção de
que dis po nha.

Arti go 15
Pro cu ra dor

1. O Pro cu ra dor po de rá, por sua pró pria ini ci a ti -
va, abrir um in qué ri to com base em in for ma ções so-
bre a prá ti ca de cri mes da com pe tên cia do Tri bu nal.

2. O Pro cu ra dor apre ci a rá a se ri e da de da in for -
ma ção re ce bi da. Para tal, po de rá re co lher in for ma -
ções su ple men ta res jun to aos Esta dos, aos ór gãos
da Orga ni za ção das Na ções Uni das, às Orga ni za -
ções Inter go ver na men ta is ou Não Go ver na men ta is
ou ou tras fon tes fi de dig nas que con si de re apro pri a -
das, bem como re co lher de po i men tos es cri tos ou ora-
is na sede do Tri bu nal.

3. Se con clu ir que exis te fun da men to su fi ci en te
para abrir um in qué ri to, o Pro cu ra dor apre sen ta rá um
pe di do de au to ri za ção nes se sen ti do ao Ju í zo de
Instru ção, acom pa nha do da do cu men ta ção de apo io
que ti ver re u ni do. As ví ti mas po de rão apre sen tar re-
pre sen ta ções no Ju í zo de Instru ção, de acor do com o
Re gu la men to Pro ces su al.

4. Se, após exa mi nar o pe di do e a do cu men ta -
ção que o acom pa nha, o Ju í zo de Instru ção con si de -
rar que há fun da men to su fi ci en te para abrir um Inqué-
ri to e que o caso pa re ce ca ber na ju ris di ção do Tri bu -
nal, au to ri za rá a aber tu ra do in qué ri to, sem pre ju í zo
das de ci sões que o Tri bu nal vier a to mar pos te ri or -
men te em ma té ria de com pe tên cia e de ad mis si bi li da -
de.

5. A re cu sa do Ju í zo de Instru ção em au to ri zar
a aber tu ra do in qué ri to não im pe di rá o Pro cu ra dor de
for mu lar ul te ri or men te ou tro pe di do com base em
no vos fa tos ou pro vas res pe i tan tes à mes ma si tu a -
ção.

6. Se, de po is da aná li se pre li mi nar a que se re-
fe rem os pa rá gra fos lº e 2º, o Pro cu ra dor con clu ir
que a in for ma ção apre sen ta da não cons ti tui fun da -
men to su fi ci en te para um in qué ri to, o Pro cu ra dor in-
for ma rá quem a ti ver apre sen ta do de tal en ten di -
men to. Tal não im pe de que o Pro cu ra dor exa mi ne, à
luz de no vos fa tos ou pro vas, qual quer ou tra in for ma -
ção que lhe ve nha a ser co mu ni ca da so bre o mes mo
caso.

Arti go 16
Adi a men to do in qué ri to e do

pro ce di men to cri mi nal

Ne nhum in qué ri to ou pro ce di men to cri me po de -
rá ter iní cio ou pros se guir os seus ter mos, com base

no pre sen te Esta tu to, por um pe río do de doze me ses
a con tar da data em que o Con se lho de Se gu ran ça
as sim o ti ver so li ci ta do em re so lu ção apro va da nos
ter mos do dis pos to no Ca pí tu lo VII da Car ta das Na-
ções Uni das; o pe di do po de rá ser re no va do pelo Con-
se lho de Se gu ran ça nas mes mas con di ções.

Arti go 17
Qu es tões re la ti vas à ad mis si bi li da de

1. Ten do em con si de ra ção o dé ci mo pa rá gra fo
do Preâm bu lo e o ar ti go 1º, o Tri bu nal de ci di rá so bre a
não ad mis si bi li da de de um caso se:

a) O caso for ab je to de in qué ri to ou de pro ce di -
men to cri mi nal par par te de um Esta do que te nha ju-
ris di ção so bre o mes mo, sal vo se este não ti ver von ta -
de de le var a cabo o in qué ri to ou o pro ce di men to ou,
não te nha ca pa ci da de para o fa zer;

b) O caso ti ver sido ob je to de in qué ri to por um
Esta do com ju ris di ção so bre ele e tal Esta do te nha
de ci di do não dar se gui men to ao pro ce di men to cri mi -
nal con tra a pes soa em ca u sa, a me nos que esta de-
ci são re sul te do fato de esse Esta do não ter von ta de
de pro ce der cri mi nal men te ou da sua in ca pa ci da de
real para o fa zer;

c) A pes soa em ca u sa já ti ver sido jul ga da pela
con du ta a que se re fe re a de nún cia, e não pu der ser
jul ga da pelo Tri bu nal em vir tu de do dis pos to no pa rá -
gra fo 3º do ar ti go 2º;

d) O caso não for su fi ci en te men te gra ve para
jus ti fi car a ul te ri or in ter ven ção do Tri bu nal.

2. A fim de de ter mi nar se há ou não von ta de de
agir num de ter mi na do caso, o Tri bu nal, ten do em con-
si de ra ção as ga ran ti as de um pro ces so eqüi ta ti vo re-
co nhe ci das pelo di re i to in ter na ci o nal, ve ri fi ca rá a
exis tên cia de uma ou mais das se guin tes cir cuns tân -
ci as:

a) O pro ces so ter sido ins ta u ra do ou es tar pen-
den te ou a de ci são ter sido pro fe ri da no Esta do com o
pro pó si to de sub tra ir a pes soa em ca u sa à sua res-
pon sa bi li da de cri mi nal por cri mes da com pe tên cia do
Tri bu nal, nos ter mos do dis pos to no ar ti go 5º;

b) Ter ha vi do de mo ra in jus ti fi ca da no pro ces sa -
men to, a qual, da das as cir cuns tan ci as, se mos tra in-
com pa tí vel com a in ten ção de fa zer res pon der a pes-
soa em ca u sa pe ran te a jus ti ça;

c) O pro ces so não ter sido ou não es tar sen do
con du zi do de ma ne i ra in de pen den te ou im par ci al, e
ter es ta do ou es tar sen do con du zi do de uma ma ne i -
ra que, da das as cir cuns tân ci as, seja in com pa tí vel
com a in ten ção de le var a pes soa em ca u sa pe ran te
a jus ti ça;
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3. A fim de de ter mi nar se há in ca pa ci da de de
agir num de ter mi na do caso, o Tri bu nal ve ri fi ca rá se o
Esta do, por co lap so to tal ou subs tan ci al da res pec ti va 
ad mi nis tra ção da jus ti ça ou por in dis po ni bi li da de des-
ta, não es ta rá em con di ções de fa zer com pa re cer o
acu sa do, de re u nir os me i os de pro va e de po i men tos
ne ces sá ri os ou não es ta rá, por ou tros mo ti vos em
con di ções de con clu ir o pro ces so.

Arti go 18
De ci sões pre li mi na res so bre ad mis si bi li da de

1. Se uma si tu a ção for de nun ci a da ao Tri bu nal
nos ter mos do ar ti go 13, pa rá gra fo a), e o Pro cu ra dor
de ter mi nar que exis tem fun da men tos para abrir um
in qué ri to ou der iní cio a um in qué ri to de acor do com
os ar ti gos 13, pa rá gra fo c) e 15, de ve rá no ti fi car to dos 
os Esta dos Par tes e os Esta dos que, de acor do com a
in for ma ção dis po ní vel, te ri am ju ris di ção so bre es ses
cri mes. O Pro cu ra dor po de rá pro ce der à no ti fi ca ção a
tí tu lo con fi den ci al e, sem pre que o con si de re ne ces -
sá rio com vis ta a pro te ger pes so as, im pe dir a des tru i -
ção de pro vas ou a fuga de pes so as, po de rá li mi tar o
âm bi to da in for ma ção a trans mi tir aos Esta dos.

2. No pra zo de um mês após a re cep ção da re fe -
ri da no ti fi ca ção, qual quer Esta do po de rá in for mar o
Tri bu nal de que está pro ce den do, ou já pro ce deu, a
um in qué ri to so bre na ci o na is seus ou ou tras pes so as
sob a sua ju ris di ção, por atos que pos sam cons ti tu ir
cri mes a que se re fe re o ar ti go 5º e di gam res pe i to à
in for ma ção cons tan te na res pec ti va no ti fi ca ção. A pe-
di do des se Esta do, o Pro cu ra dor trans fe ri rá para ele o
in qué ri to so bre es sas pes so as, a me nos que, a pe di -
do do Pro cu ra dor, o Ju í zo de Instru ção de ci da au to ri -
zar o in qué ri to.

3. A trans fe rên cia do in qué ri to po de rá ser re e xa -
mi na da pelo Pro cu ra dor seis me ses após a data em
que ti ver sido de ci di da ou, a todo o mo men to, quan do
te nha ocor ri do uma al te ra ção sig ni fi ca ti va de cir cuns -
tân ci as, de cor ren te da fal ta de von ta de ou da in ca pa -
ci da de efe ti va do Esta do de le var a cabo o in qué ri to.

4. O Esta do in te res sa do ou o Pro cu ra dor po de -
rão in ter por re cur so para o Ju í zo de Re cur sos da de-
ci são pro fe ri da por um Ju í zo de Instru ção, tal como
pre vis to no ar ti go 82. Este re cur so po de rá se guir uma
for ma su má ria.

5. Se o Pro cu ra dor trans fe rir o in qué ri to, nos ter-
mos do pa rá gra fo 2º, po de rá so li ci tar ao Esta do in te -
res sa do que o in for me pe rió di ca men te do an da men to 
do mes mo e de qual quer ou tro pro ce di men to sub se -
qüen te. Os Esta dos Par tes res pon de rão a es tes pe di -
dos sem atra sos in jus ti fi ca dos.

6. O Pro cu ra dor po de rá, en quan to aguar dar
uma de ci são a pro fe rir no Ju í zo de Instru ção, ou a
todo o mo men to se ti ver trans fe ri do o in qué ri to nos
ter mos do pre sen te ar ti go, so li ci tar ao tri bu nal de ins-
tru ção, a tí tu lo ex cep ci o nal, que o au to ri ze a efe tu ar
as in ves ti ga ções que con si de re ne ces sá ri as para pre-
ser var ele men tos de pro va, quan do exis ta uma opor-
tu ni da de úni ca de ob ter pro vas re le van tes ou um ris co 
sig ni fi ca ti vo de que es sas pro vas pos sam não es tar
dis po ní ve is numa fase ul te ri or.

7. O Esta do que te nha re cor ri do de uma de ci são 
do Ju í zo de Instru ção nos ter mos do pre sen te ar ti go
po de rá im pug nar a ad mis si bi li da de de um caso nos
ter mos do ar ti go 19, in vo can do fa tos no vos re le van tes 
ou uma al te ra ção-sig ni fi ca ti va de cir cuns tân ci as.

Arti go 19
Impug na ção da ju ris di ção do Tri bu nal

ou da ad mis si bi li da de do caso

1. O Tri bu nal de ve rá cer ti fi car-se de que de tém
ju ris di ção so bre to dos os ca sos que lhe se jam sub-
me ti dos. O Tri bu nal po de rá pro nun ci ar-se de ofí cio
so bre a ad mis si bi li da de do caso em con for mi da de
com o ar ti go 17.

2. Po de rão im pug nar a ad mis si bi li da de do caso,
por um dos mo ti vos re fe ri dos no ar ti go 17, ou im pug -
nar a ju ris di ção do Tri bu nal:

a) O acu sa do ou a pes soa con tra a qual te nha
sido emi ti do um man da do ou or dem de de ten ção ou
de com pa re ci men to, nos ter mos do ar ti go 58;

b) Um Esta do que de te nha o po der de ju ris di ção 
so bre um caso, pelo fato de o es tar in ves ti gan do ou
jul gan do, ou por já o ter fe i to an tes; ou

c) Um Esta do cuja ace i ta ção da com pe tên cia do
Tri bu nal seja exi gi da, de acor do com o ar ti go 12.

3. O Pro cu ra dor po de rá so li ci tar ao Tri bu nal que
se pro nun cie so bre ques tões de ju ris di ção ou ad mis -
si bi li da de. Nas ações re la ti vas a ju ris di ção ou ad mis -
si bi li da de, aque les que ti ve rem de nun ci a do um caso
ao abri go do ar ti go 13, bem como as ví ti mas, po de rão 
tam bém apre sen tar as suas ob ser va ções ao Tri bu nal.

4. A ad mis si bi li da de de um caso ou a ju ris di ção
do Tri bu nal só po de rão ser im pug na das uma úni ca
vez por qual quer pes soa ou Esta do a que se faz re fe -
rên cia no pa rá gra fo 2º. A im pug na ção de ve rá ser fe i ta
an tes do jul ga men to ou no seu iní cio. Em cir cuns tân -
ci as ex cep ci o na is, o Tri bu nal po de rá au to ri zar que a
im pug na ção se faça mais de uma vez ou de po is do
iní cio do jul ga mentO. As im pug na ções à ad mis si bi li -
da de de um caso fe i tas no iní cio do jul ga men to, ou
pos te ri or men te com a au to ri za ção do Tri bu nal, só po-
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de rão fun da men tar-se no dis pos to no pa rá gra fo 1º
alí nea c do ar ti go 17.

5. Os Esta dos a que se re fe rem as alí ne as b e c
do pa rá gra fo 2º do pre sen te ar ti go de ve rão de du zir
im pug na ção logo que pos sí vel.

6. Antes da con fir ma ção da acu sa ção, a im pug -
na ção da ad mis si bi li da de de um caso ou da ju ris di ção 
do Tri bu nal será sub me ti da ao Ju í zo de Instru ção e,
após con fir ma ção, ao Ju í zo de Jul ga men to em Pri me -
i ra Instân cia. Das de ci sões re la ti vas à ju ris di ção ou
ad mis si bi li da de ca be rá re cur so para o Ju í zo de Re-
cur sos, de acor do com o ar ti go 82.

7. Se a im pug na ção for fe i ta pelo Esta do re fe ri do 
nas alí ne as b e c do pa rá gra fo 2º, o Pro cu ra dor sus-
pen de rá o in qué ri to até que o Tri bu nal de ci da em con-
for mi da de com o ar ti go 17.

8. Enquan to aguar dar uma de ci são, o Pro cu ra -
dor po de rá so li ci tar ao Tri bu nal au to ri za ção para:

a) Pro ce der às in ves ti ga ções ne ces sá ri as pre-
vis tas no pa rá gra fo 6º do ar ti go 18;

b) Re co lher de cla ra ções ou o de po i men to de uma
tes te mu nha ou com ple tar o re co lhi men to e o exa me das
pro vas que te nha ini ci a do an tes da im pug na ção; e

c) Impe dir, em co la bo ra ção com os Esta dos in-
te res sa dos, a fuga de pes so as em re la ção às qua is já
te nha so li ci ta do um man da do de de ten ção, nos ter-
mos do ar ti go 58.

9. A im pug na ção não afe ta rá a va li da de de ne-
nhum ato re a li za do pelo Pro cu ra dor, nem de ne nhu -
ma de ci são ou man da do an te ri or men te emi ti do pelo
Tri bu nal.

10. Se o Tri bu nal ti ver de cla ra do que um caso
não é ad mis sí vel, de acor do com o ar ti go 17, o Pro cu -
ra dor po de rá pe dir a re vi são des sa de ci são, após se
ter cer ti fi ca do de que sur gi ram no vos fa tos que in va li -
dam os mo ti vos pe los qua is o caso ha via sido con si -
de ra do inad mis sí vel nos ter mos do ar ti go 17.

11. Se o Pro cu ra dor, ten do em con si de ra ção as
ques tões re fe ri das no ar ti go 17, de ci dir trans fe rir um
in qué ri to, po de rá pe dir ao Esta do em ques tão que o
man te nha in for ma do do se gui men to do pro ces so. Esta
in for ma ção de ve rá, se esse Esta do o so li ci tar, ser
man ti da con fi den ci al. Se o Pro cu ra dor de ci dir, pos te ri -
or men te, abrir um in qué ri to, co mu ni ca rá a sua de ci são
ao Esta do para o qual foi trans fe ri do o pro ces so.

Arti go 20
Ne bis in idem

1. Sal vo dis po si ção con trá ria do pre sen te Esta-
tu to, ne nhu ma pes soa po de rá ser jul ga da pelo Tri bu -

nal por atos cons ti tu ti vos de cri mes pe los qua is este
já a te nha con de na do ou ab sol vi do.

2. Ne nhu ma pes soa po de rá ser jul ga da por ou-
tro tri bu nal por um cri me men ci o na do no ar ti go 5º, re-
la ti va men te ao qual já te nha sido con de na da ou ab-
sol vi da pelo Tri bu nal.

3. O Tri bu nal não po de rá jul gar uma pes soa que
já te nha sido jul ga da por ou tro tri bu nal, por atos tam-
bém pu ni dos pe los ar ti gos 6º, 7º ou 8º, a me nos que o
pro ces so nes se ou tro tri bu nal:

a) Te nha tido por ob je ti vo sub tra ir o acu sa do à
sua res pon sa bi li da de cri mi nal por cri mes da com pe -
tên cia do Tri bu nal; ou

b)Não te nha sido con du zi do de for ma in de pen -
den te ou im par ci al, em con for mi da de com as ga ran ti as 
de um pro ces so eqüi ta ti vo re co nhe ci das pelo di re i to in-
ter na ci o nal, ou te nha sido con du zi do de uma ma ne i ra
que, no caso con cre to, se re ve le in com pa tí vel com a in-
ten ção de sub me ter a pes soa à ação da jus ti ça.

Arti go 21
Di re i to apli cá vel

1. O Tri bu nal apli ca rá:
a) Em pri me i ro lu gar, o pre sen te Esta tu to, os

Ele men tos Cons ti tu ti vos do Cri me e o Re gu la men to
Pro ces su al;

b) Em se gun do lu gar, se for o caso, os tra ta dos e
os prin cí pi os e nor mas de di re i to in ter na ci o nal apli cá -
ve is, in clu in do os prin cí pi os es ta be le ci dos no di re i to
in ter na ci o nal dos con fli tos ar ma dos;

c) Na fal ta des tes, os prin cí pi os ge ra is do di re i to
que o Tri bu nal re ti re do di re i to in ter no dos di fe ren tes
sis te mas ju rí di cos exis ten tes, in clu in do, se for o caso,
o di re i to in ter no dos Esta dos que exer ce ri am nor mal -
men te a sua ju ris di ção re la ti va men te ao cri me, sem-
pre que es ses prin cí pi os não se jam in com pa tí ve is
com o pre sen te Esta tu to, com o di re i to in ter na ci o nal,
nem com as nor mas e pa drões in ter na ci o nal men te
re co nhe ci dos.

2. O Tri bu nal po de rá apli car prin cí pi os e nor mas
de di re i to tal como já te nham sido por si in ter pre ta dos
em de ci sões an te ri o res.

3. A apli ca ção e in ter pre ta ção do di re i to, nos ter-
mos do pre sen te ar ti go, de ve rá ser com pa tí vel com os
di re i tos hu ma nos in ter na ci o nal men te re co nhe ci dos,
sem dis cri mi na ção al gu ma ba se a da em mo ti vos tais
como o gê ne ro, de fi ni do no pa rá gra fo

3º do ar ti go 7º, a ida de, a raça, a cor, a re li gião
ou o cre do, a opi nião po lí ti ca ou ou tra, a ori gem na ci o -
nal, ét ni ca ou so ci al, a si tu a ção eco nô mi ca, o nas ci -
men to ou ou tra con di ção.
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CAPÍTULO III
Prin cí pi os Ge ra is de Di re i to Pe nal

Arti go 22
Nu i lum cri men sine Lege

1. Ne nhu ma pes soa será con si de ra da cri mi nal -
men te res pon sá vel, nos ter mos do pre sen te Esta tu to,
a me nos que a sua con du ta cons ti tua, no mo men to
em que ti ver –lu gar, um cri me da com pe tên cia do Tri-
bu nal.

2. A pre vi são de um cri me será es ta be le ci da de
for ma pre ci sa e não será per mi ti do o re cur so à ana lo -
gia. Em caso de am bi güi da de, será in ter pre ta da a fa-
vor da pes soa ob je to de in qué ri to, acu sa da ou con de -
na da.

3. O dis pos to no pre sen te ar ti go em nada afe ta -
rá a ti pi fi ca ção de uma con du ta como cri me nos ter-
mos do di re i to in ter na ci o nal, in de pen den te men te do
pre sen te Esta tu to.

Arti go 23
Nul la po e na sine lege

Qu al quer pes soa con de na da pelo Tri bu nal só
po de rá ser pu ni da em con for mi da de com as dis po si -
ções do pre sen te Esta tu to.

Arti go 24
Não re tro a ti vi da de ra ti o ne per sa nae

1. Ne nhu ma pes soa será con si de ra da cri mi nal -
men te res pon sá vel, de acor do com o pre sen te Esta-
tu to, por uma con du ta an te ri or à en tra da em vi gor do
pre sen te Esta tu to.

2. Se o di re i to apli cá vel a um caso for mo di fi ca do 
an tes de pro fe ri da sen ten ça de fi ni ti va, apli car-se-á o
di re i to mais fa vo rá vel à pes soa ob je to de in qué ri to,
acu sa da ou con de na da.

O di re i to in ter no dos Esta dos que exer-
ce ri am nor mal men te a sua ju ris di ção re la ti -
va men te ao cri me, sem pre que es ses prin cí -
pi os não se jam in com pa tí ve is com o pre sen -
te Esta tu to, com o di re i to in ter na ci o nal, nem
com as nor mas e pa drões in ter na ci o nal -
men te re co nhe ci dos.

2. O Tri bu nal po de rá apli car prin cí pi os e nor mas
de di re i to tal como já te nham sido por si in ter pre ta dos
em de ci sões an te ri o res.

3. A apli ca ção e in ter pre ta ção do di re i to, nos ter-
mos do pre sen te ar ti go, de ve rá ser com pa tí vel com os
di re i tos hu ma nos in ter na ci o nal men te re co nhe ci dos,
sem dis cri mi na ção al gu ma ba se a da em mo ti vos tais
como o gê ne ro, de fi ni do no pa rá gra fo 3º do ar ti go 7º,

a ida de, a raça, a cor, a re li gião ou o cre do, a opi nião
po lí ti ca ou ou tra, a ori gem na ci o nal, ét ni ca ou so ci al, a
si tu a ção eco nô mi ca, o nas ci men to ou ou tra con di ção.

CAPÍTULO III
Prin cí pi os Ge ra is de Di re i to Pe nal

Arti go 22
Nul lum cri men sine lege

1. Ne nhu ma pes soa será con si de ra da cri mi nal -
men te res pon sá vel, nos ter mos do pre sen te Esta tu to,
a me nos que a sua con du ta cons ti tua, no mo men to em
que ti ver lu gar, um cri me da com pe tên cia do Tri bu nal.

2. A pre vi são de um cri me será es ta be le ci da de
for ma pre ci sa e não será per mi ti do o re cur so à ana lo -
gia. Em caso de am bi güi da de, será in ter pre ta da a fa-
vor da pes soa ob je to de in qué ri to, acu sa da ou con de -
na da.

3. O dis pos to no pre sen te ar ti go em nada afe ta -
rá a ti pi fi ca ção de uma con du ta como cri me nos ter-
mos do di re i to in ter na ci o nal, in de pen den te men te do
pre sen te Esta tu to.

Arti go 23
Nul la po e na sine lege

Qu al quer pes soa con de na da pelo Tri bu nal só
po de rá ser pu ni da em con for mi da de com as dis po si -
ções do pre sen te Esta tu to.

Arti go 24
Não re tro a ti vi da de ra ti o ne per so nae

1. Ne nhu ma pes soa será con si de ra da cri mi nal -
men te res pon sá vel, de acor do com o pre sen te Esta-
tu to, por uma con du ta an te ri or à en tra da em vi gor do
pre sen te Esta tu to.

2. Se o di re i to apli cá vel a um caso for mo di fi ca do 
an tes de pro fe ri da sen ten ça de fi ni ti va, apli car-se-á o
di re i to mais fa vo rá vel à pes soa ob je to de in qué ri to,
acu sa da ou con de na da.

Arti go 25
Res pon sa bi li da de cri mi nal in di vi du al

1. De acor do com o pre sen te Esta tu to, o Tri bu nal 
será com pe ten te para jul gar as pes so as fí si cas.

2. Quem co me ter um cri me da com pe tên cia do
Tri bu nal será con si de ra do in di vi du al men te res pon sá -
vel e po de rá ser pu ni do de acor do com o pre sen te
Esta tu to.

3. Nos ter mos do pre sen te Esta tu to, será con si -
de ra do cri mi nal men te res pon sá vel e po de rá ser pu ni -
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do pela prá ti ca de um cri me da com pe tên cia do Tri bu -
nal quem:

a) Co me ter esse cri me in di vi du al men te ou em
con jun to ou por in ter mé dio de ou trem, quer essa pes-
soa seja, ou não, cri mi nal men te res pon sá vel;

b) Orde nar, so li ci tar ou ins ti gar à prá ti ca des se
cri me, sob for ma con su ma da ou sob a for ma de ten ta -
ti va;

c) Com o pro pó si to de fa ci li tar a prá ti ca des se
cri me, for cúm pli ce ou en co bri dor, ou co la bo rar de al-
gum modo na prá ti ca ou na ten ta ti va de prá ti ca do cri-
me, no me a da men te pelo for ne ci men to dos me i os
para a sua prá ti ca;

d) Con tri bu ir de al gu ma ou tra for ma para a prá ti -
ca ou ten ta ti va de prá ti ca do cri me por um gru po de
pes so as que te nha um ob je ti vo co mum. Esta con tri -
bu i ção de ve rá ser in ten ci o nal e ocor rer, con for me o
caso:

i) Com o pro pó si to de le var a cabo a ati vi da de ou
o ob je ti vo cri mi nal do gru po, quan do um ou ou tro im-
pli quem a prá ti ca de um cri me da com pe tên cia do Tri-
bu nal; ou

ii) Com o co nhe ci men to da in ten ção do gru po de
co me ter o cri me;

e) No caso de cri me de ge no cí dio, in ci tar, di re ta
e pu bli ca men te, à sua prá ti ca;

f) Ten tar co me ter o cri me me di an te atos que con-
tri bu am subs tan ci al men te para a sua exe cu ção, ain da
que não se ve nha a con su mar de vi do a cir cuns tân ci as
alhe i as à sua von ta de. Po rém, quem de sis tir da prá ti ca
do cri me, ou im pe dir de ou tra for ma que este se con su -
ma, não po de rá ser pu ni do em con for mi da de com o
pre sen te Esta tu to pela ten ta ti va, se re nun ci ar to tal e
vo lun ta ri a men te ao pro pó si to de li tu o so.

4. O dis pos to no pre sen te Esta tu to so bre a res-
pon sa bi li da de cri mi nal das pes so as fí si cas em nada
afe ta rá a res pon sa bi li da de do Esta do, de acor do com
o di re i to in ter na ci o nal.

Arti go 26
Exclu são da ju ris di ção re la ti va men te

a me no res de 18 anos

O Tri bu nal não terá ju ris di ção so bre pes so as
que, à data da ale ga da prá ti ca do cri me, não te nham
ain da com ple ta do 18 anos de ida de.

Arti go 27
Irre le vân cia da qua li da de ofi ci al

1. O pre sen te Esta tu to será apli cá vel de for ma
igual a to das as pes so as sem dis tin ção al gu ma ba se -
a da na qua li da de ofi ci al. Em par ti cu lar, a qua li da de

ofi ci al de Che fe de Esta do ou de Go ver no, de mem bro 
de Go ver no ou do Par la men to, de re pre sen tan te ele i -
to ou de fun ci o ná rio pú bli co, em caso al gum exi mi rá a
pes soa em ca u sa de res pon sa bi li da de cri mi nal nos
ter mos do pre sen te Esta tu to, nem cons ti tu i rá de per
se mo ti vo de re du ção da pena.

2. As imu ni da des ou nor mas de pro ce di men to
es pe ci a is de cor ren tes da qua li da de ofi ci al de uma
pes soa; nos ter mos do di re i to in ter no ou do di re i to in-
ter na ci o nal, não de ve rão obs tar a que o Tri bu nal exer-
ça a sua ju ris di ção so bre essa pes soa.

Arti go 28
Res pon sa bi li da de dos che fes mi li ta res

e ou tros su pe ri o res hi e rár qui cos

Além de ou tras fon tes de res pon sa bi li da de cri-
mi nal pre vis tas no pre sen te Esta tu to, por cri mes da
com pe tên cia do Tri bu nal:

a) O che fe mi li tar, ou a pes soa que atue efe ti va -
men te como che fe mi li tar, será cri mi nal men te res pon -
sá vel por cri mes da com pe tên cia do Tri bu nal que te-
nham sido co me ti dos por for ças sob o seu co man do e
con tro le efe ti vos ou sob a sua au to ri da de e con tro le
efe ti vos, con for me o caso, pelo fato de não exer cer
um con tro le apro pri a do so bre es sas for ças quan do:

i) Esse che fe mi li tar ou essa pes soa ti nha co-
nhe ci men to ou, em vir tu de das cir cuns tân ci as do mo-
men to, de ve ria ter tido co nhe ci men to de que es sas
for ças es ta vam a co me ter ou pre pa ra vam-se para co-
me ter es ses cri mes; e

ii) Esse che fe mi li tar ou essa pes soa não te nha
ado ta do to das as me di das ne ces sá ri as e ade qua das
ao seu al can ce para pre ve nir ou re pri mir a sua prá ti -
ca, ou para le var o as sun to ao co nhe ci men to das au-
to ri da des com pe ten tes, para efe i tos de in qué ri to e
pro ce di men to cri mi nal.

b) Nas re la ções en tre su pe ri o res hi e rár qui cos e
su bor di na dos, não re fe ri dos na alí nea a, o su pe ri or hi-
e rár qui co será cri mi nal men te res pon sá vel pe los cri-
mes da com pe tên cia do Tri bu nal que ti ve rem sido co-
me ti dos por su bor di na dos sob a sua au to ri da de e con-
tro le efe ti vos, pelo fato de não ter exer ci do um con tro le
apro pri a do so bre es ses su bor di na dos, quan do:

a) O su pe ri or hi e rár qui co teve co nhe ci men to ou
de li be ra da men te não le vou em con si de ra ção a in for -
ma ção que in di ca va cla ra men te que os su bor di na dos
es ta vam a co me ter ou se pre pa ra vam para co me ter
es ses cri mes;

b) Esses cri mes es ta vam re la ci o na dos com ati-
vi da des sob a sua res pon sa bi li da de e con tro le efe ti -
vos; e
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c) O su pe ri or hi e rár qui co não ado tou to das as
me di das ne ces sá ri as e ade qua das ao seu al can ce
para pre ve nir ou re pri mir a sua prá ti ca ou para le var o
as sun to ao co nhe ci men to das au to ri da des com pe ten -
tes, para efe i tos de in qué ri to e pro ce di men to cri mi nal.

Arti go 29
Impres cri ti bi li da de

Os cri mes da com pe tên cia do Tri bu nal não pres-
cre vem.

Arti go 30
Ele men tos psi co ló gi cos

1. Sal vo dis po si ção em con trá rio, ne nhu ma pes-
soa po de rá ser cri mi nal men te res pon sá vel e pu ni da
por um cri me da com pe tên cia do Tri bu nal, a me nos
que atue com von ta de de o co me ter e co nhe ci men to
dos seus ele men tos ma te ri a is.

2. Para os efe i tos do pre sen te ar ti go, en ten de-se 
que atua in ten ci o nal men te quem:

a) Re la ti va men te a uma con du ta, se pro pu ser
ado tá-la;

b) Re la ti va men te a um efe i to do cri me, se pro-
pu ser ca u sá-lo ou es ti ver ci en te de que ele terá lu gar
em uma or dem nor mal dos acon te ci men tos.

3. Nos ter mos do pre sen te ar ti go, en ten de-se
por “co nhe ci men to” a cons ciên cia de que exis te uma
cir cuns tân cia ou de que um efe i to irá ter lu gar, em
uma or dem nor mal dos acon te ci men tos. As ex pres -
sões “ter co nhe ci men to” e “com co nhe ci men to” de ve -
rão ser en ten di das em con for mi da de.

Arti go 31
Ca u sas de ex clu são da

res pon sa bi li da de cri mi nal

Sem pre ju í zo de ou tros fun da men tos para a ex-
clu são de res pon sa bi li da de cri mi nal pre vis tos no pre-
sen te Esta tu to, não será con si de ra da cri mi nal men te
res pon sá vel a pes soa que, no mo men to da prá ti ca de
de ter mi na da con du ta:

a) So frer de en fer mi da de ou de fi ciên cia men tal
que a pri ve da ca pa ci da de para ava li ar a ili ci tu de ou a
na tu re za da sua con du ta, ou da ca pa ci da de para con-
tro lar essa con du ta a fim de não vi o lar a lei;

b) Esti ver em es ta do de in to xi ca ção que a pri ve
da ca pa ci da de para ava li ar a ili ci tu de ou a na tu re za da
sua con du ta, ou da ca pa ci da de para con tro lar essa
con du ta a fim de não trans gre dir a lei, a me nos que se
te nha in to xi ca do vo lun ta ri a men te em cir cuns tân ci as
que lhe per mi ti am ter co nhe ci men to de que, em con se -
qüên cia da in to xi ca ção, po de ria in cor rer numa con du ta 

ti pi fi ca da como cri me da com pe tên cia do Tri bu nal, ou,
de que ha ve ria o ris co de tal su ce der;

c) Agir em de fe sa pró pria ou de ter ce i ro com ra-
zo a bi li da de ou, em caso de cri mes de guer ra, em de-
fe sa de um bem que seja es sen ci al para a sua so bre -
vi vên cia ou de ter ce i ro ou de um bem que seja es sen -
ci al à re a li za ção de uma mis são mi li tar, con tra o uso
imi nen te e ile gal da for ça, de for ma pro por ci o nal ao
grau de pe ri go para si, para ter ce i ro ou para os bens
pro te gi dos. O fato de par ti ci par em uma for ça que re a -
li ze uma ope ra ção de de fe sa não será ca u sa bas tan te 
de ex clu são de res pon sa bi li da de cri mi nal, nos ter mos 
des ta alí nea;

d) Ti ver in cor ri do numa con du ta que pre su mi -
vel men te cons ti tui cri me da com pe tên cia do Tri bu nal,
em con se qüên cia de co a ção de cor ren te de uma ame-
a ça imi nen te de mor te ou ofen sas cor po ra is gra ves
para si ou para ou trem, e em que se veja com pe li da a
atu ar de for ma ne ces sá ria e ra zoá vel para evi tar essa
ame a ça, des de que não te nha a in ten ção de ca u sar
um dano ma i or que aque le que se pro pu nha evi tar.
Essa ame a ça tan to po de rá:

I) Ter sido fe i ta por ou tras pes so as; ou
II) Ser cons ti tu í da por ou tras cir cuns tân ci as

alhe i as à sua von ta de.
2. O Tri bu nal de ter mi na rá se os fun da men tos de

ex clu são da res pon sa bi li da de cri mi nal pre vis tos no
pre sen te Esta tu to se rão apli cá ve is no caso em apre-
ço.

3. No jul ga men to, o Tri bu nal po de rá le var em
con si de ra ção ou tros fun da men tos de con clu são da
res pon sa bi li da de cri mi nal; dis tin tos dos re fe ri dos no
pa rá gra fo 1º, sem pre que es ses fun da men tos re sul -
tem do di re i to apli cá vel em con for mi da de com o ar ti go 
21.

O pro ces so de exa me de um fun da men to de ex-
clu são des te tipo será de fi ni do no Re gu la men to Pro-
ces su al.

Arti go 32
Erro de fato ou erro de di re i to

1. O erro de fato só ex clu i rá a res pon sa bi li da de
cri mi nal se eli mi nar o dolo re que ri do pelo cri me.

2. O erro de di re i to so bre se de ter mi na do tipo de
con du ta cons ti tui cri me da com pe tên cia do Tri bu nal
não será con si de ra do fun da men to de ex clu são de
res pon sa bi li da de cri mi nal. No en tan to, o erro de di re i -
to po de rá ser con si de ra do fun da men to de ex clu são
de res pon sa bi li da de cri mi nal se eli mi nar o dolo re que -
ri do pelo cri me ou se de cor rer do ar ti go 33 do pre sen -
te Esta tu to.

06570 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002360    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Arti go 33
De ci são hi e rár qui ca e dis po si ções le ga is

1. Quem ti ver co me ti do um cri me da com pe tên -
cia do Tri bu nal, em cum pri men to de uma de ci são
ema na da de um Go ver no ou de um su pe ri or hi e rár -
qui co, quer seja mi li tar ou ci vil, não será isen to de res-
pon sa bi li da de cri mi nal, a me nos que:

a) Esti ves se obri ga do por lei a obe de cer a de ci -
sões ema na das do Go ver no ou su pe ri or hi e rár qui co
em ques tão;

b) Não ti ves se co nhe ci men to de que a de ci são
era ile gal; e

c) A de ci são não fos se ma ni fes ta men te ile gal.
2. Para os efe i tos do pre sen te ar ti go, qual quer

de ci são de co me ter ge no cí dio ou cri mes con tra a hu-
ma ni da de será con si de ra da como ma ni fes ta men te
ile gal.

CAPÍTULO IV
Com po si ção e Admi nis tra ção do Tri bu nal

Arti go 34
Órgãos do Tri bu nal

O Tri bu nal será com pos to pe los se guin tes ór-
gãos:

a) A Pre si dên cia;

b) Uma Se ção de Re cur sos, uma Se-
ção de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia e
uma Se ção de Instru ção;

c) O Ga bi ne te do Pro cu ra dor;

d) A Se cre ta ria.

Arti go 35
Exer cí cio das fun ções de juiz

1. Os ju í zes se rão ele i tos mem bros do Tri bu nal
para exer cer fun ções em re gi me de ex clu si vi da de e
de ve rão es tar dis po ní ve is para de sem pe nhar o res-
pec ti vo car go des de o iní cio do seu man da to.

2. Os ju í zes que com po rão a Pre si dên cia de-
sem pe nha rão as suas fun ções em re gi me de ex clu si -
vi da de des de a sua ele i ção.

3. A Pre si dên cia po de rá, em fun ção do vo lu me
de tra ba lho do Tri bu nal, e após con sul ta dos seus
mem bros, de ci dir pe ri o di ca men te em que me di da é
que será ne ces sá rio que os res tan tes ju í zes de sem -
pe nhem as suas fun ções em re gi me de ex clu si vi da de. 
Estas de ci sões não pre ju di ca rão o dis pos to no ar ti go
40.

4. Os ajus tes de or dem fi nan ce i ra re la ti vos aos
ju í zes que não te nham de exer cer os res pec ti vos car-
gos em re gi me de ex clu si vi da de se rão ado ta das em
con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 49.

Arti go 36
Qu a li fi ca ções, can di da tu ra e ele i ção dos ju í zes

1. Sob re ser va do dis pos to no pa rá gra fo 2º, o Tri-
bu nal será com pos to por 18 ju í zes.

2. a) A Pre si dên cia, agin do em nome do Tri bu -
nal, po de rá pro por o au men to do nú me ro de ju í zes re-
fe ri do no pa rá gra fo 1º fun da men tan do as ra zões pe-
las qua is con si de ra ne ces sá ria e apro pri a da tal me di -
da. O Se cre tá rio co mu ni ca rá ime di a ta men te a pro-
pos ta a to dos os Esta dos Par tes;

b) A pro pos ta será se gui da men te apre ci a da em
ses são da Assem bléia dos Esta dos Par tes con vo ca -
da nos ter mos do ar ti go 112 e de ve rá ser con si de ra da 
ado ta da se for apro va da na ses são por ma i o ria de
dois ter ços dos mem bros da Assem bléia dos Esta dos
Par tes; a pro pos ta en tra rá em vi gor na data fi xa da
pela Assem bléia dos Esta dos Par tes;

c) I) Logo que seja apro va da a pro pos ta de au-
men to do nú me ro de ju í zes, de acor do com o dis pos to 
na alí nea b), a ele i ção dos ju í zes adi ci o na is terá lu gar
no pe río do se guin te de ses sões da Assem bléia dos
Esta dos Par tes, nos ter mos dos pa rá gra fos 3º a 8º do
pre sen te ar ti go e do pa rá gra fo 2º do ar ti go 37;

II) Após a apro va ção e a en tra da em vi gor de
uma pro pos ta de au men to do nú me ro de ju í zes, de
acor do com o dis pos to nas alí ne as b) e c) i), a Pre si -
dên cia po de rá, a qual quer mo men to, se o vo lu me de
tra ba lho do Tri bu nal as sim o jus ti fi car, pro por que o
nú me ro de ju í zes seja re du zi do, mas nun ca para um
nú me ro in fe ri or ao fi xa do no pa rá gra fo 1º. A pro pos ta
será apre ci a da de acor do com o pro ce di men to de fi ni -
do nas alí ne as a) e b). Caso a pro pos ta seja apro va -
da, o nú me ro de ju í zes será pro gres si va men te re du zi -
do, à me di da que ex pi rem os man da tos e até que se
al can ce o nú me ro pre vis to.

3. a) Os ju í zes se rão ele i tos den tre pes so as de
ele va da ido ne i da de mo ral,
im par ci a li da de e in te gri da de, que re ú nam os re qui si -
tos para o exer cí cio
das mais al tas fun ções ju di ci a is nos seus res pec ti vos
pa í ses.

b) Os can di da tos a ju í zes de ve rão pos su ir:
I) Re co nhe ci da com pe tên cia em di re i to pe nal e

di re i to pro ces su al pe nal e a ne ces sá ria ex pe riên cia
em pro ces sos pe na is na qua li da de de juiz, pro cu ra -
dor, ad vo ga do ou ou tra fun ção se me lhan te; ou
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ii) Re co nhe ci da com pe tên cia em ma té ri as re le -
van tes de di re i to in ter na ci o nal, tais como o di re i to in-
ter na ci o nal hu ma ni tá rio e os di re i tos hu ma nos, as sim
como vas ta ex pe riên cia em pro fis sões ju rí di cas com
re le vân cia para a fun ção ju di ci al do Tri bu nal;

c) Os can di da tos a ju í zes de ve rão pos su ir um
ex ce len te co nhe ci men to e se rem flu en tes em, pelo
me nos, uma das lín guas de tra ba lho do Tri bu nal.

4. a) Qu al quer Esta do Par te no pre sen te Esta tu -
to po de rá pro por can di da tos às ele i ções para juiz do
Tri bu nal me di an te:

I) O pro ce di men to pre vis to para pro por can di da -
tos aos mais al tos car gos ju di ci a is do país; ou

ii) O pro ce di men to pre vis to no Esta tu to da Cor te 
Inter na ci o nal de Jus ti ça para pro por can di da tos a
esse Tri bu nal.

As pro pos tas de can di da tu ra de ve rão ser
acom pa nha das de uma ex po si ção de ta lha da com-
pro va ti va de que o can di da to pos sui os re qui si tos
enun ci a dos no pa rá gra fo 3º

b) Qu al quer Esta do Par te po de rá apre sen tar
uma can di da tu ra de uma pes soa que não te nha ne-
ces sa ri a men te a sua na ci o na li da de, mas que seja na-
ci o nal de um Esta do Par te;

c) A Assem bléia dos Esta dos Par tes po de rá de-
ci dir cons ti tu ir, se apro pri a do, uma Co mis são con sul -
ti va para o exa me das can di da tu ras. Nes te caso, a
Assem bléia dos Esta dos Par tes de ter mi na rá a com-
po si ção e o man da to da Co mis são.

5. Para efe i tos da ele i ção, se rão es ta be le ci das
duas lis tas de can di da tos:

A lis ta A, com os no mes dos can di da tos que re ú -
nam os re qui si tos enun ci a dos na alí nea b) i) do pa rá -
gra fo 3º; e

A lis ta B, com os no mes dos can di da tos que re ú -
nam os re qui si tos enun ci a dos na alí nea b) ii) do pa rá -
gra fo 3º

O can di da to que re ú na os re qui si tos cons tan tes
de am bas as lis tas, po de rá es co lher em qual de las
de se ja fi gu rar. Na pri me i ra ele i ção de mem bros do Tri-
bu nal, pelo me nos nove ju í zes se rão ele i tos en tre os
can di da tos da lis ta A e pelo me nos cin co en tre os
can di da tos da lis ta B. As ele i ções sub se qüen tes se-
rão or ga ni za das por for ma a que se man te nha no Tri-
bu nal uma pro por ção equi va len te de ju í zes de am bas
as lis tas.

6. a) Os ju í zes se rão ele i tos por es cru tí nio se-
cre to, em ses são da Assem bléia dos Esta dos Par tes
con vo ca da para esse efe i to, nos ter mos do ar ti go 112.
Sob re ser va do dis pos to no pa rá gra fo 7, se rão ele i tos
os 18 can di da tos que ob te nham o ma i or nú me ro de

vo tos e uma ma i o ria de dois ter ços dos Esta dos Par-
tes pre sen tes e vo tan tes;

b) No caso em que da pri me i ra vo ta ção não re-
sul te ele i to um nú me ro su fi ci en te de ju í zes, pro ce -
der-se-á a nova vo ta ção, de acor do com os pro ce di -
men tos es ta be le ci dos na alí ne as a), até pro vi men to
dos lu ga res res tan tes.

7. O Tri bu nal não po de rá ter mais de um juiz
na ci o nal do mes mo Esta do. Para este efe i to, a pes-
soa que for con si de ra da na ci o nal de mais de um
Esta do será con si de ra da na ci o nal do Esta do onde
exer ce ha bi tu al men te os seus di re i tos ci vis e po lí ti -
cos.

8. a) Na se le ção dos ju í zes, os Esta dos Par tes
pon de ra rão so bre a ne ces si da de de as se gu rar que a
com po si ção do Tri bu nal in clua:

I) A re pre sen ta ção dos prin ci pa is sis te mas ju rí -
di cos do mun do;

II) Uma re pre sen ta ção ge o grá fi ca eqüi ta ti va; e
III) Uma re pre sen ta ção jus ta de ju í zes do sexo

fe mi ni no e do sexo mas cu li no;
b) Os Esta dos Par tes le va rão igual men te em

con si de ra ção a ne ces si da de de as se gu rar a pre sen -
ça de ju í zes es pe ci a li za dos em de ter mi na das ma té ri -
as in clu in do, en tre ou tras, a vi o lên cia con tra mu lhe res 
ou cri an ças.

9. a) Sal vo o dis pos to na alí nea b), os ju í zes se-
rão ele i tos por um man da to de nove anos e não po de -
rão ser re e le i tos, sal vo o dis pos to na alí nea c) e no
pa rá gra fo 2º do ar ti go 37;

b) Na pri me i ra ele i ção, um ter ço dos ju í zes ele i -
tos será se le ci o na do por sor te io para exer cer um
man da to de três anos; ou tro ter ço será se le ci o na do,
tam bém por sor te io, para exer cer um man da to de seis
anos; e os res tan tes exer ce rão um man da to de nove
anos;

c) Um juiz se le ci o na do para exer cer um man da -
to de três anos, em con for mi da de com a alí nea b), po-
de rá ser re e le i to para um man da to com ple to.

10. Não obs tan te o dis pos to no pa rá gra fo 9, um
juiz afe to a um Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra
Instân cia ou de Re cur so, em con for mi da de com o ar ti -
go 39, per ma ne ce rá em fun ções até à con clu são do
jul ga men to ou do re cur so dos ca sos que ti ver a seu
car go.

Arti go 37
Va gas

1. Caso ocor ra uma vaga, re a li zar-se-á uma ele-
i ção para o seu pro vi men to, de acor do com o ar ti go
36.
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2. O juiz ele i to para pro ver uma vaga, con clu i rá o
man da to do seu an te ces sor e, se esse pe río do for
igual ou in fe ri or a três anos, po de rá ser re e le i to para
um man da to com ple to, nos ter mos do ar ti go 36.

Arti go 38
A Pre si dên cia

1. O Pre si den te, o Pri me i ro Vice-Pre si den te e o
Se gun do Vice-Pre si den te se rão ele i tos por ma i o ria
ab so lu ta dos ju í zes. Cada um de sem pe nha rá o res-
pec ti vo car go por um pe río do de três anos ou até ao
ter mo do seu man da to como juiz, con for me o que ex-
pi rar em pri me i ro lu gar. Po de rão ser re e le i tos uma
úni ca vez.

2. O Pri me i ro Vice-Pre si den te subs ti tu i rá o Pre-
si den te em caso de im pos si bi li da de ou re cu sa des te.
O Se gun do Vice-Pre si den te subs ti tu i rá o Pre si den te
em caso de im pe di men to ou re cu sa des te ou do Pri-
me i ro Vice-Pre si den te.

3. O Pre si den te, o Pri me i ro Vice-Pre si den te e o
Se gun do Vice-Pre si den te cons ti tu i rão a Pre si dên cia,
que fi ca rá en car re ga da:

a) Da ade qua da ad mi nis tra ção do Tri bu nal, com
ex ce ção do Ga bi ne te do Pro cu ra dor; e

b) Das res tan tes fun ções que lhe fo rem con fe ri -
das de acor do com o pre sen te Esta tu to.

4. Embo ra exi min do-se da sua res pon sa bi li da de 
nos ter mos do pa rá gra fo 3º a), a Pre si dên cia atu a rá
em co or de na ção com o Ga bi ne te do Pro cu ra dor e de-
ve rá ob ter a apro va ção des te em to dos os as sun tos
de in te res se co mum.

Arti go 39
Ju í zos

1. Após a ele i ção dos ju í zes e logo que pos sí vel,
o Tri bu nal de ve rá or ga ni zar-se nas se ções re fe ri das
no ar ti go 34 b). A Se ção de Re cur sos será com pos ta
pelo Pre si den te e qua tro ju í zes, a Se ção de Jul ga -
men to em Pri me i ra ins tân cia por, pelo me nos, seis ju í -
zes e a Se ção de Instru ção por, pelo me nos, seis ju í -
zes. Os ju í zes se rão ads tri tos às Se ções de acor do
com a na tu re za das fun ções que cor res pon de rem a
cada um e com as res pec ti vas qua li fi ca ções e ex pe -
riên cia, por for ma a que cada Se ção dis po nha de um
con jun to ade qua do de es pe ci a lis tas em di re i to pe nal
e pro ces su al pe nal e em di re i to in ter na ci o nal. A Se-
ção de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia e a Se ção
de Instru ção se rão pre do mi nan te men te com pos tas
por ju í zes com ex pe riên cia em pro ces so pe nal.

2. a) As fun ções ju di ci a is do Tri bu nal se rão de-
sem pe nha das em cada Se ção pe los ju í zos.

b) I) O Ju í zo de Re cur sos será com pos to por to-
dos os ju í zes da Se ção de Re cur sos;

II) As fun ções do Ju í zo de Jul ga men to em Pri-
me i ra Instân cia se rão de sem pe nha das por três ju í zes 
da Se ção de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia;

III) As fun ções do Ju í zo de Instru ção se rão de-
sem pe nha das por três ju í zes da Se ção de Instru ção
ou por um só juiz da re fe ri da Se ção, em con for mi da de 
com o pre sen te Esta tu to e com o Re gu la men to Pro-
ces su al;

c) Nada no pre sen te nú me ro obs ta rá a que se
cons ti tu am si mul ta ne a men te mais de um Ju í zo de
Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia ou Ju í zo de Instru-
ção, sem pre que a ges tão efi ci en te do tra ba lho do Tri-
bu nal as sim o exi gir.

3. a) Os ju í zes ads tri tos às Se ções de Jul ga -
men to em Pri me i ra Instân cia e de Instru ção de sem -
pe nha rão o car go nes sas Se ções por um pe río do de
três anos ou, de cor ri do esse pe río do, até à con clu são
dos ca sos que lhes te nham sido co me ti dos pela res-
pec ti va Se ção;

b) Os ju í zes ads tri tos à Se ção de Re cur sos de-
sem pe nha rão o car go nes sa Se ção du ran te todo o
seu man da to.

4. Os ju í zes ads tri tos à Se ção de Re cur sos de-
sem pe nha rão o car go uni ca men te nes sa Se ção.
Nada no pre sen te ar ti go obs ta rá a que se jam ads tri -
tos tem po ra ri a men te ju í zes da Se ção de Jul ga men to
em Pri me i ra Instân cia à Se ção de Instru ção, ou in ver -
sa men te, se a Pre si dên cia en ten der que a ges tão efi-
ci en te do tra ba lho do Tri bu nal as sim o exi ge; po rém, o
juiz que te nha par ti ci pa do na fase ins tru tó ria não po-
de rá, em caso al gum, fa zer par te do Ju í zo de Jul ga -
men to em Pri me i ra Instân cia en car re ga do do caso.

Arti go 40
Inde pen dên cia dos ju í zes

1. Os ju í zes se rão in de pen den tes no de sem pe -
nho das suas fun ções.

2. Os ju í zes não de sen vol ve rão qual quer ati vi -
da de que pos sa ser in com pa tí vel com o exer cí cio das
suas fun ções ju di ci a is ou pre ju di car a con fi an ça na
sua in de pen dên cia.

3. Os ju í zes que de vam de sem pe nhar os seus
car gos em re gi me de ex clu si vi da de na sede do Tri bu -
nal não po de rão ter qual quer ou tra ocu pa ção de na tu -
re za pro fis si o nal.

4. As ques tões re la ti vas à apli ca ção dos pa rá -
gra fo 2º e 3º se rão de ci di das por ma i o ria ab so lu ta dos
ju í zes. Ne nhum juiz par ti ci pa rá na de ci são de uma
ques tão que lhe diga res pe i to.
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Arti go 41
Impe di men to e Des qua li fi ca ção de Ju í zes

1. A Pre si dên cia po de rá, a pe di do de um juiz,
de cla rar seu im pe di men to para o exer cí cio de al gu ma
das fun ções que lhe con fe re o pre sen te Esta tu to, em
con for mi da de com o Re gu la men to Pro ces su al.

2. a) Ne nhum juiz pode par ti ci par num caso em
que, por qual quer mo ti vo, seja pos ta em dú vi da a sua
im par ci a li da de. Será des qua li fi ca do, em con for mi da de
com o dis pos to nes te nú me ro, en tre ou tras ra zões, se
ti ver in ter vin do an te ri or men te, a qual quer tí tu lo, em um
caso sub me ti do ao Tri bu nal ou em um pro ce di men to
cri mi nal co ne xo em ní vel na ci o nal que en vol va a pes-
soa ob je to de in qué ri to ou pro ce di men to cri mi nal. Pode
ser igual men te des qua li fi ca do por qual quer ou tro dos
mo ti vos de fi ni dos no Re gu la men to Pro ces su al;

b) O Pro cu ra dor ou a pes soa ob je to de in qué ri to
ou pro ce di men to cri mi nal po de rá so li ci tar a des qua li -
fi ca ção de um juiz em vir tu de do dis pos to no pre sen te
nú me ro;

c) As ques tões re la ti vas à des qua li fi ca ção de ju-
i zes se rão de ci di das por ma i o ria ab so lu ta dos ju i zes.
O juiz cuja des qua li fi ca ção for so li ci ta da, po de rá pro-
nun ci ar-se so bre a ques tão, mas não po de rá to mar
par te na de ci são.

Arti go 42
O Ga bi ne te do Pro cu ra dor

1. O Ga bi ne te do Pro cu ra dor atu a rá de for ma in-
de pen den te, en quan to ór gão au tô no mo do Tri bu nal.
Com pe tir-lhe-á re co lher co mu ni ca ções e qual quer
ou tro tipo de in for ma ção, de vi da men te fun da men ta -
da, so bre cri mes da com pe tên cia do Tri bu nal, a fim de
os exa mi nar e in ves ti gar e de exer cer a ação pe nal
jun to ao Tri bu nal. Os mem bros do Ga bi ne te do Pro cu -
ra dor não so li ci ta rão nem cum pri rão or dens de fon tes
ex ter nas ao Tri bu nal.

2. O Ga bi ne te do Pro cu ra dor será pre si di do pelo
Pro cu ra dor, que terá ple na au to ri da de para di ri gir e
ad mi nis trar o Ga bi ne te do Pro cu ra dor, in clu in do o
pes so al, as ins ta la ções e ou tros re cur sos. O Pro cu ra -
dor será co ad ju va do por um ou mais Pro cu ra do -
res-Adjun tos, que po de rão de sem pe nhar qual quer
uma das fun ções que in cum bam àque le, em con for -
mi da de com o dis pos to no pre sen te Esta tu to. O Pro-
cu ra dor e os Pro cu ra do res-Adjun tos te rão na ci o na li -
da des di fe ren tes e de sem pe nha rão o res pec ti vo car-
go em re gi me de ex clu si vi da de.

3. O Pro cu ra dor e os Pro cu ra do res-Adjun tos de-
ve rão ter ele va da ido ne i da de mo ral, ele va do ní vel de
com pe tên cia e vas ta ex pe riên cia prá ti ca em ma té ria

de pro ces so pe nal. De ve rão pos su ir um ex ce len te co-
nhe ci men to e se rem flu en tes em, pelo me nos, uma
das lín guas de tra ba lho do Tri bu nal.

4. O Pro cu ra dor será ele i to por es cru tí nio se cre -
to e por ma i o ria ab so lu ta de vo tos dos mem bros da
Assem bléia dos Esta dos Par tes. Os Pro cu ra do -
res-Adjun tos se rão ele i tos da mes ma for ma, de en tre
uma lis ta de can di da tos apre sen ta da pelo Pro cu ra dor. 
O Pro cu ra dor pro po rá três can di da tos para cada car-
go de Pro cu ra dor-Adjun to a pro ver. A me nos que, ao
tem po da ele i ção, seja fi xa do um pe río do mais cur to,
o Pro cu ra dor e os Pro cu ra do res-Adjun tos exer ce rão
os res pec ti vos car gos por um pe río do de nove anos e
não po de rão ser re e le i tos.

5. O Pro cu ra dor e os Pro cu ra do res-Adjun tos não
de ve rão de sen vol ver qual quer ati vi da de que pos sa in-
ter fe rir com o exer cí cio das suas fun ções ou afe tar a
con fi an ça na sua in de pen dên cia e não po de rão de sem -
pe nhar qual quer ou tra fun ção de ca rá ter pro fis si o nal.

6. A Pre si dên cia po de rá, a pe di do do Pro cu ra -
dor ou de um Pro cu ra dor-Adjun to, es cu sá-lo de in ter -
vir num de ter mi na do caso.

7. O Pro cu ra dor e os Pro cu ra do res-Adjun tos
não po de rão par ti ci par em qual quer pro ces so em
que, por qual quer mo ti vo, a sua im par ci a li da de pos sa
ser pos ta em ca u sa. Se rão re cu sa dos, em con for mi -
da de com o dis pos to no pre sen te nú me ro, en tre ou-
tras ra zões, se ti ve rem in ter vin do an te ri or men te, a
qual quer tí tu lo, num caso sub me ti do ao Tri bu nal ou
num pro ce di men to cri me co ne xo em ní vel na ci o nal,
que en vol va a pes soa ob je to de in qué ri to ou pro ce di -
men to cri mi nal.

8. As ques tões re la ti vas à re cu sa do Pro cu ra dor
ou de um Pro cu ra dor-Adjun to se rão de ci di das pelo
Ju í zo de Re cur sos.

a) A pes soa ob je to de in qué ri to ou pro ce di men -
to cri mi nal po de rá so li ci tar, a todo o mo men to, a re cu -
sa do Pro cu ra dor ou de um Pro cu ra dor-Adjun to, pe los 
mo ti vos pre vis tos no pre sen te ar ti go;

b) O Pro cu ra dor ou o Pro cu ra dor-Adjun to, se-
gun do o caso, po de rão pro nun ci ar-se so bre a ques tão.

9. O Pro cu ra dor no me a rá as ses so res ju rí di cos
es pe ci a li za dos em de ter mi na das áre as in clu in do, en-
tre ou tras, as da vi o lên cia se xu al ou vi o lên cia por mo-
ti vos re la ci o na dos com a per ten ça a um de ter mi na do
gê ne ro e da vi o lên cia con tra as cri an ças.

Arti go 43
A Se cre ta ria

1. A Se cre ta ria será res pon sá vel pe los as pec tos 
não ju di ci a is da ad mi nis tra ção e do fun ci o na men to do
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Tri bu nal, sem pre ju í zo das fun ções e atri bu i ções do
Pro cu ra dor de fi ni das no ar ti go 42.

2. A Se cre ta ria será di ri gi da pelo Se cre tá rio,
prin ci pal res pon sá vel ad mi nis tra ti vo do Tri bu nal. O
Se cre tá rio exer ce rá as suas fun ções na de pen dên cia
do Pre si den te do Tri bu nal.

3. O Se cre tá rio e o Se cre tá rio-Adjun to de ve rão
ser pes so as de ele va da ido ne i da de mo ral e pos su ir
um ele va do ní vel de com pe tên cia e um ex ce len te co-
nhe ci men to e do mí nio de, pelo mo nos, uma das lín-
guas de tra ba lho do Tri bu nal.

4. Os ju i zes ele ge rão o Se cre tá rio em es cru tí nio
se cre to, por ma i o ria ab so lu ta, ten do em con si de ra ção
as re co men da ções da Assem bléia dos Esta dos Par-
tes. Se ne ces sá rio, ele ge rão um Se cre tá rio-Adjun to,
por re co men da ção do Se cre tá rio e pela mes ma for ma.

5. O Se cre tá rio será ele i to por um pe río do de
cin co anos para exer cer fun ções em re gi me de ex clu -
si vi da de e só po de rá ser re e le i to uma vez. O Se cre tá -
rio-Adjun to será ele i to por um pe río do de cin co anos,
ou por um pe río do mais cur to se as sim o de ci di rem os
ju i zes por de li be ra ção to ma da por ma i o ria ab so lu ta, e
exer ce rá as suas fun ções de acor do com as exi gên ci -
as de ser vi ço.

6. O Se cre tá rio cri a rá, no âm bi to da Se cre ta ria,
uma Uni da de de Apo io às Ví ti mas e Tes te mu nhas.
Esta Uni da de, em con jun to com o Ga bi ne te do Pro cu -
ra dor, ado ta rá me di das de pro te ção e dis po si ti vos de
se gu ran ça e pres ta rá as ses so ria e ou tro tipo de as-
sis tên cia às tes te mu nhas e ví ti mas que com pa re çam
pe ran te o Tri bu nal e a ou tras pes so as ame a ça das em
vir tu de do tes te mu nho pres ta do por aque las. A Uni da -
de in clu i rá pes so al es pe ci a li za do para aten der as ví ti -
mas de tra u mas, no me a da men te os re la ci o na dos
com cri mes de vi o lên cia se xu al.

Arti go 44
O Pes so al

1. O Pro cu ra dor e o Se cre tá rio no me a rão o pes-
so al qua li fi ca do ne ces sá rio aos res pec ti vos ser vi ços,
no me a da men te, no caso do Pro cu ra dor, o pes so al
en car re ga do de efe tu ar di li gên ci as no âm bi to do in-
qué ri to.

2. No to can te ao re cru ta men to de pes so al, o
Pro cu ra dor e o Se cre tá rio as se gu ra rão os mais al tos
pa drões de efi ciên cia, com pe tên cia e in te gri da de,
ten do em con si de ra ção, mu ta tis mu tan dis, os cri té ri os 
es ta be le ci dos no pa rá gra fo 8 do ar ti go 36.

O Se cre tá rio, com o acor do da Pre si dên cia e do
Pro cu ra dor, pro po rá o Esta tu to do Pes so al, que fi xa rá 
as con di ções de no me a ção, re mu ne ra ção e ces sa ção 

de fun ções do pes so al do Tri bu nal. O Esta tu to do Pes-
so al será apro va do pela Assem bléia dos Esta dos
Par tes.

4. O Tri bu nal po de rá, em cir cuns tân ci as ex cep -
ci o na is, re cor rer aos ser vi ços de pes so al co lo ca do à
sua dis po si ção, a tí tu lo gra tu í to, pe los Esta dos Par-
tes, or ga ni za ções in ter go ver na men ta is e or ga ni za -
ções não go ver na men ta is, com vis ta a co la bo rar com
qual quer um dos ór gãos do Tri bu nal. O Pro cu ra dor
po de rá anu ir a tal even tu a li da de em nome do Ga bi ne -
te do Pro cu ra dor. A uti li za ção do pes so al dis po ni bi li -
za do a tí tu lo gra tu í to fi ca rá su je i ta às di re ti vas es ta be -
le ci das pela Assem bléia dos Esta dos Par tes.

Arti go 45
Com pro mis so so le ne

Antes de as su mir as fun ções pre vis tas no pre-
sen te Esta tu to, os ju i zes, o Pro cu ra dor, os Pro cu ra do -
res-Adjun tos, o Se cre tá rio e o Se cre tá rio-Adjun to de-
cla ra rão so le ne men te, em ses são pú bli ca, que exer-
ce rão as suas fun ções im par ci al e cons ci en ci o sa -
men te.

Arti go 46
Ces sa ção de fun ções

1. Um Juiz, o Pro cu ra dor, um Pro cu ra dor-Adjun -
to, o Se cre tá rio ou o Se cre tá rio-Adjun to ces sa rá as
res pec ti vas fun ções, por de ci são ado ta da de acor do
com o dis pos to no pa rá gra fo 2º, nos ca sos em que:

a) Se con clua que a pes soa em ca u sa in cor reu
em fal ta gra ve ou in cum pri men to gra ve das fun ções
con fe ri das pelo pre sen te Esta tu to, de acor do com o
pre vis to no Re gu la men to Pro ces su al; ou

b) A pes soa em ca u sa se en con tre im pos si bi li ta -
da de de sem pe nhar as fun ções de fi ni das no pre sen te 
Esta tu to.

2. A de ci são re la ti va à ces sa ção de fun ções de
um juiz, do Pro cu ra dor ou de um Pro cu ra dor-Adjun to,
de acor do com o pa rá gra fo 1º, será ado ta da pela
Assem bléia dos Esta dos Par tes em es cru tí nio se cre to:

a) No caso de um juiz, por ma i o ria de dois ter ços 
dos Esta dos Par tes, com base em re co men da ção
ado ta da por ma i o ria de dois ter ços dos res tan tes ju i -
zes;

b) No caso do Pro cu ra dor, por ma i o ria ab so lu ta
dos Esta dos Par tes;

c) No caso de um Pro cu ra dor-Adjun to, por ma i o -
ria ab so lu ta dos Esta dos Par tes, com base na re co -
men da ção do Pro cu ra dor.
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3. A de ci são re la ti va à ces sa ção de fun ções do
Se cre tá rio ou do Se cre tá rio-Adjun to, será ado ta da
por ma i o ria ab so lu ta de vo tos dos ju i zes.

4. Os ju i zes, o Pro cu ra dor, os Pro cu ra do -
res-Adjun tos, o Se cre tá rio ou o Se cre tá rio-Adjun to,
cuja con du ta ou ido ne i da de para o exer cí cio das fun-
ções ine ren tes ao car go em con for mi da de com o pre-
sen te Esta tu to ti ver sido con tes ta da ao abri go do pre-
sen te ar ti go, te rão ple na pos si bi li da de de apre sen tar
e ob ter me i os de pro va e pro du zir ale ga ções de acor-
do com o Re gu la men to Pro ces su al; não po de rão, no
en tan to, par ti ci par, de qual quer ou tra for ma, na apre-
ci a ção do caso.

Arti go 47
Me di das dis ci pli na res

Os ju i zes, o Pro cu ra dor, os Pro cu ra do -
res-Adjun tos, o Se cre tá rio ou o Se cre tá rio-Adjun to
que ti ve rem co me ti do uma fal ta me nos gra ve que a
pre vis ta no pa rá gra fo 1º do ar ti go 46 in cor re rão em
res pon sa bi li da de dis ci pli nar nos ter mos do Re gu la -
men to Pro ces su al.

Arti go 48
Pri vi lé gi os e imu ni da des

1. O Tri bu nal go za rá, no ter ri tó rio dos Esta dos
Par tes, dos pri vi lé gi os e imu ni da des que se mos trem
ne ces sá ri os ao cum pri men to das suas fun ções.

2. Os ju i zes, o Pro cu ra dor, os Pro cu ra do -
res-Adjun tos e o Se cre tá rio go za rão, no exer cí cio das
suas fun ções ou em re la ção a es tas, dos mes mos pri-
vi lé gi os e imu ni da des re co nhe ci dos aos che fes das
mis sões di plo má ti cas, con ti nu an do a usu fru ir de ab-
so lu ta imu ni da de ju di ci al re la ti va men te às suas de cla -
ra ções, ora is ou es cri tas, e aos atos que pra ti quem no
de sem pe nho de fun ções ofi ci a is após o ter mo do res-
pec ti vo man da to.

3. O Se cre tá rio-Adjun to, o pes so al do Ga bi ne te
do Pro cu ra dor e o pes so al da Se cre ta ria go za rão dos
mes mos pri vi lé gi os e imu ni da des e das fa ci li da des
ne ces sá ri as ao cum pri men to das res pec ti vas fun-
ções, nos ter mos do acor do so bre os pri vi lé gi os e
imu ni da des do Tri bu nal.

4. Os ad vo ga dos, pe ri tos, tes te mu nhas e ou tras
pes so as, cuja pre sen ça seja re que ri da na sede do Tri-
bu nal, be ne fi ci a rão do tra ta men to que se mos tre ne-
ces sá rio ao fun ci o na men to ade qua do des te, nos ter-
mos do acor do so bre os pri vi lé gi os e imu ni da des do
Tri bu nal.

5. Os pri vi lé gi os e imu ni da des po de rão ser le-
van ta dos:

a) No caso de um juiz ou do Pro cu ra dor, por de-
ci são ado ta da por ma i o ria ab so lu ta dos ju i zes;

b) No caso do Se cre tá rio, pela Pre si dên cia;
c) No caso dos Pro cu ra do res-Adjun tos e do

pes so al do Ga bi ne te do Pro cu ra dor, pelo Pro cu ra dor;
d) No caso do Se cre tá rio-Adjun to e do pes so al

da Se cre ta ria, pelo Se cre tá rio.

Arti go 49
Ven ci men tos. sub sí di os e des pe sas

Os ju i zes, o Pro cu ra dor, os Pro cu ra do -
res-Adjun tos, o Se cre tá rio e o Se cre tá rio-ad jun to au-
fe ri rão os ven ci men tos e te rão di re i to aos sub sí di os e
ao re em bol so de des pe sas que fo rem es ta be le ci dos
em Assem bléia dos Esta dos Par tes. Estes ven ci men -
tos e sub sí di os não se rão re du zi dos no de cur so do
man da to.

Arti go 50
Lín guas ofi ci a is e lín guas de tra ba lho

1. As lín guas ára be, chi ne sa, es pa nho la, fran ce -
sa, in gle sa e rus sa se rão as lín guas ofi ci a is do Tri bu -
nal. As sen ten ças pro fe ri das pelo Tri bu nal, bem como
ou tras de ci sões so bre ques tões fun da men ta is sub-
me ti das ao Tri bu nal, se rão pu bli ca das nas lín guas ofi-
ci a is. A Pre si dên cia, de acor do com os cri té ri os de fi ni -
dos no Re gu la men to Pro ces su al, de ter mi na rá qua is
as de ci sões que po de rão ser con si de ra das como de-
ci sões so bre ques tões fun da men ta is, para os efe i tos
do pre sen te pa rá gra fo.

2. As lín guas fran ce sa e in gle sa se rão as lín-
guas de tra ba lho do Tri bu nal. O Re gu la men to Pro ces -
su al de fi ni rá os ca sos em que ou tras lín guas ofi ci a is
po de rão ser usa das como lín guas de tra ba lho.

3. A pe di do de qual quer Par te ou qual quer Esta-
do que te nha sido ad mi ti do a in ter vir num pro ces so, o
Tri bu nal au to ri za rá o uso de uma lín gua que não seja
a fran ce sa ou a in gle sa, sem pre que con si de re que tal
au to ri za ção se jus ti fi ca.

Arti go 51
Re gu la men to Pro ces su al

1. O Re gu la men to Pro ces su al en tra rá em vi gor
me di an te a sua apro va ção por uma ma i o ria de dois
ter ços dos vo tos dos mem bros da Assem bléia dos
Esta dos Par tes.

Po de rão pro por al te ra ções ao Re gu la men to
Pro ces su al:

a) Qu al quer Esta do Par te;
b) Os ju i zes, por ma i o ria ab so lu ta; ou
c) O Pro cu ra dor.
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2. Estas al te ra ções en tra rão em vi gor me di an te
a apro va ção por uma ma i o ria de dois ter ços dos vo tos 
dos mem bros da Assem bléia dos Esta dos par tes.

3. Após a apro va ção do Re gu la men to Pro ces su -
al, em ca sos ur gen tes em que a si tu a ção con cre ta
sus ci ta da em Tri bu nal não se en con tre pre vis ta no
Re gu la men to Pro ces su al, os ju i zes po de rão, por ma i -
o ria de dois ter ços, es ta be le cer nor mas pro vi só ri as a
se rem apli ca das até que a Assem bléia dos Esta dos
Par tes as apro ve, al te re ou re je i te na ses são or di ná ria 
ou ex tra or di ná ria se guin te.

4. O Re gu la men to Pro ces su al, e res pec ti vas al-
te ra ções, bem como qua is quer nor mas pro vi só ri as,
de ve rão es tar em con so nân cia com o pre sen te Esta-
tu to. As al te ra ções ao Re gu la men to Pro ces su al, as-
sim como as nor mas pro vi só ri as apro va da sem con-
for mi da de com o pa rá gra fo 3º, não se rão apli ca das
com ca rá ter re tro a ti vo em de tri men to de qual quer
pes soa que seja ob je to de in qué ri to ou de pro ce di -
men to cri mi nal, ou que te nha sido con de na da.

5. Em caso de con fli to en tre as dis po si ções do
Esta tu to e as do Re gu la men to Pro ces su al, o Esta tu to
pre va le ce rá.

Arti go 52
Re gi men to do Tri bu nal

1. De acor do com o pre sen te Esta tu to e com o
Re gu la men to Pro ces su al, os ju i zes apro va rão, por
ma i o ria ab so lu ta, o Re gi men to ne ces sá rio ao nor mal
fun ci o na men to do Tri bu nal.

2.O Pro cu ra dor e o Se cre tá rio se rão con sul ta -
dos so bre a ela bo ra ção do Re gi men to ou so bre qual-
quer al te ra ção que lhe seja in tro du zi da.

3. O Re gi men to do Tri bu nal e qual quer al te ra ção 
pos te ri or en tra rão em vi gor me di an te a sua apro va -
ção, sal vo de ci são em con trá rio dos ju i zes. Ime di a ta -
men te após a ado ção, se rão cir cu la dos pe los Esta dos 
Par tes para ob ser va ções e con ti nu a rão em vi gor se,
den tro de seis me ses, não fo rem for mu la das ob je -
ções pela ma i o ria dos Esta dos Par tes.

CAPÍTULO V
Inqué ri to E Pro ce di men to Cri mi nal

Arti go 53
Aber tu ra do in qué ri to

1. O Pro cu ra dor, após exa mi nar a in for ma ção de
que dis põe, abri rá um in qué ri to, a me nos que con si -
de re que, nos ter mos do pre sen te Esta tu to, não exis te 
fun da men to ra zoá vel para pro ce der ao mes mo. Na
sua de ci são, o Pro cu ra dor terá em con ta se:

a) A in for ma ção de que dis põe cons ti tui fun da -
men to ra zoá vel para crer que foi, ou está sen do, co-
me ti do um cri me da com pe tên cia do Tri bu nal;

b) O caso é ou se ria ad mis sí vel nos ter mos do
ar ti go 17; e

c) Ten do em con si de ra ção a gra vi da de do cri me
e os in te res ses das ví ti mas, não exis ti rão, con tu do, ra-
zões subs tan ci a is para crer que o in qué ri to não ser ve
os in te res ses da jus ti ça.

Se de ci dir que não há mo ti vo ra zoá vel para abrir
um in qué ri to e se esta de ci são se ba se ar uni ca men te
no dis pos to na alí nea c o Pro cu ra dor in for ma rá o Ju í -
zo de Instru ção.

2. Se, con clu í do o in qué ri to, o Pro cu ra dor che-
gar à con clu são de que não há fun da men to su fi ci en te
para pro ce der cri mi nal men te, na me di da em que:

a) Não exis tam ele men tos su fi ci en tes, de fato ou
de di re i to, para re que rer a emis são de um man da do
de de ten ção ou no ti fi ca ção para com pa rên cia, de
acor do com o ar ti go 58;

b) O caso seja inad mis sí vel, de acor do com o
ar ti go 17; ou

c) O pro ce di men to não ser vi ria o in te res se da
jus ti ça, con si de ra das to das as cir cuns tân ci as, tais
como a gra vi da de do cri me, os in te res ses das ví ti mas
e a ida de ou o es ta do de sa ú de do pre su mí vel au tor e
o grau de par ti ci pa ção no ale ga do cri me, co mu ni ca rá
a sua de ci são, de vi da men te fun da men ta da, ao Ju í zo
de Instru ção e ao Esta do que lhe sub me teu o caso, de
acor do com o ar ti go 14, ou ao Con se lho de Se gu ran -
ça, se se tra tar de um caso pre vis to no pa rá gra fo b do
ar ti go 13.

3. a) A pe di do do Esta do que ti ver sub me ti do o
caso, nos ter mos do ar ti go 14, ou do Con se lho de Se-
gu ran ça, nos ter mos do pa rá gra fo b do ar ti go 13, o
Ju í zo de Instru ção po de rá exa mi nar a de ci são do Pro-
cu ra dor de não pro ce der cri mi nal men te em con for mi -
da de com os pa rá gra fos 1º ou 2º e so li ci tar-lhe que re-
con si de re essa de ci são;

b) Além dis so, o Ju í zo de Instru ção po de rá, ofi-
ci o sa men te, exa mi nar a de ci são do Pro cu ra dor de
não pro ce der cri mi nal men te, se essa de ci são se ba-
se ar uni ca men te no dis pos to no pa rá gra fo 1º, alí nea
c, e no pa rá gra fo 2º, alí nea c. Nes se caso, a de ci são
do Pro cu ra dor só pro du zi rá efe i tos se con fir ma da
pelo Ju í zo de Instru ção.

4. O Pro cu ra dor po de rá, a todo o mo men to, re-
con si de rar a sua de ci são de abrir um in qué ri to ou pro-
ce der cri mi nal men te, com base em no vos fa tos ou no-
vas in for ma ções.
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Arti go 54
Fun ções e po de res do Pro cu ra do

 em ma té ria de in qué ri to

1. O Pro cu ra dor de ve rá:
a) A fim de es ta be le cer a ver da de dos fa tos,

alar gar o in qué ri to a to dos os fa tos e pro vas per ti nen -
tes para a de ter mi na ção da res pon sa bi li da de cri mi -
nal, em con for mi da de com o pre sen te Esta tu to e,
para esse efe i to, in ves ti gar, de igual modo, as cir cuns -
tân ci as que in te res sam quer à acu sa ção, quer à de fe -
sa;

b) Ado tar as me di das ade qua das para as se gu -
rar a efi cá cia do in qué ri to e do pro ce di men to cri mi nal
re la ti va men te aos cri mes da ju ris di ção do Tri bu nal e,
na sua atu a ção, o Pro cu ra dor terá em con ta os in te -
res ses e a si tu a ção pes so al das ví ti mas e tes te mu -
nhas, in clu in do a .ida de, o gê ne ro tal como de fi ni do
no pa rá gra fo 3º do ar ti go 7º, e o es ta do de sa ú de; terá
igual men te em con ta a na tu re za do cri me, em par ti cu -
lar quan do en vol va vi o lên cia se xu al, vi o lên cia por mo-
ti vos re la ci o na dos com a per ten ça a um de ter mi na do
gê ne ro e vi o lên cia con tra as cri an ças; e

c) Res pe i tar ple na men te os di re i tos con fe ri dos
às pes so as pelo pre sen te Esta tu to.

2. O Pro cu ra dor po de rá re a li zar in ves ti ga ções no
âm bi to de um in qué ri to no ter ri tó rio de um Esta do:

a) De acor do com o dis pos to na Par te IX; ou
b) Me di an te au to ri za ção do Ju í zo de Instru ção,

dada nos ter mos do pa rá gra fo 3º, alí nea d do ar ti go
57.

3. O Pro cu ra dor po de rá:
a) Re u nir e exa mi nar pro vas;
b) Con vo car e in ter ro gar pes so as ob je to de in-

qué ri to e con vo car e to mar o de po i men to de ví ti mas e
tes te mu nhas;

c) Pro cu rar ob ter a co o pe ra ção de qual quer
Esta do ou or ga ni za ção in ter go ver na men tal ou ins tru -
men to in ter go ver na men tal, de acor do com a res pec ti -
va com pe tên cia e/ou man da to;

d) Ce le brar acor dos ou con vê ni os com pa tí ve is
com o pre sen te Esta tu to, que se mos trem ne ces sá ri -
os para fa ci li tar a co o pe ra ção de um Esta do, de uma
or ga ni za ção in ter go ver na men tal ou de uma pes soa;

e) Con cor dar em não di vul gar, em qual quer fase
do pro ces so, do cu men tos ou in for ma ção que ti ver ob-
ti do, com a con di ção de pre ser var o seu ca rá ter con fi -
den ci al e com o ob je ti vo úni co de ob ter no vas pro vas,
a me nos que quem ti ver fa ci li ta do a in for ma ção con-
sin ta na sua di vul ga ção; e

f) Ado tar ou re que rer que se ado tem as me di das 
ne ces sá ri as para as se gu rar o ca rá ter con fi den ci al da
in for ma ção, a pro te ção de pes so as ou a pre ser va ção
da pro va.

Arti go 55
Di re i tos das pes so as no de cur so do in qué ri to

1. No de cur so de um in qué ri to aber to nos ter-
mos do pre sen te Esta tu to:

a) Ne nhu ma pes soa po de rá ser obri ga da a de-
por con tra si pró pria ou a de cla rar-se cul pa da;

b) Ne nhu ma pes soa po de rá ser sub me ti da a
qual quer for ma de co a ção, in ti mi da ção ou ame a ça,
tor tu ra ou ou tras for mas de pe nas ou tra ta men tos cru-
éis, de su ma nos ou de gra dan tes; e

c) Qu al quer pes soa que for in ter ro ga da numa
lín gua que não com pre en da ou não fale flu en te men te, 
será as sis ti da, gra tu i ta men te, por um in tér pre te com-
pe ten te e dis po rá das tra du ções que são ne ces sá ri as
às exi gên ci as de eqüi da de;

d) Ne nhu ma pes soa po de rá ser pre sa ou de ti da
ar bi tra ri a men te, nem ser pri va da da sua li ber da de,
sal vo pe los mo ti vos pre vis tos no pre sen te Esta tu to e
em con for mi da de com os pro ce di men tos nele es ta be -
le ci dos.

2. Sem pre que exis tam mo ti vos para crer que
uma pes soa co me teu um cri me da com pe tên cia do
Tri bu nal e que deve ser in ter ro ga da pelo Pro cu ra dor
ou pe las au to ri da des na ci o na is, em vir tu de de um pe-
di do fe i to em con for mi da de com o dis pos to na Par te
IX do pre sen te Esta tu to, essa pes soa será in for ma da, 
an tes do in ter ro ga tó rio, de que goza ain da dos se-
guin tes di re i tos:

a) A ser in for ma da an tes de ser in ter ro ga da de
que exis tem in dí ci os de que co me teu um cri me da
com pe tên cia do Tri bu nal;

b) A guar dar si lên cio, sem que tal seja tido em
con si de ra ção para efe i tos de de ter mi na ção da sua
cul pa ou ino cên cia;

c) A ser as sis ti da por um ad vo ga do da sua es co -
lha ou, se não o ti ver, a so li ci tar que lhe seja de sig na -
do um de fen sor da ti vo, em to das as si tu a ções em que
o in te res se da jus ti ça as sim o exi ja e sem qual quer
en car go se não pos su ir me i os su fi ci en tes para lhe pa-
gar; e

d) A ser in ter ro ga da na pre sen ça do seu ad vo -
ga do, a me nos que te nha re nun ci a do vo lun ta ri a men te 
ao di re i to de ser as sis ti da por um ad vo ga do.
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Arti go 56
Inter ven ção do Ju í zo de Instru ção em caso de
opor tu ni da de úni ca de pro ce der a um in qué ri to

1. a) Sem pre que con si de re que um in qué ri to
ofe re ce uma opor tu ni da de úni ca de re co lher de po i -
men tos ou de cla ra ções de uma tes te mu nha ou de
exa mi nar, re u nir ou ve ri fi car pro vas, o Pro cu ra dor co-
mu ni ca rá esse fato ao Ju í zo de Instru ção;

b) Nes se caso, o Ju í zo de Instru ção, a pe di do do
Pro cu ra dor, po de rá ado tar as me di das que en ten der
ne ces sá ri as para as se gu rar a efi cá cia e a in te gri da de
do pro ces so e, em par ti cu lar, para pro te ger os di re i tos 
de de fe sa;

c) Sal vo de ci são em con trá rio do Ju í zo de
Instru ção, o Pro cu ra dor trans mi ti rá a in for ma ção re le -
van te à pes soa que te nha sido de ti da, ou que te nha
com pa re ci do na se qüên cia de no ti fi ca ção emi ti da no
âm bi to do in qué ri to a que se re fe re à alí nea a, para
que pos sa ser ou vi da so bre a ma té ria em ca u sa.

2. As me di das a que se faz re fe rên cia na alí nea
b do pa rá gra fo 1º po de rão con sis tir em:

a) Fa zer re co men da ções ou pro fe rir des pa chos
so bre o pro ce di men to a se guir;

b) Orde nar que seja la vra do o pro ces so;
c) No me ar um pe ri to;
d) Au to ri zar o ad vo ga do de de fe sa do de ti do, ou

de quem ti ver com pa re ci do no Tri bu nal na se qüên cia
de no ti fi ca ção, a par ti ci par no pro ces so ou, no caso
des sa de ten ção ou com pa re ci men to não se ter ain da
ve ri fi ca do ou não ti ver ain da sido de sig na do ad vo ga -
do, a no me ar ou tro de fen sor que se en car re ga rá dos
Inte res ses da de fe sa e os re pre sen ta rá;

e) Encar re gar um dos seus mem bros ou, se ne-
ces sá rio, ou tro juiz dis po ní vel da Se ção de Instru ção
ou da Se ção de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia, de
for mu lar re co men da ções ou pro fe rir des pa chos so bre 
o re co lhi men to e a pre ser va ção de me i os de pro va e a
in qui ri ção de pes so as;

f) Ado tar to das as me di das ne ces sá ri as para re-
u nir ou pre ser var me i os de pro va.

3. a) Se o Pro cu ra dor não ti ver so li ci ta do as me-
di das pre vis tas no pre sen te ar ti go mas o Ju í zo de
Instru ção con si de rar que tais me di das se rão ne ces -
sá ri as para pre ser var me i os de pro va que lhe pa re -
çam es sen ci a is para a de fe sa no jul ga men to, o Ju í zo
con sul ta rá o Pro cu ra dor a fim de sa ber se exis tem
mo ti vos po de ro sos para este não re que rer as re fe ri -
das me di das. Se, após con sul ta, o Ju í zo con clu ir que
a omis são de re que ri men to de tais me di das é in jus ti fi -
ca da, po de rá ado tar es sas me di das de ofí cio.

b) O Pro cu ra dor po de rá re cor rer da de ci são do
Ju í zo de Instru ção de ofí cio, nos ter mos do pre sen te
nú me ro. O re cur so se gui rá uma for ma su má ria.

4. A ad mis si bi li da de dos me i os de pro va pre ser -
va dos ou re co lhi dos para efe i tos do pro ces so ou o
res pec ti vo re gis tro, em con for mi da de com o pre sen te
ar ti go, re ger-se-ão, em jul ga men to, pelo dis pos to no
ar ti go 69, e te rão o va lor que lhes for atri bu í do pelo
Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia.

Arti go 57
Fun ções e po de res do Ju í zo de Instru ção

1. Sal vo dis po si ção em con trá rio con ti da no pre-
sen te Esta tu to, o Ju í zo de ins tru ção exer ce rá as suas
fun ções em con for mi da de com o pre sen te ar ti go.

2. a) Para os des pa chos do Ju í zo de Instru ção
pro fe ri dos ao abri go dos ar ti gos 15,18, 19, 54, pa rá -
gra fo 2, 61, pa rá gra fo 7, e 72, deve con cor rer ma i o ria
de vo tos dos ju i zes que o com põem;

b) Em to dos os ou tros ca sos, um úni co juiz do
Ju í zo de Instru ção po de rá exer cer as fun ções de fi ni -
das no pre sen te Esta tu to, sal vo dis po si ção em con-
trá rio con ti da no Re gu la men to Pro ces su al ou de ci são 
em con trá rio do Ju í zo de Instru ção to ma da por ma i o -
ria de vo tos.

3. Inde pen den te men te das ou tras fun ções con-
fe ri das pelo pre sen te Esta tu to, o Ju í zo de Instru ção
po de rá:

a) A pe di do do Pro cu ra dor, pro fe rir os des pa -
chos e emi tir os man da dos que se re ve lem ne ces sá ri -
os para um in qué ri to;

b) A pe di do de qual quer pes soa que te nha sido
de ti da ou te nha com pa re ci do na se qüên cia de no ti fi -
ca ção ex pe di da nos ter mos do ar ti go 58, pro fe rir des-
pa chos, in clu in do me di das tais como as in di ca das no
ar ti go 56, ou pro cu rar ob ter, nos ter mos do dis pos to
na Par te IX, a co o pe ra ção ne ces sá ria para au xi li ar
essa pes soa a pre pa rar a sua de fe sa;

c) Sem pre que ne ces sá rio, as se gu rar a pro te -
ção e o res pe i to pela pri va ci da de de ví ti mas e tes te -
mu nhas, a pre ser va ção da pro va, a pro te ção de pes-
so as de ti das ou que te nham com pa re ci do na se qüên -
cia de no ti fi ca ção para com pa re ci men to, as sim como
a pro te ção de in for ma ção que afe te a se gu ran ça na ci -
o nal;

d) Au to ri zar o Pro cu ra dor a ado tar me di das es-
pe cí fi cas no âm bi to de um in qué ri to, no ter ri tó rio de
um Esta do Par te sem ter ob ti do a co o pe ra ção des te
nos ter mos do dis pos to na Par te IX, caso o Ju í zo de
Instru ção de ter mi ne que, ten do em con si de ra ção, na
me di da do pos sí vel, a po si ção do re fe ri do Esta do,
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este úl ti mo não está ma ni fes ta men te em con di ções
de sa tis fa zer um pe di do de co o pe ra ção face à in ca pa -
ci da de de to das as au to ri da des ou ór gãos do seu sis-
te ma ju di ciá rio com com pe tên cia para dar se gui men -
to a um pe di do de co o pe ra ção for mu la do nos ter mos
do dis pos to na Par te IX.

e) Qu an do ti ver emi ti do um man da do de de ten -
ção ou uma no ti fi ca ção para com pa re ci men to nos ter-
mos do ar ti go 58, e le van do em con si de ra ção o va lor
das pro vas e os di re i tos das par tes em ques tão, em
con for mi da de com o dis pos to no pre sen te Esta tu to e
no Re gu la men to Pro ces su al, pro cu rar ob ter a co o pe -
ra ção dos Esta dos, nos ter mos do pa rá gra fo 1º, alí-
nea k) do ar ti go 93, para ado ção de me di das ca u te la -
res que vi sem à apre en são, em par ti cu lar no in te res -
se su pe ri or das ví ti mas.

Arti go 58
Man da do de de ten ção e no ti fi ca ção 

para com pa re ci men to do Ju í zo de Instru ção

1. A todo o mo men to após a aber tu ra do in qué ri to,
o Ju í zo de Instru ção po de rá, a pe di do do Pro cu ra dor,
emi tir um man da do de de ten ção con tra uma pes soa se,
após exa mi nar o pe di do e as pro vas ou ou tras in for ma -
ções sub me ti das pelo Pro cu ra dor, con si de rar que:

a) Exis tem mo ti vos su fi ci en tes para crer que
essa pes soa co me teu um cri me da com pe tên cia do
Tri bu nal; e

b) A de ten ção des sa pes soa se mos tra ne ces -
sá ria para;

i) Ga ran tir o seu com pa re ci men to em tri bu nal;
ii) Ga ran tir que não obs tru i rá, nem porá em pe ri -

go, o in qué ri to ou a ação do Tri bu nal; ou
iii) Se for o caso, Impe dir que a pes soa con ti nue

a co me ter esse cri me ou um cri me co ne xo que seja
da com pe tên cia do Tri bu nal e te nha a sua ori gem nas
mes mas cir cuns tân ci as.

2. Do re que ri men to do Pro cu ra dor de ve rão
cons tar os se guin tes ele men tos:

a) O nome da pes soa em ca u sa e qual quer ou-
tro ele men to útil de iden ti fi ca ção;

b) A re fe rên cia pre ci sa do cri me da com pe tên cia 
do Tri bu nal que a pes soa te nha pre su mi vel men te co-
me ti do;

c) Uma des cri ção su cin ta dos fa tos que ale ga -
da men te cons ti tu em o cri me;

d) Um re su mo das pro vas e de qual quer ou tra
in for ma ção que cons ti tua mo ti vo su fi ci en te para crer
que a pes soa co me teu o cri me; e

e) Os mo ti vos pe los qua is, o Pro cu ra dor con si de -
re ne ces sá rio pro ce der à de ten ção da que la pes soa.

3. Do man da do de de ten ção de ve rão cons tar os
se guin tes ele men tos:

a) O nome da pes soa em ca u sa e qual quer ou-
tro ele men to útil de iden ti fi ca ção;

b) A re fe rên cia pre ci sa do cri me da com pe tên cia 
do Tri bu nal que jus ti fi que o pe di do de de ten ção; e

c) Uma des cri ção su cin ta dos fa tos que ale ga -
da men te cons ti tu em o cri me.

4. O man da do de de ten ção man ter-se-á vá li do
até de ci são em con trá rio do Tri bu nal.

5. Com base no man da do de de ten ção, o Tri bu -
nal po de rá so li ci tar a pri são pre ven ti va ou a de ten ção
e en tre ga da pes soa em con for mi da de com o dis pos -
to na Par te IX do pre sen te Esta tu to.

6. O Pro cu ra dor po de rá so li ci tar ao Ju í zo de
Instru ção que al te re o man da do de de ten ção no sen ti -
do de re qua li fi car os cri mes aí in di ca dos ou de adi ci o -
nar ou tros O Ju í zo de Instru ção al te ra rá o man da do
de de ten ção se con si de rar que exis tem mo ti vos su fi -
ci en tes para crer que a pes soa co me teu quer os cri-
mes na for ma que se in di ca nes sa re qua li fi ca ção,
quer os no vos cri mes.

7. O Pro cu ra dor po de rá so li ci tar ao Ju í zo de
Instru ção que, em vez de um man da do de de ten ção,
emi ta uma no ti fi ca ção para com pa re ci men to. Se o Ju-
í zo con si de rar que exis tem mo ti vos su fi ci en tes para
crer que a pes soa co me teu o cri me que lhe é im pu ta -
do e que uma no ti fi ca ção para com pa re ci men to será
su fi ci en te para ga ran tir a sua pre sen ça efe ti va em tri-
bu nal, emi ti rá uma no ti fi ca ção para que a pes soa
com pa re ça, com ou sem a im po si ção de me di das res-
tri ti vas de li ber da de (dis tin tas da de ten ção) se pre vis -
tas no di re i to in ter no. Da no ti fi ca ção para com pa re ci -
men to de ve rão cons tar os se guin tes ele men tos:

a) O nome da pes soa em ca u sa e qual quer ou-
tro ele men to útil de iden ti fi ca ção;

b) A data de com pa re ci men to;
c) A re fe rên cia pre ci sa ao cri me da com pe tên cia 

do Tri bu nal que a pes soa ale ga da men te te nha co me -
ti do; e

d) Uma des cri ção su cin ta dos fa tos que ale ga -
da men te cons ti tu em o cri me.

Esta no ti fi ca ção será di re ta men te fe i ta à pes soa 
em ca u sa.

Arti go 59
Pro ce di men to de de ten ção

no Esta do da de ten ção

1. O Esta do Par te que re ce ber um pe di do de pri-
são pre ven ti va ou de de ten ção e en tre ga, ado ta rá
ime di a ta men te as me di das ne ces sá ri as para pro ce -
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der à de ten ção, em con for mi da de com o res pec ti vo
di re i to in ter no e com o dis pos to na Par te IX.

2. O de ti do será ime di a ta men te le va do à pre sen -
ça da au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te do Esta do da
de ten ção que de ter mi na rá se, de acor do com a le gis -
la ção des se Esta do:

a) O man da do de de ten ção é apli cá vel à pes soa 
em ca u sa;

b) A de ten ção foi exe cu ta da de acor do com a lei;
c) Os di re i tos do de ti do fo ram res pe i ta dos,
3. O de ti do terá di re i to a so li ci tar à au to ri da de

com pe ten te do Esta do da de ten ção au to ri za ção para
aguar dar a sua en tre ga em li ber da de.

4. Ao de ci dir so bre o pe di do, a au to ri da de com-
pe ten te do Esta do da de ten ção de ter mi na rá se, em
face da gra vi da de dos cri mes im pu ta dos, se ve ri fi cam
cir cuns tân ci as ur gen tes e ex cep ci o na is que jus ti fi -
quem a li ber da de pro vi só ria e se exis tem as ga ran ti as 
ne ces sá ri as para que o Esta do de de ten ção pos sa
cum prir a sua obri ga ção de en tre gar a pes soa ao Tri-
bu nal. Essa au to ri da de não terá com pe tên cia para
exa mi nar se o man da do de de ten ção foi re gu lar men te 
emi ti do, nos ter mos das alí ne as a) e b) do pa rá gra fo lº
do ar ti go 58

5. O pe di do de li ber da de pro vi só ria será no ti fi ca -
do ao Ju í zo de Instru ção, o qual fará re co men da ções
à au to ri da de com pe ten te do Esta do da de ten ção.
Antes de to mar uma de ci são, a au to ri da de com pe ten -
te do Esta do da de ten ção terá em con ta es sas re co -
men da ções, in clu in do as re la ti vas a me di das ade qua -
das para im pe dir a fuga da pes soa.

6. Se a li ber da de pro vi só ria for con ce di da, o Ju í -
zo de Instru ção po de rá so li ci tar in for ma ções pe rió di -
cas so bre a si tu a ção de li ber da de pro vi só ria.

7. Uma vez que o Esta do da de ten ção te nha or-
de na do a en tre ga, o de ti do será co lo ca do, o mais ra-
pi da men te pos sí vel, à dis po si ção do Tri bu nal.

Arti go 60
Iní cio da fase ins tru tó ria

1. Logo que uma pes soa seja en tre gue ao Tri bu -
nal ou nele com pa re ça vo lun ta ri a men te em cum pri -
men to de uma no ti fi ca ção para com pa re ci men to, o
Ju í zo de Instru ção de ve rá as se gu rar-se de que essa
pes soa foi in for ma da dos cri mes que lhe são im pu ta -
dos e dos di re i tos que o pre sen te Esta tu to lhe con fe -
re, in clu in do o di re i to de so li ci tar au to ri za ção para
aguar dar o jul ga men to em li ber da de.

2. A pes soa ob je to de um man da do de de ten ção 
po de rá so li ci tar au to ri za ção para aguar dar jul ga men -
to em li ber da de. Se o Ju í zo de Instru ção con si de rar

ve ri fi ca das as con di ções enun ci a das no pa rá gra fo 1º
do ar ti go 58, a de ten ção será man ti da. Caso con trá -
rio, a pes soa será pos ta em li ber da de, com ou sem
con di ções.

3. O Ju í zo de Instru ção re e xa mi na rá pe ri o di ca -
men te a sua de ci são quan to à li ber da de pro vi só ria ou
à de ten ção, po den do fazê-lo a todo o mo men to, a pe-
di do do Pro cu ra dor ou do in te res sa do. Ao tem po da
re vi são, o Ju í zo po de rá mo di fi car a sua de ci são quan-
to à de ten ção, à li ber da de pro vi só ria ou às con di ções
des ta, se con si de rar que a al te ra ção das cir cuns tân ci -
as o jus ti fi ca.

4. O Ju í zo de Instru ção cer ti fi car-se-á de que a
de ten ção não será pro lon ga da por pe río do não ra-
zoá vel de vi do a de mo ra in jus ti fi ca da por par te do Pro-
cu ra dor. Caso se pro du za a re fe ri da de mo ra, o Tri bu -
nal con si de ra rá a pos si bi li da de de por o in te res sa do
em li ber da de, com ou sem con di ções.

5. Se ne ces sá rio, o Ju í zo de Instru ção po de rá
emi tir um man da do de de ten ção para ga ran tir o com-
pa re ci men to de uma pes soa que te nha sido pos ta em
li ber da de.

Arti go 61
Apre ci a ção da acu sa ção an tes do jul ga men to

1. Sal vo o dis pos to no pa rá gra fo 2º, e em um
pra zo ra zoá vel após a en tre ga da pes soa ao Tri bu nal
ou ao seu com pa re ci men to vo lun tá rio pe ran te este, o
Ju í zo de Instru ção re a li za rá uma au diên cia para apre-
ci ar os fa tos cons tan tes da acu sa ção com base nos
qua is o Pro cu ra dor pre ten de re que rer o jul ga men to. A
au diên cia ocor re rá lu gar na pre sen ça do Pro cu ra dor
e do acu sa do, as sim como do de fen sor des te.

2. O Ju í zo de ins tru ção, de ofí cio ou a pe di do do
Pro cu ra dor, po de rá re a li zar a au diên cia na au sên cia
do acu sa do, a fim de apre ci ar os fa tos cons tan tes da
acu sa ção com base nos qua is o Pro cu ra dor pre ten de
re que rer o jul ga men to, se o acu sa do: 

a) Ti ver re nun ci a do ao seu di re i to a es tar pre-
sen te; ou

b) Ti ver fu gi do ou não for pos sí vel en con trá-lo,
ten do sido to ma das to das as me di das ra zoá ve is para
as se gu rar o seu com pa re ci men to em Tri bu nal e para
o in for mar dos fa tos cons tan tes da acu sa ção e da re a -
li za ção de uma au diên cia para apre ci a ção dos mes-
mos.

Nes te caso, o acu sa do será re pre sen ta do por
um de fen sor, se o Ju í zo de Instru ção de ci dir que tal
ser vi rá os in te res ses da jus ti ça.

3. Num pra zo ra zoá vel an tes da au diên cia, o
acu sa do:
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a) Re ce be rá uma có pia do do cu men to es pe ci fi -
can do os fa tos cons tan tes da acu sa ção com base nos
qua is o Pro cu ra dor pre ten de re que rer o jul ga men to; e

b) Será in for ma do das pro vas que o Pro cu ra dor
pre ten de apre sen tar em au diên cia.

O Ju í zo de Instru ção po de rá pro fe rir des pa cho
so bre a di vul ga ção de in for ma ção para efe i tos da au-
diên cia.

4. Antes da au diên cia, o Pro cu ra dor po de rá re a -
brir o in qué ri to e al te rar ou re ti rar par te dos fa tos
cons tan tes da acu sa ção. O acu sa do será no ti fi ca do
de qual quer al te ra ção ou re ti ra da em tem po ra zoá vel,
an tes da re a li za ção da au diên cia. No caso de re ti ra da
de par te dos fa tos cons tan tes da acu sa ção, o Pro cu -
ra dor in for ma rá o Ju í zo de Instru ção dos mo ti vos da
mes ma.

5. Na au diên cia, o Pro cu ra dor pro du zi rá pro vas
sa tis fa tó ri as dos fa tos cons tan tes da acu sa ção, nos
qua is ba se ou a sua con vic ção de que o acu sa do co-
me teu o cri me que lhe é im pu ta do. O Pro cu ra dor po-
de rá ba se ar-se em pro vas do cu men ta is ou um re su -
mo das pro vas, não sen do obri ga do a cha mar as tes-
te mu nhas que irão de por no jul ga men to.

6. Na au diên cia, o acu sa do po de rá:
a) Con tes tar as acu sa ções;
b) Impug nar as pro vas apre sen ta das pelo Pro-

cu ra dor; e
c) Apre sen tar pro vas.
7. Com base nos fa tos apre ci a dos du ran te a au-

diên cia, o Ju í zo de Instru ção de ci di rá se exis tem pro-
vas su fi ci en tes de que o acu sa do co me teu os cri mes
que lhe são im pu ta dos. De acor do com essa de ci são,
o Ju í zo de Instru ção:

a) De cla ra rá pro ce den te a acu sa ção na par te
re la ti va men te à qual con si de rou te rem sido re u ni das
pro vas su fi ci en tes e re me te rá o acu sa do para o ju í zo
de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia, a fim de aí ser
jul ga do pe los fa tos con fir ma dos;

b) Não de cla ra rá pro ce den te a acu sa ção na
par te re la ti va men te à qual con si de rou não te rem sido
re u ni das pro vas su fi ci en tes;

c) Adi a rá a au diên cia e so li ci ta rá ao Pro cu ra dor
que con si de re a pos si bi li da de de:

i) Apre sen tar no vas pro vas ou efe tu ar novo in-
qué ri to re la ti va men te a um de ter mi na do fato cons tan -
te da acu sa ção; ou

ii) Mo di fi car par te da acu sa ção, se as pro vas re-
u ni das pa re ce rem in di car que um cri me dis tin to, da
com pe tên cia do Tri bu nal, foi co me ti do.

8. A de cla ra ção de não pro ce dên cia re la ti va -
men te a par te de uma acu sa ção, pro fe ri da pelo Ju í zo

de Instru ção, não obs ta rá a que o Pro cu ra dor so li ci te
no va men te a sua apre ci a ção, na con di ção de apre-
sen tar pro vas adi ci o na is.

9. Ten do os fa tos cons tan tes da acu sa ção sido
de cla ra dos pro ce den tes, e an tes do iní cio do jul ga -
men to, o Pro cu ra dor po de rá, me di an te au to ri za ção
do Ju í zo de Instru ção e no ti fi ca ção pré via do acu sa -
do, al te rar al guns fa tos cons tan tes da acu sa ção. Se o
Pro cu ra dor pre ten der acres cen tar no vos fa tos ou
subs ti tuí-los por ou tros de na tu re zas mais gra ve, de-
ve rá, nos ter mos do pre ser ve ar ti go, re que rer uma
au diên cia para a res pec ti va apre ci a ção. Após o iní cio
do jul ga men to, o Pro cu ra dor po de rá re ti rar a acu sa -
ção, com au to ri za ção do Ju í zo de Instru ção.

10. Qu al quer man da do emi ti do de i xa rá de ser
vá li do re la ti va men te aos fa tos cons tan tes da acu sa -
ção que te nham sido de cla ra dos não pro ce den tes
pelo Ju í zo de Instru ção ou que te nham sido re ti ra dos
pelo Pro cu ra dor.

11. Ten do a acu sa ção sido de cla ra da pro ce den -
te nos ter mos do pre sen te ar ti go, a Pre si dên cia de sig -
na rá um Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia
que, sob re ser va do dis pos to no pa rá gra fo 9 do pre-
sen te ar ti go e no pa rá gra fo 4º do ar ti go 64, se en car -
re ga rá da fase se guin te do pro ces so e po de rá exer cer 
as fun ções do Ju í zo de Instru ção que se mos trem
per ti nen tes e apro pri a das nes sa fase do pro ces so.

CAPÍTULO VI
O Jul ga men to

Arti go 62
Lo cal do jul ga men to

Sal vo de ci são em con trá rio, o jul ga men to terá
lu gar na sede do Tri bu nal.

Arti go 63
Pre sen ça do acu sa do em jul ga men to

1. O acu sa do es ta rá pre sen te du ran te o jul ga -
men to.

2. Se o acu sa do, pre sen te em tri bu nal, per tur bar 
per sis ten te men te a au diên cia, o Ju í zo de Jul ga men to
em Pri me i ra Instân cia po de rá or de nar a sua re mo ção
da sala e pro vi den ci ar para que acom pa nhe o pro ces -
so e dê ins tru ções ao seu de fen sor a par tir do ex te ri or
da mes ma, uti li zan do, se ne ces sá rio, me i os téc ni cos
de co mu ni ca ção. Estas me di das só se rão ado ta das
em cir cuns tân ci as ex cep ci o na is e pelo pe río do es tri -
ta men te ne ces sá rio, após se te rem es go ta do ou tras
pos si bi li da des ra zoá ve is.
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Arti go 64
Fun ções e po de res do Ju í zo de

Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia

1. As fun ções e po de res do Ju í zo de Jul ga men to 
em Pri me i ra Instân cia, enun ci a das no pre sen te ar ti -
go, de ve rão ser exer ci das em con for mi da de com o
pre sen te Esta tu to e o Re gu la men to Pro ces su al.

2. O Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia
ze la rá para que o jul ga men to seja con du zi do de ma-
ne i ra eqüi ta ti va e cé le re, com to tal res pe i to dos di re i -
tos do acu sa do e ten do em de vi da con ta a pro te ção
das ví ti mas e tes te mu nhas.

3. O Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia
a que seja sub me ti do um caso nos ter mos do pre sen -
te Esta tu to:

a) Con sul ta rá as par tes e ado ta rá as me di das
ne ces sá ri as para que o pro ces so se de sen ro le de
ma ne i ra eqüi ta ti va e cé le re;

b) De ter mi na rá qual a lín gua, ou qua is as lín-
guas, a uti li zar no jul ga men to; e

c) Sob re ser va de qual quer ou tra dis po si ção
per ti nen te do pre sen te Esta tu to, pro vi den ci a rá pela
re ve la ção de qua is quer do cu men tos ou da in for ma -
ção que não te nha sido di vul ga da an te ri or men te, com
su fi ci en te an te ce dên cia re la ti va men te ao iní cio do jul-
ga men to, a fim de per mi tir a sua pre pa ra ção ade qua -
da para o jul ga men to.

4. O Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia
po de rá, se mos trar ne ces sá rio para o seu fun ci o na -
men to efi caz e im par ci al, re me ter ques tões pre li mi na -
res ao Ju í zo de Instru ção ou, se ne ces sá rio, a um ou-
tro juiz dis po ní vel da Se ção de Instru ção.

5. Me di an te no ti fi ca ção às par tes, o Ju í zo de Jul-
ga men to em Pri me i ra Instân cia po de rá, con for me se
lhe afi gu re mais ade qua do, or de nar que as acu sa -
ções con tra mais de um acu sa do se jam de du zi das
con jun ta ou se pa ra da men te.

6. No de sem pe nho das suas fun ções, an tes ou
no de cur so de um jul ga men to, o Ju í zo de Jul ga men to
em Pri me i ra Instân cia po de rá, se ne ces sá rio:

a) Exer cer qual quer uma das fun ções do Ju í zo
de Instru ção con sig na das no pa rá gra fo 11 do ar ti go
61;

b) Orde nar a com pa rên cia e a au di ção de tes te -
mu nhas e a apre sen ta ção de do cu men tos e ou tras
pro vas, ob ten do para tal, se ne ces sá rio, o au xí lio de
ou tros Esta dos, con for me pre vis to no pre sen te Esta-
tu to;

c) Ado tar me di das para a pro te ção da in for ma -
ção con fi den ci al;

d) Orde nar a apre sen ta ção de pro vas adi ci o na is 
às re u ni das an tes do jul ga men to ou às apre sen ta das
no de cur so do jul ga men to pe las par tes;

e) Ado tar me di das para a pro te ção do acu sa do,
tes te mu nhas e ví ti mas; e

f) De ci dir so bre qual quer ou tra ques tão per ti -
nen te.

7. A au diên cia de jul ga men to será pú bli ca. No
en tan to, o Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia 
po de rá de ci dir que de ter mi na das di li gên ci as se efe tu -
em à por ta fe cha da, em con for mi da de com os ob je ti -
vos enun ci a dos no ar ti go 68 ou com vis ta a pro te ger
in for ma ção de ca rá ter con fi den ci al ou res tri ta que ve-
nha a ser apre sen ta da como pro va.

8. a) No iní cio da au diên cia de jul ga men to, o Ju í -
zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia or de na rá a
le i tu ra ao acu sa do, dos fa tos cons tan tes da acu sa ção
pre vi a men te con fir ma dos pelo Ju í zo de Instru ção. O
Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia de ve rá
cer ti fi car-se de que o acu sa do com pre en de a na tu re -
za dos fa tos que lhe são im pu ta dos e dar-lhe a opor-
tu ni da de de os con fes sar, de acor do com o dis pos to
no ar ti go 65, ou de se de cla rar ino cen te;

b) Du ran te o jul ga men to, o juiz pre si den te po de -
rá dar ins tru ções so bre a con du ção da au diên cia, no-
me a da men te para as se gu rar que esta se de sen ro le
de ma ne i ra eqüi ta ti va e im par ci al. Sal vo qual quer ori-
en ta ção do juiz pre si den te, as par tes po de rão apre-
sen tar pro vas em con for mi da de com as dis po si ções
do pre sen te Esta tu to.

9. O Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia
po de rá, in clu si ve, de ofí cio ou a pe di do de uma das
par tes, a sa ber:

a) De ci dir so bre a ad mis si bi li da de ou per ti nên -
cia das pro vas; e

b) To mar to das as me di das ne ces sá ri as para
man ter a or dem na au diên cia.

10. O Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân-
cia pro vi den ci a rá para que o Se cre tá rio pro ce da a um
re gis tro com ple to da au diên cia de jul ga men to onde
se jam fi el men te re la ta das to das as di li gên ci as efe tu a -
das, re gis tro que de ve rá man ter e pre ser var.

Arti go 65
Pro ce di men to em caso de con fis são

1. Se o acu sa do con fes sar nos ter mos do pa rá -
gra fo 8, alí nea a), do ar ti go 64, o Ju í zo de Jul ga men to
em Pri me i ra Instân cia apu ra rá:

a) Se o acu sa do com pre en de a na tu re za e as
con se qüên ci as da sua con fis são;

b) Se essa con fis são foi fe i ta li vre men te, após
de vi da con sul ta ao seu ad vo ga do de de fe sa; e
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c) Se a con fis são é cor ro bo ra da pe los fa tos que
re sul tam:

i) Da acu sa ção de du zi da pelo Pro cu ra dor e ace-
i ta pelo acu sa do;

ii) De qua is quer me i os de pro va que con fir mam
os fa tos cons tan tes da acu sa ção de du zi da pelo Pro-
cu ra dor e ace i ta pelo acu sa do; e

iii) De qua is quer ou tros me i os de pro va, tais
como de po i men tos de tes te mu nhas, apre sen ta dos
pelo Pro cu ra dor ou pelo acu sa do.

2. Se o Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân-
cia es ti mar que es tão re u ni das as con di ções re fe ri das 
no pa rá gra fo 1º, con si de ra rá que a con fis são, jun ta -
men te com qua is quer pro vas adi ci o na is pro du zi das,
cons ti tui um re co nhe ci men to de to dos os ele men tos
es sen ci a is cons ti tu ti vos do cri me pelo qual o acu sa do
se de cla rou cul pa do e po de rá con de ná-lo por esse
cri me.

3. Se o Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân-
cia es ti mar que não es tão re u ni das con di ções re fe ri -
das no pa rá gra fo 1º, con si de ra rá a con fis são como
não ten do tido lu gar e, nes se caso, or de na rá que o jul-
ga men to pros si ga de acor do com o pro ce di men to co-
mum es ti pu la do no pre sen te Esta tu to, po den do trans-
mi tir o pro ces so a ou tro Ju í zo de Jul ga men to em Pri-
me i ra Instân cia.

4. Se o Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân-
cia con si de rar ne ces sá ria, no in te res se da jus ti ça, e
em par ti cu lar no in te res se das ví ti mas, uma ex pla na -
ção mais de ta lha da dos fa tos in te gran tes do caso, po-
de rá:

a) So li ci tar ao Pro cu ra dor que apre sen te pro vas
adi ci o na is, in clu in do de po i men tos de tes te mu nhas; ou

b) Orde nar que o pro ces so pros si ga de acor do
com o pro ce di men to co mum es ti pu la do no pre sen te
Esta tu to, caso em que con si de ra rá a con fis são como
não ten do tido lu gar e po de rá trans mi tir o pro ces so a
ou tro Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia.

5. Qu a is quer con sul tas en tre o Pro cu ra dor e a
de fe sa, no que diz res pe i to à al te ra ção dos fa tos
cons tan tes da acu sa ção, à con fis são ou à pena a ser
im pos ta, não vin cu la rão o Tri bu nal.

Arti go 66
Pre sun ção de ino cên cia

1. Toda a pes soa se pre su me ino cen te até pro va 
da sua cul pa pe ran te o Tri bu nal, de acor do com o di re -
i to apli cá vel.

2. Incum be ao Pro cu ra dor o ônus da pro va da
cul pa do acu sa do.

3. Para pro fe rir sen ten ça con de na tó ria, o Tri bu -
nal deve es tar con ven ci do de que o acu sa do é cul pa -
do, além de qual quer dú vi da ra zoá vel.

Arti go 67
Di re i tos do acu sa do

1. Du ran te a apre ci a ção de qua is quer fa tos
cons tan tes da acu sa ção, o acu sa do tem di re i to a ser
ou vi do em au diên cia pú bli ca, le van do em con ta o dis-
pos to no pre sen te es ta tu to, a uma au diên cia con du zi -
da de for ma eqüi ta ti va e im par ci al e às se guin tes ga-
ran ti as mí ni mas, em si tu a ção de ple na igual da de:

a) A ser in for ma do, sem de mo ra e de for ma de-
ta lha da, numa lín gua que com pre en da e fale flu en te -
men te, da na tu re za, mo ti vo e con te ú do dos fa tos que
lhe são im pu ta dos;

b) A dis por de tem po e de me i os ade qua dos
para a pre pa ra ção da sua de fe sa e a co mu ni car-se li-
vre e con fi den ci al men te com um de fen sor da sua es-
co lha;

c) A ser jul ga do sem atra sos in de vi dos;
d) Sal vo o dis pos to no pa rá gra fo 2º do ar ti go 63,

o acu sa do terá di re i to a es tar pre sen te na au diên cia
de jul ga men to e a de fen der-se a si pró prio ou a ser
as sis ti do por um de fen sor da sua es co lha; se não o ti-
ver, a ser in for ma do do di re i to de o tri bu nal lhe no me -
ar um de fen sor sem pre que o in te res se da jus ti ça o
exi ja, sen do tal as sis tên cia gra tu i ta se o acu sa do ca-
re cer de me i os su fi ci en tes para re mu ne rar o de fen sor
as sim no me a do;

e) A in qui rir ou a fa zer in qui rir as tes te mu nhas
de acu sa ção e a ob ter o com pa re ci men to das tes te -
mu nhas de de fe sa e a in qui ri ção des tas nas mes mas
con di ções que as tes te mu nhas de acu sa ção. O acu-
sa do terá tam bém di re i to a apre sen tar de fe sa e a ofe-
re cer qual quer ou tra pro va ad mis sí vel, de acor do com
o pre sen te Esta tu to;

f) A ser as sis ti do gra tu i ta men te por um in tér pre -
te com pe ten te e a se rem-lhe fa cul ta das as tra du ções
ne ces sá ri as que a eqüi da de exi ja, se não com pre en -
der per fe i ta men te ou não fa lar a lín gua uti li za da em
qual quer ato pro ces su al ou do cu men to pro du zi do em
tri bu nal;

g) A não ser obri ga do a de por con tra si pró prio,
nem a de cla rar-se cul pa do, e a guar dar si lên cio, sem
que este seja le va do em con ta na de ter mi na ção da
sua cul pa ou ino cên cia;

h) A pres tar de cla ra ções não aju ra men ta das,
oral men te ou por es cri to, em sua de fe sa; e

i) A que não lhe seja im pos ta quer a in ver são do
ônus da pro va, quer a im pug na ção.

ABRIL 2002374    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06585

2. Além de qual quer ou tra re ve la ção de in for ma -
ção pre vis ta no pre sen te Esta tu to, o Pro cu ra dor co-
mu ni ca rá à de fe sa, logo que pos sí vel, as pro vas que
te nha em seu po der ou sob o seu con tro le e que, no
seu en ten der, re ve lem ou ten dam a re ve lar a ino cên -
cia do acu sa do, ou a ate nu ar a sua cul pa, ou que pos-
sam afe tar a cre di bi li da de das pro vas de acu sa ção.
Em caso de dú vi da re la ti va men te à apli ca ção do pre-
sen te nú me ro, cabe ao Tri bu nal de ci dir.

Arti go 68
Pro te ção das ví ti mas e das tes te mu nhas 

e sua par ti ci pa ção no pro ces so

1. O Tri bu nal ado ta rá as me di das ade qua das
para ga ran tir a se gu ran ça, o bem-es tar fí si co e psi co -
ló gi co, a dig ni da de e a vida pri va da das ví ti mas e tes-
te mu nhas. Para tal, o Tri bu nal le va rá em con ta to dos
os fa to res per ti nen tes, in clu in do a ida de, o gê ne ro tal
como de fi ni do no pa rá gra fo 3º do ar ti go 7º, e o es ta do
de sa ú de, as sim como a na tu re za do cri me, em par ti -
cu lar, mas não ape nas quan do este en vol va ele men -
tos de agres são se xu al, de vi o lên cia re la ci o na da com
a per ten ça a um de ter mi na do gê ne ro ou de vi o lên cia
con tra cri an ças. O Pro cu ra dor ado ta rá es tas me di -
das, no me a da men te du ran te o in qué ri to e o pro ce di -
men to cri mi nal. Tais me di das não po de rão pre ju di car
nem ser in com pa tí ve is com os di re i tos do acu sa do ou
com a re a li za ção de um jul ga men to eqüi ta ti vo e im-
par ci al.

2. Enquan to ex cep ção ao prin cí pio do ca rá ter
pú bli co das au diên ci as es ta be le ci do no ar ti go 67,
qual quer um dos Ju í zos que com põem o Tri bu nal po-
de rá, a fim de pro te ger as ví ti mas e as tes te mu nhas
ou o acu sa do, de cre tar que um ato pro ces su al se re a -
li ze, no todo ou em par te, à por ta fe cha da ou per mi tir
a pro du ção de pro va por me i os ele trô ni cos ou ou tros
me i os es pe ci a is. Estas me di das apli car-se-ão, no me -
a da men te, no caso de uma ví ti ma de vi o lên cia se xu al
ou de um me nor que seja ví ti ma ou tes te mu nha, sal vo 
de ci são em con trá rio ado ta da pelo Tri bu nal, pon de ra -
das to das as cir cuns tân ci as, par ti cu lar men te a opi-
nião da ví ti ma ou da tes te mu nha.

3. Se os in te res ses pes so a is das ví ti mas fo rem
afe ta dos, o Tri bu nal per mi tir-lhes-á que ex pres sem as
suas opi niões e pre o cu pa ções em fase pro ces su al
que en ten da apro pri a da e por for ma a não pre ju di car
os di re i tos do acu sa do nem a ser in com pa tí vel com
es tes ou com a re a li za ção de um jul ga men to eqüi ta ti -
vo e im par ci al. Os re pre sen tan tes le ga is das ví ti mas
po de rão apre sen tar as re fe ri das opi niões e pre o cu pa -
ções quan do o Tri bu nal o con si de rar opor tu no e em
con for mi da de com o Re gu la men to Pro ces su al.

4. A Uni da de de Apo io às Ví ti mas e Tes te mu -
nhas po de rá acon se lhar o Pro cu ra dor o Tri bu nal re la -
ti va men te a me di das ade qua das de pro te ção, me ca -
nis mos de se gu ran ça, as ses so ria e as sis tên cia a que
se faz re fe rên cia no pa rá gra fo 6 do ar ti go 43.

5. Qu an do a di vul ga ção de pro vas ou de in for -
ma ção, de acor do com o pre sen te Esta tu to, re pre sen -
tar um gra ve pe ri go para a se gu ran ça de uma tes te -
mu nha ou da sua fa mí lia, o Pro cu ra dor po de rá, para
efe i tos de qual quer di li gên cia an te ri or ao jul ga men to,
não apre sen tar as re fe ri das pro vas ou in for ma ção,
mas an tes um re su mo das mes mas. As me di das des-
ta na tu re za de ve rão ser pos tas em prá ti ca de uma for-
ma que não seja pre ju di ci al aos di re i tos do acu sa do
ou in com pa tí vel com es tes e com a re a li za ção de um
jul ga men to eqüi ta ti vo e im par ci al.

6. Qu al quer Esta do po de rá so li ci tar que se jam
to ma das as me di das ne ces sá ri as para as se gu rar a
pro te ção dos seus fun ci o ná ri os ou agen tes, bem
como a pro te ção de toda a in for ma ção de ca rá ter con-
fi den ci al ou res tri to.

Arti go 69
Pro va

1. Em con for mi da de com o Re gu la men to Pro ces -
su al e an tes de de por, qual quer tes te mu nha se com-
pro me te rá a fa zer o seu de po i men to com ver da de.

2. A pro va tes te mu nhal de ve rá ser pres ta da pela
pró pria pes soa no de cur so do jul ga men to, sal vo
quan do se apli quem as me di das es ta be le ci das no ar-
ti go 68 ou no Re gu la men to Pro ces su al. De igual
modo, o Tri bu nal po de rá per mi tir que uma tes te mu -
nha pres te de cla ra ções oral men te ou por meio de gra-
va ção em ví deo ou áu dio, ou que se jam apre sen ta dos 
do cu men tos ou trans cri ções es cri tas, nos ter mos do
pre sen te Esta tu to e de acor do com o Re gu la men to
Pro ces su al. Estas me di das não po de rão pre ju di car os
di re i tos do acu sa do, nem ser in com pa tí ve is com eles.

3. As par tes po de rão apre sen tar pro vas que in-
te res sem ao caso, nos ter mos do ar ti go 64. O Tri bu nal 
será com pe ten te para so li ci tar de ofí cio a pro du ção
de to das as pro vas que en ten der ne ces sá ri as para
de ter mi nar a ve ra ci da de dos fa tos.

4. O Tri bu nal po de rá de ci dir so bre a re le vân cia
ou ad mis si bi li da de de qual quer pro va, ten do em con-
ta, en tre ou tras co i sas, o seu va lor pro ba tó rio e qual-
quer pre ju í zo que pos sa acar re tar para a re a li za ção
de um jul ga men to eqüi ta ti vo ou para a ava li a ção eqüi-
ta ti va dos de po i men tos de uma tes te mu nha, em con-
for mi da de com o Re gu la men to Pro ces su al.
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5. O Tri bu nal res pe i ta rá e aten de rá aos pri vi lé gi -
os de con fi den ci a li da de es ta be le ci dos no Re gu la -
men to Pro ces su al.

6. O Tri bu nal não exi gi rá pro va dos fa tos do do-
mí nio pú bli co, mas po de rá fazê-los cons tar dos au tos.

7. Não se rão ad mis sí ve is as pro vas ob ti das com
vi o la ção do pre sen te Esta tu to ou das nor mas de di re i tos 
hu ma nos in ter na ci o nal men te re co nhe ci das quan do:

a) Essa vi o la ção sus ci te sé ri es dú vi das so bre a
fi a bi li da de das pro vas; ou

b) A sua ad mis são aten te con tra a in te gri da de
do pro ces so ou re sul te em gra ve pre ju í zo des te.

8. O Tri bu nal, ao de ci dir so bre a re le vân cia ou
ad mis si bi li da de das pro vas apre sen ta das por um
Esta do, não po de rá pro nun ci ar-se so bre a apli ca ção
do di re i to in ter no des se Esta do.

Arti go 70
Infra ções con tra a ad mi nis tra ção da jus ti ça

1. O Tri bu nal terá com pe tên cia para co nhe cer
das se guin tes in fra ções con tra a sua ad mi nis tra ção
da jus ti ça, quan do co me ti das in ten ci o nal men te:

a) Pres ta ção de fal so tes te mu nho, quan do há a
obri ga ção de di zer a ver da de, de acor do com o pa rá -
gra fo 1º do ar ti go 69;

b) Apre sen ta ção de pro vas, ten do a par te co-
nhe ci men to de que são fal sas ou que fo ram fal si fi ca -
das;

c) Su bor no de uma tes te mu nha, im pe di men to
ou in ter fe rên cia no seu com pa re ci men to ou de po i -
men to, re pre sá li as con tra uma tes te mu nha por esta
ter pres ta do de po i men to, des tru i ção ou al te ra ção de
pro vas ou in ter fe rên cia nas di li gên ci as de ob ten ção
de pro va;

d) Entra ve, in ti mi da ção ou cor rup ção de um fun-
ci o ná rio do Tri bu nal, com a fi na li da de de o obri gar ou
o in du zir a não cum prir as suas fun ções ou a fazê-lo
de ma ne i ra in de vi da;

e) Re pre sá li as con tra um fun ci o ná rio do Tri bu -
nal, em vir tu de das fun ções que ele ou ou tro fun ci o -
ná rio te nham de sem pe nha do; e

f) So li ci ta ção ou ace i ta ção de su bor no na qua li -
da de de fun ci o ná rio do Tri bu nal, e em re la ção com o
de sem pe nho das res pec ti vas fun ções ofi ci a is.

2. O Re gu la men to Pro ces su al es ta be le ce rá os
prin cí pi os e pro ce di men tos que re gu la rão o exer cí cio
da com pe tên cia do Tri bu nal re la ti va men te às in fra -
ções a que se faz re fe rên cia no pre sen te ar ti go. As
con di ções de co o pe ra ção in ter na ci o nal com o Tri bu -
nal, re la ti va men te ao pro ce di men to que ado te de
acor do com o pre sen te ar ti go, re ger-se-ão pelo di re i to 

in ter no do Esta do re que ri do.Em caso de de ci são con-
de na tó ria, o Tri bu nal po de rá im por uma pena de pri-
são não su pe ri or a cin co anos, ou de mul ta, de acor do 
com o Re gu la men to Pro ces su al, ou am bas.

4. a) Cada Esta do Par te tor na rá ex ten si vas as
nor mas pe na is de di re i to in ter no que pu nem as in fra -
ções con tra a re a li za ção da jus ti ça às in fra ções con tra 
a ad mi nis tra ção da jus ti ça a que se faz re fe rên cia no
pre sen te ar ti go, e que se jam co me ti das no seu ter ri tó -
rio ou por um dos seus na ci o na is;

b) A pe di do do Tri bu nal, qual quer Esta do Par te
sub me te rá, sem pre que o en ten der ne ces sá rio, o
caso à apre ci a ção das suas au to ri da des com pe ten -
tes para fins de pro ce di men to cri mi nal. Essas au to ri -
da des co nhe ce rão do caso com di li gên cia e aci o na -
rão os me i os ne ces sá ri os para a sua efi caz con du -
ção.

Arti go 71
San ções por des res pe i to ao Tri bu nal

1. Em caso de ati tu des de des res pe i to ao Tri bu -
nal, tal como per tur bar a au diên cia ou re cu sar-se de li -
be ra da men te a cum prir as suas ins tru ções, o Tri bu nal
po de rá im por san ções ad mi nis tra ti vas que não im pli -
quem pri va ção de li ber da de, como, por exem plo,a ex-
pul são tem po rá ria ou per ma nen te da sala de au diên -
ci as, a mul ta ou ou tra me di da si mi lar pre vis ta no Re-
gu la men to Pro ces su al.

2. O pro ces so de im po si ção das me di das a que
se re fe re o nú me ro an te ri or re ger-se-á pelo  re gu la -
men to Pro ces su al.

Arti go 72
Pro te ção de in for ma cão re la ti va

à se gu ran ça na ci o nal

1. O pre sen te ar ti go apli car-se-á a to dos os ca-
sos em que a di vul ga ção de in for ma ção ou de do cu -
men tos de um Esta do pos sa, no en ten der des te, afe-
tar os in te res ses da sua se gu ran ça na ci o nal. Tais ca-
sos in clu em os abran gi dos pe las dis po si ções cons-
tan tes dos pa rá gra fos 2º e 3º do ar ti go 56, pa rá gra fo
3º do ar ti go 61, pa rá gra fo 3º do ar ti go 64, pa rá gra fo 2º
do ar ti go 67, pa rá gra fo 6º do ar ti go 68, pa rá gra fo 6 do
ar ti go 87 e do ar ti go 93, as sim como os que se apre-
sen tem em qual quer ou tra fase do pro ces so em que
uma tal di vul ga ção pos sa es tar em ca u sa.

2. O pre sen te ar ti go apli car-se-á igual men te aos
ca sos em que uma pes soa a quem te nha sido so li ci ta -
da a pres ta ção de in for ma ção ou pro vas, se te nha re-
cu sa do a apre sen tá-las ou te nha en tre gue a ques tão
ao Esta do, in vo can do que tal di vul ga ção afe ta ria os
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in te res ses da se gu ran ça na ci o nal do Esta do, e o
Esta do em ca u sa con fir me que, no seu en ten der,
essa di vul ga ção afe ta ria os in te res ses da sua se gu -
ran ça na ci o nal.

3. Nada no pre sen te ar ti go afe ta rá os re qui si tos
de con fi den ci a li da de a que se re fe rem as alí ne as e) e
f) do pa rá gra fo 3º do ar ti go 54, nem a apli ca ção do ar-
ti go 73.

4. Se um Esta do ti ver co nhe ci men to de que in-
for ma ções ou do cu men tos do Esta do es tão a ser, ou
po de rão vir a ser, di vul ga dos em qual quer fase do
pro ces so, e con si de rar que essa di vul ga ção afe ta ria
os seus in te res ses de se gu ran ça na ci o nal, tal Esta do
terá o di re i to de in ter vir com vis ta a ver al can ça da a
re so lu ção des ta ques tão em con for mi da de com o pre-
sen te ar ti go.

5. O Esta do que con si de re que a di vul ga ção de
de ter mi na da in for ma ção po de rá afe tar os seus in te -
res ses de se gu ran ça na ci o nal ado ta rá, em con jun to
com o Pro cu ra dor, a de fe sa, o Ju í zo de Instru ção ou o
Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia, con for me 
o caso, to das as me di das ra zo a vel men te pos sí ve is
para en con trar uma so lu ção atra vés da con cer ta ção.
Estas me di das po de rão in clu ir:

a) A al te ra ção ou o es cla re ci men to dos mo ti vos
do pe di do;

b) Uma de ci são do Tri bu nal re la ti va à re le vân cia
das in for ma ções ou dos ele men tos de pro va so li ci ta -
dos, ou uma de ci são so bre se as pro vas, ain da que
re le van tes, não po de ri am ser ou ter sido ob ti das jun to
de fon te dis tin ta do Esta do re que ri do;

c) A ob ten ção da in for ma ção ou de pro vas de
fon te dis tin ta ou em uma for ma di fe ren te; ou

d) Um acor do so bre as con di ções em que a as-
sis tên cia po de rá ser pres ta da, in clu in do, en tre ou tras, 
a dis po ni bi li za ção de re su mos ou ex po si ções, res tri -
ções à di vul ga ção, re cur so ao pro ce di men to à por ta
fe cha da ou à re ve lia de uma das par tes, ou apli ca ção
de ou tras me di das de pro te ção per mi ti das pelo Esta-
tu to ou pe las Re gu la men to Pro ces su al.

6. Re a li za das to das as di li gên ci as ra zo a vel men -
te pos sí ve is com vis ta a re sol ver a ques tão por meio
de con cer ta ção, e se o Esta do con si de rar não ha ver
me i os nem con di ções para que as in for ma ções ou os
do cu men tos pos sam ser for ne ci dos ou re ve la dos sem
pre ju í zo dos seus in te res ses de se gu ran ça na ci o nal,
no ti fi ca rá o Pro cu ra dor ou o Tri bu nal nes se sen ti do,
in di can do as ra zões pre ci sas que fun da men ta ram a
sua de ci são, a me nos que a des cri ção es pe cí fi ca des-
sas ra zões pre ju di que, ne ces sa ri a men te, os in te res -
ses de se gu ran ça na ci o nal do Esta do.

Pos te ri or men te, se de ci dir que a pro va é re le -
van te e ne ces sá ria para a de ter mi na ção da cul pa ou
ino cên cia do acu sa do, o Tri bu nal po de rá ado tar as se-
guin tes me di das:

a) Qu an do a di vul ga ção da in for ma ção ou do
do cu men to for so li ci ta da no âm bi to de um pe di do de
co o pe ra ção, nos ter mos da Par te IX do pre sen te
Esta tu to ou nas cir cuns tân ci as a que se re fe re o pa rá -
gra fo 2º do pre sen te ar ti go, e o Esta do in vo car o mo ti -
vo de re cu sa es ta tu í do no pa rá gra fo 4º do ar ti go 93:

i) O Tri bu nal po de rá, an tes de che gar a qual quer 
uma das con clu sões a que se re fe re o pon to ii) da alí-
nea a) do pa rá gra fo 7º so li ci tar con sul tas su ple men ta -
res com o fim de ou vir o Esta do, in clu in do, se for caso
dis so, a sua re a li za ção à por ta fe cha da ou à re ve lia de
uma das par tes;

ii) Se o Tri bu nal con clu ir que, ao in vo car o mo ti vo 
de re cu sa es ta tu í do no pa rá gra fo 4º do ar ti go 93, da-
das as cir cuns tân ci as do caso, o Esta do re que ri do
não está a atu ar de har mo nia com as obri ga ções im-
pos tas pelo pre sen te Esta tu to, po de rá re me ter a
ques tão nos ter mos do pa rá gra fo 7 do ar ti go 87, es-
pe ci fi can do as ra zões da sua con clu são; e

iii) O Tri bu nal po de rá ti rar as con clu sões, que
en ten der apro pri a das, em ra zão das cir cuns tân ci as,
ao jul gar o acu sa do, quan to à exis tên cia ou ine xis tên -
cia de um fato; ou

b) Em to das as res tan tes cir cuns tân ci as:
i) Orde nar a re ve la ção; ou
ii) Se não or de nar a re ve la ção, in fe rir, no jul ga -

men to do acu sa do, quan to à exis tên cia ou ine xis tên -
cia de um fato, con for me se mos trar apro pri a do.

Arti go 73
Infor ma ção ou do cu men tos 

Dis po ni bi li za dos por ter ce i ros

Se um Esta do Par te re ce ber um pe di do do Tri-
bu nal para que lhe for ne ça uma in for ma ção ou um do-
cu men to que es te ja sob sua cus tó dia, pos se ou con-
tro le, e que lhe te nha sido co mu ni ca do a tí tu lo con fi -
den ci al por um Esta do, uma or ga ni za ção in ter go ver -
na men tal ou uma or ga ni za ção in ter na ci o nal, tal Esta-
do Par te de ve rá ob ter o con sen ti men to do seu au tor
para a di vul ga ção des sa in for ma ção ou do cu men to.
Se o au tor for um Esta do Par te, este po de rá con sen tir
em di vul gar a re fe ri da in for ma ção ou do cu men to ou
com pro me ter-se a re sol ver a ques tão com o Tri bu nal,
sal va guar dan do-se o dis pos to no ar ti go 72. Se o au tor 
não for um Esta do-Par te e não con sen tir em di vul gar
a in for ma ção ou o do cu men to, o Esta do re que ri do co-
mu ni ca rá ao Tri bu nal que não lhe será pos sí vel for ne -

    377ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06588 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

cer a in for ma ção ou o do cu men to em ca u sa, de vi do à
obri ga ção pre vi a men te as su mi da com o res pec ti vo
au tor de pre ser var o seu ca rá ter con fi den ci al.

Arti go 74
Re qui si tos para a de ci são

1. To dos os ju í zes do Ju í zo de Jul ga men to em
Pri me i ra Instân cia es ta rão pre sen tes em cada uma
das fa ses do jul ga men to e nas de li be ra ções. A Pre si -
dên cia po de rá de sig nar, con for me o caso, um ou vá ri -
os ju í zes subs ti tu tos, em fun ção das dis po ni bi li da des, 
para es ta rem pre sen tes em to das as fa ses do jul ga -
men to, bem como para subs ti tu í rem qual quer mem-
bro do Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia
que se en con tre im pos si bi li ta do de con ti nu ar a par ti ci -
par no jul ga men to.

2. O Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia
fun da men ta rá a sua de ci são com base na apre ci a ção 
das pro vas e do pro ces so no seu con jun to. A de ci são
não exor bi ta rá dos fa tos e cir cuns tân ci as des cri tos na
acu sa ção ou nas al te ra ções que lhe te nham sido fe i -
tas. O Tri bu nal fun da men ta rá a sua de ci são ex clu si va -
men te nas pro vas pro du zi das ou exa mi na das em au-
diên cia de jul ga men to.

3. Os ju í zes pro cu ra rão to mar uma de ci são por
una ni mi da de e, não sen do pos sí vel, por ma i o ria.

4. As de li be ra ções do Ju í zo de Jul ga men to em
Pri me i ra Instân cia se rão e per ma ne ce rão se cre tas.

5. A de ci são será pro fe ri da por es cri to e con te rá
uma ex po si ção com ple ta e fun da men ta da da apre ci a -
ção das pro vas e as con clu sões do Ju í zo de Jul ga -
men to em Pri me i ra Instân cia. Será pro fe ri da uma só
de ci são pelo Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra
Instân cia. Se não hou ver una ni mi da de, a de ci são do
Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia con te rá
as opi niões tan to da ma i o ria como da mi no ria dos ju í -
zes. A le i tu ra da de ci são ou de uma sua sú mu la
far-se-á em au diên cia pú bli ca.

Arti go 75
Re pa ra ção em fa vor das ví ti mas

1. O Tri bu nal es ta be le ce rá prin cí pi os apli cá ve is
às for mas de re pa ra ção, tais como a res ti tu i ção, a in-
de ni za ção ou a re a bi li ta ção, que ha jam de ser atri bu í -
das às ví ti mas ou aos ti tu la res des se di re i to. Nes ta
base, o Tri bu nal po de rá, de ofí cio ou por re que ri men -
to, em cir cuns tân ci as ex cep ci o na is, de ter mi nar a ex-
ten são e o ní vel dos da nos, da per da ou do pre ju í zo
ca u sa dos às ví ti mas ou aos ti tu la res do di re i to à re pa -
ra ção, com a in di ca ção dos prin cí pi os nos qua is fun-
da men tou a sua de ci são.

2. O Tri bu nal po de rá la vrar des pa cho con tra a
pes soa con de na da, no qual de ter mi na rá a re pa ra ção
ade qua da a ser atri bu í da às ví ti mas ou aos ti tu la res
de tal di re i to. Esta re pa ra ção po de rá, no me a da men te, 
as su mir a for ma de res ti tu i ção, in de ni za ção ou re a bi li -
ta ção. Se for caso dis so, o Tri bu nal po de rá or de nar
que a in de ni za ção atri bu í da a tí tu lo de re pa ra ção seja
paga por in ter mé dio do Fun do pre vis to no ar ti go 79.

3. Antes de la vrar qual quer des pa cho ao abri go
do pre sen te ar ti go, o Tri bu nal po de rá so li ci tar e le var
em con si de ra ção as pre ten sões for mu la das pela pes-
soa con de na da, pe las ví ti mas, por ou tras pes so as in-
te res sa das ou por ou tros Esta dos in te res sa dos, bem
como as ob ser va ções for mu la das em nome des sas
pes so as ou des ses Esta dos.

4. Ao exer cer os po de res con fe ri dos pelo pre-
sen te ar ti go, o Tri bu nal po de rá, após con de na ção por
cri me que seja da sua com pe tên cia, de ter mi nar se,
para fins de apli ca ção dos des pa chos que la vrar ao
abri go do pre sen te ar ti go, será ne ces sá rio to mar qua-
is quer me di das em con for mi da de com o pa rá gra fo 1º
do ar ti go 93.

5. Os Esta dos-Par tes ob ser va rão as de ci sões
pro fe ri das nos ter mos des te ar ti go como se as dis po si -
ções do ar ti go 109 se apli cas sem ao pre sen te ar ti go.

6. Nada no pre sen te ar ti go será in ter pre ta do
como pre ju di can do os di re i tos re co nhe ci dos às ví ti -
mas pelo di re i to in ter no ou in ter na ci o nal.

Arti go 76
Apli ca ção da pe nal

1. Em caso de con de na ção, o Ju í zo de Jul ga -
men to em Pri me i ra Instân cia de ter mi na rá a pena a
apli car ten do em con ta os ele men tos de pro va e as
ex po si ções re le van tes pro du zi dos no de cur so do jul-
ga men to.

2. Sal vo nos ca sos em que seja apli ca do o ar ti go 
65 e an tes de con clu í do o jul ga men to, o Ju í zo de Jul-
ga men to em Pri me i ra Instân cia po de rá, ofi ci o sa men -
te, e de ve rá, a re que ri men to do Pro cu ra dor ou do acu-
sa do, con vo car uma au diên cia su ple men tar, a fim de
co nhe cer de qua is quer no vos ele men tos de pro va ou
ex po si ções re le van tes para a de ter mi na ção da pena,
de har mo nia com o Re gu la men to Pro ces su al.

3. Sem pre que o pa rá gra fo 2º for apli cá vel, as
pre ten sões pre vis tas no ar ti go 75 se rão ou vi das pelo
Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia no de cor -
rer da au diên cia su ple men tar re fe ri da no pa rá gra fo 2º
e, se ne ces sá rio, no de cor rer de qual quer nova au-
diên cia.

ABRIL 2002378    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06589

4. A sen ten ça será pro fe ri da em au diên cia pú bli -
ca e, sem pre que pos sí vel, na pre sen ça do acu sa do.

CAPÍTULO VII
As Pe nas

Arti go 77
Pe nas apli cá ve is

1. Sem pre ju í zo do dis pos to no ar ti go 110, o Tri-
bu nal pode im por à pes soa con de na da por um dos
cri mes pre vis tos no ar ti go 5º do pre sen te Esta tu to
uma das se guin tes pe nas:

a) pena de pri são por um nú me ro de ter mi na do
de anos, até ao li mi te má xi mo de 30 anos; ou

b) pena de pri são per pé tua, se o ele va do grau
de ili ci tu de do fato e as con di ções pes so a is do con de -
na do o jus ti fi ca rem.

2. Além da pena de pri são, o Tri bu nal po de rá
apli car:

a) uma mul ta, de acor do com os cri té ri os pre vis -
tos no Re gu la men to Pro ces su al;

b) a per da de pro du tos, bens e ha ve res pro ve ni -
en tes, di re ta ou in di re ta men te, do cri me, sem pre ju í zo 
dos di re i tos de ter ce i ros que te nham agi do de boa fé.

Arti go 78
De ter mi na ção da pena

1. Na de ter mi na ção da pena, o Tri bu nal aten de -
rá, em har mo nia com o Re gu la men to Pro ces su al, a
fa to res tais como a gra vi da de do cri me e as con di ções 
pes so a is do con de na do.

2. O Tri bu nal des con ta rá, na pena de pri são que
vier a apli car, o pe río do du ran te o qual o acu sa do es-
te ve sob de ten ção por or dem da que le. O Tri bu nal po-
de rá ain da des con tar qual quer ou tro pe río do de de-
ten ção que te nha sido cum pri do em ra zão de uma
con du ta cons ti tu ti va do cri me.

3. Se uma pes soa for con de na da pela prá ti ca de
vá ri os cri mes, o Tri bu nal apli ca rá pe nas de pri são par-
ce la res re la ti va men te a cada um dos cri mes e uma
pena úni ca, na qual será es pe ci fi ca da a du ra ção to tal
da pena de pri são. Esta du ra ção não po de rá ser in fe ri -
or à da pena par ce lar mais ele va da e não po de rá ser
su pe ri or a 30 anos de pri são ou ir além da pena de pri-
são per pé tua pre vis ta no ar ti go 77, pa rá gra fo 1º alí-
nea b.

Arti go 79
Fun do em fa vor das ví ti mas

1. Por de ci são da Assem bléia dos Esta dos-Par -
tes, será cri a do um Fun do a fa vor das ví ti mas de cri-

mes da com pe tên cia do Tri bu nal, bem como das res-
pec ti vas fa mí li as.

2. O Tri bu nal po de rá or de nar que o pro du to das
mul tas e qua is quer ou tros bens de cla ra dos per di dos
re ver tam para o Fun do.

3. O Fun do será ge ri do em har mo nia com os cri-
té ri os a se rem ado ta dos pela Assem bléia dos Esta-
dos-Par tes.

Arti go 80
Não in ter fe rên cia no re gi me de apli ca rão de

pe nas na ci o na is e nos di re i tos in ter nos

Nada no pre sen te Ca pí tu lo pre ju di ca rá a apli ca -
ção, pe los Esta dos, das pe nas pre vis tas nos res pec ti -
vos di re i tos in ter nos, ou a apli ca ção da le gis la ção de
Esta dos que não pre ve ja as pe nas re fe ri das nes te ca-
pí tu lo.

CAPÍTULO VIII
Re cur so e Re vi são

Arti go 81
Re cur so da sen ten ça con de na tó ria

ou ab so lu tó ria ou da pena

1. A sen ten ça pro fe ri da nos ter mos do ar ti go 74
é re cor rí vel em con for mi da de com o dis pos to no Re-
gu la men to Pro ces su al nos se guin tes ter mos:

a) o Pro cu ra dor po de rá in ter por re cur so com
base num dos se guin tes fun da men tos:

i) Ví cio pro ces su al;
ii) Erro de fato; ou
iii) Erro de di re i to;
b) O con de na do ou o Pro cu ra dor, no in te res se

da que le; po de rá in ter por re cur so com base num dos
se guin tes fun da men tos:

i) Ví cio pro ces su al;
ii) Erro de fato;
iii) Erro de di re i to; ou
iv) Qu al quer ou tro mo ti vo sus ce tí vel de afe tar a

equi da de ou a re gu la ri da de do pro ces so ou da sen-
ten ça.

2. a) O Pro cu ra dor ou o con de na do po de rá, em
con for mi da de com o Re gu la men to Pro ces su al, in ter -
por re cur so da pena de cre ta da in vo can do des pro por -
ção en tre esta e o cri me;

b) Se, ao co nhe cer de re cur so in ter pos to da
pena de cre ta da, o Tri bu nal con si de rar que há fun da -
men tos sus ce tí ve is de jus ti fi car a anu la ção, no todo
ou em par te, da sen ten ça con de na tó ria, po de rá con-
vi dar o Pro cu ra dor e o con de na do a mo ti va rem a sua
po si ção nos ter mos da alí nea a) ou b) do pa rá gra fo 1º
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do ar ti go 81, após o que po de rá pro nun ci ar-se so bre
a sen ten ça con de na tó ria nos ter mos do ar ti go 83;

c) O mes mo pro ce di men to será apli ca do sem-
pre que o Tri bu nal, ao co nhe cer de re cur so in ter pos to
uni ca men te da sen ten ça con de na tó ria, con si de rar
ha ver fun da men tos com pro va ti vos de uma re du ção
da pena nos ter mos da alí nea a) do pa rá gra fo 2º;

a) Sal vo de ci são em con trá rio do Ju í zo de Jul ga -
men to em Pri me i ra Instân cia, o con de na do per ma ne -
ce rá sob pri são pre ven ti va du ran te a tra mi ta ção do re-
cur so;

b) Se o pe río do de pri são pre ven ti va ul tra pas sar
a du ra ção da pena de cre ta da, o con de na do será pos-
to em li ber da de; to da via, se o Pro cu ra dor tam bém in-
ter pu ser re cur so, a li ber ta ção fi ca rá su je i ta às con di -
ções enun ci a das na alí nea a) in fra;

c) Em caso de ab sol vi ção, o acu sa do será ime-
di a ta men te pos to em li ber da de, sem pre ju í zo das se-
guin tes con di ções:

i) Em cir cuns tân ci as ex cep ci o na is e ten do em
con ta, no me a da men te, o ris co de fuga, a gra vi da de
da in fra ção e as pro ba bi li da des de o re cur so ser jul ga -
do pro ce den te, o Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra
Instân cia po de rá, a re que ri men to do Pro cu ra dor, or-
de nar que o acu sa do seja man ti do em re gi me de pri-
são pre ven ti va du ran te a tra mi ta ção do re cur so;

ii) A de ci são pro fe ri da pelo ju í zo de jul ga men to
em pri me i ra ins tân cia nos ter mos da sub-alí nea i),
será re cor rí vel em har mo nia com as Re gu la men to
Pro ces su al.

4. Sem pre ju í zo do dis pos to nas alí ne as a) e b)
do pa rá gra fo 3º, a exe cu ção da sen ten ça con de na tó -
ria ou da pena fi ca rá sus pen sa pelo pe río do fi xa do
para a in ter po si ção do re cur so, bem como du ran te a
fase de tra mi ta ção do re cur so.

Arti go 82
Re cur so de ou tras de ci sões

1. Em con for mi da de com o Re gu la men to Pro-
ces su al, qual quer uma das Par tes po de rá re cor rer
das se guin tes de ci sões:

a) De ci são so bre a com pe tên cia ou a ad mis si bi -
li da de do caso;

b) De ci são que au to ri ze ou re cu se a li ber ta ção
da pes soa ob je to de in qué ri to ou de pro ce di men to cri-
mi nal;

c) De ci são do Ju í zo de Instru ção de agir por ini ci -
a ti va pró pria, nos ter mos do pa rá gra fo 3º do ar ti go 56;

d) De ci são re la ti va a uma ques tão sus ce tí vel de
afe tar sig ni fi ca ti va men te a tra mi ta ção eqüi ta ti va e cé-
le re do pro ces so ou o re sul ta do do jul ga men to, e cuja

re so lu ção ime di a ta pelo Ju í zo de Re cur sos po de ria,
no en ten der do Ju í zo de Instru ção ou do Ju í zo de Jul-
ga men to em Pri me i ra Instân cia, ace le rar a mar cha do
pro ces so.

2. Quer o Esta do in te res sa do quer o Pro cu ra dor
po de rão re cor rer da de ci são pro fe ri da pelo Ju í zo de
Instru ção, me di an te au to ri za ção des te, nos ter mos do
ar ti go 57, pa rá gra fo 30, alí nea d). Este re cur so ado ta -
rá uma for ma su má ria.

3. O re cur so só terá efe i to sus pen si vo se o Ju í zo
de Re cur sos as sim o or de nar, me di an te re que ri men -
to, em con for mi da de com o Re gu la men to Pro ces su al.

4. O re pre sen tan te le gal das ví ti mas, o con de na -
do ou o pro pri e tá rio de boa fé de bens que ha jam sido
afe ta dos por um des pa cho pro fe ri do ao abri go do ar ti -
go 75 po de rá re cor rer de tal des pa cho, em con for mi -
da de com o Re gu la men to Pro ces su al.

Arti go 83
Pro ces so su je i to a re cur so

1. Para os fins do pro ce di men tos re fe ri do no ar ti -
go 81 e no pre sen te ar ti go, o Ju í zo de Re cur sos terá
to dos os po de res con fe ri dos ao Ju í zo de Jul ga men to
em Pri me i ra Instân cia.

2. Se o Ju í zo de Re cur sos con clu ir que o pro ces -
so su je i to a re cur so pa de ce de ví ci os tais que afe tem
a re gu la ri da de da de ci são ou da sen ten ça, ou que a
de ci são ou sen ten ça re cor ri das es tão ma te ri al men te
afe ta das por er ros de fato ou de di re i to, ou ví cio pro-
ces su al, ela po de rá:

a) Anu lar ou mo di fi car a de ci são ou a pena; ou
b) Orde nar um novo jul ga men to pe ran te um ou-

tro Ju í zo de Jul ga men to em Pri me i ra Instân cia.
Para os fins men ci o na dos, po de rá o Ju í zo de

Re cur sos re en vi ar uma ques tão de fato para o Ju í zo
de Jul ga men to em Pri me i ra ins tân cia à qual foi sub-
me ti da ori gi na ri a men te, a fim de que esta de ci da a
ques tão e lhe apre sen te um re la tó rio, ou pe dir, ela
pró pria, ele men tos de pro va para de ci dir. Ten do o re-
cur so da de ci são ou da pena sido in ter pos to so men te
pelo con de na do, ou pelo Pro cu ra dor no in te res se da-
que le, não po de rão aque las ser mo di fi ca das em pre-
ju í zo do con de na do.

3. Se, ao co nhe cer, do re cur so de uma pena, o
Ju í zo de Re cur sos con si de rar que a pena é des pro -
por ci o na da re la ti va men te ao cri me, po de rá mo di fi -
cá-la nos ter mos do Ca pí tu lo VII.

4. O acór dão do Ju í zo de Re cur sos será ti ra do
por ma i o ria dos ju i zes e pro fe ri do em au diên cia pú bli -
ca. O acór dão será sem pre fun da men ta do. Não ha-
ven do-una ni mi da de, de ve rá con ter as opi niões da
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par te ma i o ria e da mi no ria de ju i zes; con tu do, qual-
quer juiz po de rá ex pri mir uma opi nião se pa ra da ou
dis cor dan te so bre uma ques tão de di re i to.

5. O Ju í zo de Re cur sos po de rá emi tir o seu acór-
dão na au sên cia da pes soa ab sol vi da ou con de na da.

Arti go 84
Re vi são da sen ten ça con de na tó ria ou da pena

1. O con de na do ou, se este ti ver fa le ci do, o côn-
ju ge so bre vi vo, os fi lhos, os pais ou qual quer pes soa
que, em vida do con de na do, dele te nha re ce bi do in-
cum bên cia ex pres sa, por es cri to, nes se sen ti do, ou o
Pro cu ra dor no seu in te res se, po de rá sub me ter ao Ju í -
zo de Re cur sos um re que ri men to so li ci tan do a re vi -
são da sen ten ça con de na tó ria ou da pena pe los se-
guin tes mo ti vos:

a) A des co ber ta de no vos ele men tos de pro va:
i) De que não dis pu nha ao tem po do jul ga men to, 

sem que essa cir cuns tân cia pu des se ser im pu ta da,
no todo ou em par te, ao re que ren te; e

ii) De tal for ma im por tan tes que, se ti ves sem fi-
ca do pro va dos no jul ga men to, te ri am pro va vel men te
con du zi do a um ve re dic to di fe ren te;

b) A des co ber ta de que ele men tos de pro va,
apre ci a dos no jul ga men to e de ci si vos para a de ter mi -
na ção da cul pa, eram fal sos ou ti nham sido ob je to de
con tra fa ção ou fal si fi ca ção;

c) Um ou vá ri os dos ju i zes que in ter vi e ram na
sen ten ça con de na tó ria ou con fir ma ram a acu sa ção
ha jam pra ti ca do atos de con du ta re pro vá vel ou de in-
cum pri men to dos res pec ti vos de ve res de tal for ma
gra ves que jus ti fi quem a sua ces sa ção de fun ções
nos ter mos do ar ti go 46.

2. O Ju í zo de Re cur sos re je i ta rá o pe di do se o
con si de rar ma ni fes ta men te in fun da do. Caso con trá -
rio, po de rá o Ju í zo, se jul gar opor tu no:

a) Con vo car de novo o Ju í zo de Jul ga men to em
Pri me i ra Instân cia que pro fe riu a sen ten ça ini ci al;

b) Cons ti tu ir um novo Ju í zo de Jul ga men to em
Pri me i ra Instân cia; ou

c) Man ter a sua com pe tên cia para co nhe cer da
ca u sa, a fim de de ter mi nar se, após a au di ção das
par tes nos ter mos do Re gu la men to Pro ces su al, ha-
ve rá lu gar à re vi são da sen ten ça.

Arti go 85
Inde ni za ção do de ti do ou con de na do

1. Quem ti ver sido ob je to de de ten ção ou pri são
ile gal terá di re i to a re pa ra ção.

2. Sem pre que uma de ci são fi nal seja pos te ri or -
men te anu la da em ra zão de fa tos no vos ou re cen te -

men te des co ber tos que apon tem ine qui vo ca men te
para um erro ju di ciá rio, a pes soa que ti ver cum pri do
pena em re sul ta do de tal sen ten ça con de na tó ria será
in de ni za da, em con for mi da de com a lei, a me nos que
fi que pro va do que a não re ve la ção, em tem po útil, do
fato des co nhe ci do lhe seja im pu tá vel, no todo ou em
par te.

3. Em cir cuns tân ci as ex cep ci o na is e em face de
fa tos que con clu si va men te de mons trem a exis tên cia
de erro ju di ciá rio gra ve e ma ni fes to, o Tri bu nal po de rá, 
no uso do seu po der dis cri ci o ná rio, atri bu ir uma in de -
ni za ção, de acor do com os cri té ri os enun ci a dos no
Re gu la men to Pro ces su al, à pes soa que, em vir tu de
de sen ten ça ab so lu tó ria ou de ex tin ção da ins tân cia
por tal mo ti vo, haja sido pos ta em li ber da de.

CAPÍTULO IX
Co o pe ra ção Inter na ci o naL

 e Au xí lio Ju di ciá rio

Arti go 86
Obri ga ção ge ral de co o pe rar

Os Esta dos Par tes de ve rão, em con for mi da de
com o dis pos to no pre sen te Esta tu to, co o pe rar ple na -
men te com o Tri bu nal no in qué ri to e no pro ce di men to
con tra cri mes da com pe tên cia des te.

Arti go 87
Pe di dos de co o pe ra ção: dis po si ções ge ra is

a) O Tri bu nal es ta rá ha bi li ta do a di ri gir pe di dos
de co o pe ra ção aos Esta dos Par tes. Estes pe di dos se-
rão trans mi ti dos pela via di plo má ti ca ou por qual quer
ou tra via apro pri a da es co lhi da pelo Esta do Par te no
mo men to de ra ti fi ca ção, ace i ta ção, apro va ção ou
ade são ao pre sen te Esta tu to.

Qu al quer Esta do Par te po de rá al te rar pos te ri or -
men te a es co lha fe i ta nos ter mos do Re gu la men to
Pro ces su al.

b) Se for caso dis so, e sem pre ju í zo do dis pos to
na alí nea a), os pe di dos po de rão ser igual men te
trans mi ti dos pela Orga ni za ção in ter na ci o nal de Po lí -
cia Cri mi nal (INTERPOL) ou por qual quer ou tra or ga -
ni za ção re gi o nal com pe ten te.

2. Os pe di dos de co o pe ra ção e os do cu men tos 
com pro va ti vos que os ins tru am se rão re di gi dos na
lín gua ofi ci al do Esta do re que ri do ou acom pa nha dos 
de uma tra du ção nes sa lín gua, ou numa das lín guas 
de tra ba lho do Tri bu nal ou acom pa nha dos de uma
tra du ção numa des sas lín guas, de acor do com a es-
co lha fe i ta pelo Esta do re que ri do no mo men to da ra-
ti fi ca ção, ace i ta ção, apro va ção ou ade são ao pre-
sen te Esta tu to.
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Qu al quer al te ra ção pos te ri or será fe i ta de har-
mo nia com o Re gu la men to Pro ces su al.

3. O Esta do re que ri do man te rá a con fi den ci a li -
da de dos pe di dos de co o pe ra ção e dos do cu men tos
com pro va ti vos que os ins tru am, sal vo quan do a sua
re ve la ção for ne ces sá ria para a exe cu ção do pe di do.

4. Re la ti va men te aos pe di dos de au xí lio for mu -
la dos ao abri go do pre sen te Ca pí tu lo, o Tri bu nal po-
de rá, no me a da men te em ma té ria de pro te ção da in-
for ma ção, to mar as me di das ne ces sá ri as à ga ran tia
da se gu ran ça e do bem-es tar fí si co ou psi co ló gi co
das ví ti mas, das po ten ci a is tes te mu nhas e dos seus
fa mi li a res. O Tri bu nal po de rá so li ci tar que as in for ma -
ções for ne ci das ao abri go do pre sen te Ca pí tu lo se jam 
co mu ni ca das e tra ta das por for ma a que a se gu ran ça
e o bem-es tar fí si co ou psi co ló gi co das ví ti mas, das
po ten ci a is tes te mu nhas e dos seus fa mi li a res se jam
de vi da men te pre ser va dos.

a) O Tri bu nal po de rá con vi dar qual quer Esta do
que não seja Par te no pre sen te Esta tu to a pres tar au-
xí lio ao abri go do pre sen te Ca pí tu lo com base num
con vê nio ad hoc, num acor do ce le bra do com esse
Esta do ou por qual quer ou tro modo apro pri a do.

b) Se, após a ce le bra ção de um con vê nio ad
hoc ou de um acor do com o Tri bu nal, um Esta do que
não seja Par te no pre sen te Esta tu to se re cu sar a co o -
pe rar nos ter mos de tal con vê nio ou acor do, o Tri bu nal 
dará co nhe ci men to des se fato à Assem bléia dos
Esta dos Par tes ou ao Con se lho de Se gu ran ça, quan-
do ti ver sido este a re fe ren ci ar o fato ao Tri bu nal.

6. O Tri bu nal po de rá so li ci tar in for ma ções ou do-
cu men tos a qual quer or ga ni za ção in ter go ver na men -
tal. Po de rá igual men te re que rer ou tras for mas de co o -
pe ra ção e au xí lio a se rem acor da das com tal or ga ni -
za ção e que es te jam em con for mi da de com a sua
com pe tên cia ou o seu man da to.

7. Se, con tra ri a men te ao dis pos to no pre sen te
Esta tu to, um Esta do Par te re cu sar um pe di do de co o -
pe ra ção for mu la do pelo Tri bu nal, im pe din do-o as sim
de exer cer os seus po de res e fun ções nos ter mos do
pre sen te Esta tu to, o Tri bu nal po de rá ela bo rar um re la -
tó rio e re me ter a ques tão à Assem bléia dos Esta dos
Par tes ou ao Con se lho de Se gu ran ça, quan do ti ver
sido este a sub me ter o fato ao Tri bu nal.

Arti go 88
Pro ce di men tos pre vis tos no di re i to in ter no

Os Esta dos Par tes de ve rão as se gu rar-se de
que o seu di re i to in ter no pre vê pro ce di men tos que
per mi tam res pon der a to das as for mas de co o pe ra -
ção es pe ci fi ca das nes te Ca pí tu lo.

Arti go 89
Entre ga de pes so as ao Tri bu nal

1. O Tri bu nal po de rá di ri gir um pe di do de de ten -
ção e en tre ga de uma pes soa, ins tru í do com os do cu -
men tos com pro va ti vos re fe ri dos no ar ti go 91, a qual-
quer Esta do em cujo ter ri tó rio essa pes soa se pos sa
en con trar, e so li ci tar a co o pe ra ção des se Esta do na
de ten ção e en tre ga da pes soa em ca u sa. Os Esta dos
Par tes da rão sa tis fa ção aos pe di dos de de ten ção e
de en tre ga em con for mi da de com o pre sen te Ca pí tu lo 
e com os pro ce di men tos pre vis tos nos res pec ti vos di-
re i tos in ter nos.

2. Sem pre que a pes soa cuja en tre ga é so li ci ta -
da im pug nar a sua en tre ga pe ran te um tri bu nal na ci o -
nal com, base no prin cí pio ne bis in idem pre vis to no
ar ti go 20, o Esta do re que ri do con sul ta rá, de ime di a to, 
o Tri bu nal para de ter mi nar se hou ve uma de ci são re-
le van te so bre a ad mis si bi li da de. Se o caso for con si -
de ra do ad mis sí vel, o Esta do re que ri do dará se gui -
men to ao pe di do. Se es ti ver pen den te de ci são so bre
a ad mis si bi li da de, o Esta do re que ri do po de rá di fe rir a
exe cu ção do pe di do até que o Tri bu nal se pro nun cie.

3. a) Os Esta dos Par tes au to ri za rão, de acor do
com os pro ce di men tos pre vis tos na res pec ti va le gis -
la ção na ci o nal, o trân si to, pelo seu ter ri tó rio, de uma
pes soa en tre gue ao Tri bu nal por um ou tro Esta do,
sal vo quan do o trân si to por esse Esta do im pe dir ou
re tar dar a en tre ga.

b) Um pe di do de trân si to for mu la do pelo Tri bu -
nal será trans mi ti do em con for mi da de com o ar ti go
87. Do pe di do de trân si to cons ta rão:

i) A Iden ti fi ca ção da pes soa trans por ta da;
ii) Um re su mo dos fa tos e da res pec ti va qua li fi -

ca ção ju rí di ca; 
iii) O man da do de de ten ção e en tre ga.
c) A pes soa trans por ta da será man ti da sob cus-

tó dia no de cur so do trân si to.
d) Ne nhu ma au to ri za ção será ne ces sá ria se a

pes soa for trans por ta da por via aé rea e não es te ja
pre vis ta qual quer ater ris sa gem no ter ri tó rio do Esta do 
de trân si to.

e) Se ocor rer, uma ater ris sa gem im pre vis ta no
ter ri tó rio do Esta do de trân si to, po de rá este exi gir ao
Tri bu nal a apre sen ta ção de um pe di do de trân si to nos
ter mos pre vis tos na alí nea b. O Esta do de trân si to
man te rá a pes soa sob de ten ção até a re cep ção do
pe di do de trân si to e a efe ti va ção do trân si to. To da via,
a de ten ção ao abri go da pre sen te alí nea não po de rá
pro lon gar-se para além das 96 ho ras sub se qüen tes à
ater ris sa gem im pre vis ta se o pe di do não for re ce bi do
den tro des se pra zo.
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4. Se a pes soa re cla ma da for ob je to de pro ce di -
men to cri mi nal ou es ti ver cum prin do uma pena no
Esta do re que ri do por cri me di ver so do que mo ti vou o
pe di do de en tre ga ao Tri bu nal, este Esta do con sul ta rá 
o Tri bu nal após ter de ci di do anu ir ao pe di do.

Arti go 90
Pe di dos con cor ren tes

1. Um Esta do Par te que, nos ter mos do ar ti go
89, re ce ba um pe di do de en tre ga de uma pes soa for-
mu la do pelo Tri bu nal, e re ce ba igual men te, de qual-
quer ou tro Esta do, um pe di do de ex tra di ção re la ti vo à
mes ma pes soa, pe los mes mos fa tos que mo ti va ram o
pe di do de en tre ga por par te do Tri bu nal, de ve rá no ti fi -
car o Tri bu nal e o Esta do re que ren te de tal fato.

2. Se o Esta do re que ren te for um Esta do Par te,
o Esta do re que ri do dará pri o ri da de ao pe di do do Tri-
bu nal:

a) Se o Tri bu nal ti ver de ci di do, nos ter mos do ar ti -
go 18 ou 19, da ad mis si bi li da de do caso a que res pe i ta
o pe di do de en tre ga, e tal de ter mi na ção ti ver le va do
em con ta o in qué ri to ou o pro ce di men to cri mi nal con-
du zi do pelo Esta do re que ren te re la ti va men te ao pe di -
do de ex tra di ção por este for mu la do; ou

b) Se o Tri bu nal ti ver to ma do a de ci são re fe ri da
na alí nea a) em con for mi da de com a no ti fi ca ção fe i ta
pelo Esta do re que ri do, em apli ca ção do pa rá gra fo 1º.

3. Se o Tri bu nal não ti ver to ma do uma de ci são
nos ter mos da alí nea a) do pa rá gra fo 2º, o Esta do re-
que ri do po de rá, se as sim o en ten der, es tan do pen-
den te a de ter mi na ção do Tri bu nal nos ter mos da alí-
nea b) do pa rá gra fo 2º, dar se gui men to ao pe di do de
ex tra di ção for mu la do pelo Esta do re que ren te sem,
con tu do, ex tra di tar a pes soa até que o Tri bu nal de ci da 
so bre a ad mis si bi li da de do caso. A de ci são do Tri bu -
nal se gui rá a for ma su má ria.

4. Se o Esta do re que ren te não for Par te no pre-
sen te Esta tu to, o Esta do re que ri do, des de que não
es te ja obri ga do por uma nor ma in ter na ci o nal a ex tra -
di tar o acu sa do para o Esta do re que ren te, dará pri o ri -
da de ao pe di do de en tre ga for mu la do pelo Tri bu nal,
no caso de este se ter de ci di do pela ad mis si bi li da de
do caso.

5. Qu an do um caso pre vis to no pa rá gra fo 4º não
ti ver sido de cla ra do ad mis sí vel pelo Tri bu nal, o Esta-
do re que ri do po de rá, se as sim o en ten der, dar se gui -
men to ao pe di do de ex tra di ção for mu la do pelo Esta do 
re que ren te.

6. Re la ti va men te aos ca sos em que o dis pos to
no pa rá gra fo 4º seja apli cá vel, mas o Esta do re que ri -
do se veja obri ga do, por for ça de uma nor ma in ter na -

ci o nal, a ex tra di tar a pes soa para o Esta do re que ren -
te que não seja Par te no pre sen te Esta tu to, o Esta do
re que ri do de ci di rá se pro ce de rá à en tre ga da pes soa
em ca u sa ao Tri bu nal ou se a ex tra di ta rá para o Esta-
do re que ren te. Na sua de ci são, o Esta do re que ri do
terá em con ta to dos os fa to res re le van tes, in clu in do,
en tre ou tros:

a) A or dem cro no ló gi ca dos pe di dos;
b) Os in te res ses do Esta do re que ren te, in clu in -

do, se re le van te, se o cri me foi co me ti do no seu ter ri -
tó rio bem como a na ci o na li da de das ví ti mas e da pes-
soa re cla ma da; e

c) A pos si bi li da de de o Esta do re que ren te vir a
pro ce der pos te ri or men te à en tre ga da pes soa ao Tri-
bu nal.

7. Se um Esta do Par te re ce ber um pe di do de en-
tre ga de uma pes soa for mu la do pelo Tri bu nal e um
pe di do de ex tra di ção for mu la do por um ou tro Esta do
Par te re la ti va men te à mes ma pes soa, por fa tos di fe -
ren tes dos que cons ti tu em o cri me ob je to do pe di do
de en tre ga:

a) O Esta do re que ri do dará pri o ri da de ao pe di do 
do Tri bu nal, se não es ti ver obri ga do por uma nor ma
in ter na ci o nal a ex tra di tar a pes soa para o Esta do re-
que ren te;

b) O Esta do re que ri do terá de de ci dir se en tre ga 
à pes soa ao Tri bu nal ou a ex tra di ta para o Esta do re-
que ren te, se es ti ver obri ga do por uma nor ma in ter na -
ci o nal a ex tra di tar a pes soa para o Esta do re que ren te. 
Na sua de ci são, o Esta do re que ri do con si de ra rá to-
dos os fa to res re le van tes, in clu in do, en tre ou tros, os
cons tan tes do pa rá gra fo 6º; to da via, de ve rá dar es pe -
ci al aten ção à na tu re za e à gra vi da de dos fa tos em
ca u sa.

8. Se, em con for mi da de com a no ti fi ca ção pre-
vis ta no pre sen te ar ti go, o Tri bu nal se ti ver pro nun ci a -
do pela inad mis si bi li da de do caso e, pos te ri or men te,
a ex tra di ção para o Esta do re que ren te for re cu sa da, o
Esta do re que ri do no ti fi ca rá o Tri bu nal des sa de ci são.

Arti go 91
Con te ú do do pe di do de de ten ção e de en tre ga

1. O pe di do de de ten ção e de en tre ga será for-
mu la do por es cri to. Em caso de ur gên cia, o pe di do
po de rá ser fe i to atra vés de qual quer ou tro meio de
que fi que re gis tro es cri to, de ven do, no en tan to, ser
con fir ma do atra vés dos ca na is pre vis tos na alí nea a)
do pa rá gra fo 1º do ar ti go 87;

2. O pe di do de de ten ção e en tre ga de uma pes-
soa re la ti va men te à qual o Ju í zo de ins tru ção ti ver
emi ti do um man da do de de ten ção ao abri go do ar ti go
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58, de ve rá con ter ou ser acom pa nha do dos se guin tes 
do cu men tos:

a) Uma des cri ção da pes soa pro cu ra da, con ten -
do in for ma ção su fi ci en te que per mi ta a sua iden ti fi ca -
ção, bem como in for ma ção so bre a sua pro vá vel lo ca -
li za ção;

b) Uma có pia do man da do de de ten ção; e
c) Os do cu men tos, de cla ra ções e in for ma ções

ne ces sá ri os para sa tis fa zer os re qui si tos do pro ces so
de en tre ga pelo Esta do re que ri do; con tu do, tais re qui -
si tos não de ve rão ser mais ri go ro sos dos que os que
de vem ser ob ser va dos em caso de um pe di do de ex-
tra di ção em con for mi da de com tra ta dos ou con vê ni os
ce le bra dos en tre o Esta do re que ri do e ou tros Esta dos,
de ven do, se pos sí vel, ser me nos ri go ro sos em face da
na tu re za es pe cí fi ca de que se re ves te o Tri bu nal.

3. Se o pe di do res pe i tar à de ten ção e à en tre ga
de uma pes soa já con de na da, de ve rá con ter ou ser
acom pa nha do dos se guin tes do cu men tos:

a) Uma có pia do man da do de de ten ção des sa
pes soa;

b) Uma có pia da sen ten ça con de na tó ria;
c) Ele men tos que de mons trem que a pes soa

pro cu ra da é a mes ma a que se re fe re a sen ten ça con-
de na tó ria; e

d) Se a pes soa já ti ver sido con de na da, uma có-
pia da sen ten ça e, em caso de pena de pri são, a in di -
ca ção do pe río do que já ti ver cum pri do, bem como o
pe río do que ain da lhe fal te cum prir.

4. Me di an te re que ri men to do Tri bu nal, um Esta-
do Par te man te rá, no que res pe i te a ques tões ge né ri -
cas ou a uma ques tão es pe cí fi ca, con sul tas com o Tri-
bu nal so bre qua is quer re qui si tos pre vis tos no seu di-
re i to in ter no que pos sam ser apli ca dos nos ter mos da
alí nea c) do pa rá gra fo 2º No de cur so de tais con sul -
tas, o Esta do Par te in for ma rá o Tri bu nal dos re qui si tos 
es pe cí fi cos cons tan tes do seu di re i to in ter no.

Arti go 92
Pri são pre ven ti va

1. Em caso de ur gên cia, o Tri bu nal po de rá so li ci -
tar a pri são pre ven ti va da pes soa pro cu ra da até a
apre sen ta ção do pe di do de en tre ga e os do cu men tos
de apo io re fe ri dos no ar ti go 91.

2. O pe di do de pri são pre ven ti va será trans mi ti -
do por qual quer meio de que fi que re gis tro es cri to e
con te rá:

a) Uma des cri ção da pes soa pro cu ra da, con ten -
do in for ma ção su fi ci en te que per mi ta a sua iden ti fi ca -
ção, bem como in for ma ção so bre a sua pro vá vel, lo-
ca li za ção;

b) Uma ex po si ção su cin ta dos cri mes pe los
qua is a pes soa é pro cu ra da, bem como dos fa tos ale-
ga da men te cons ti tu ti vos de tais cri mes in clu in do, se
pos sí vel, a data e o lo cal da sua prá ti ca;

c) Uma de cla ra ção que cer ti fi que a exis tên cia
de um man da do de de ten ção ou de uma de ci são con-
de na tó ria con tra a pes soa pro cu ra da; e

d) Uma de cla ra ção de que o pe di do de en tre ga
re la ti vo à pes soa pro cu ra da será en vi a do pos te ri or -
men te.

3. Qu al quer pes soa man ti da sob pri são pre ven -
ti va po de rá ser pos ta em li ber da de se o Esta do re que -
ri do não ti ver re ce bi do, em con for mi da de com o ar ti go 
91, o pe di do de en tre ga e os res pec ti vos do cu men tos
no pra zo fi xa do pelo Re gu la men to Pro ces su al. To da -
via, essa pes soa po de rá con sen tir na sua en tre ga an-
tes do ter mo do pe río do se a le gis la ção do Esta do re-
que ri do o per mi tir. Nes se caso, o Esta do re que ri do
pro ce de à en tre ga da pes soa re cla ma da ao Tri bu nal,
o mais ra pi da men te pos sí vel.

4. O fato de a pes soa re cla ma da ter sido pos ta
em li ber da de em con for mi da de com o pa rá gra fo 3º
não obs ta rá a que seja de novo de ti da e en tre gue se o
pe di do de en tre ga e os do cu men tos em apo io, vi e rem
a ser apre sen ta dos pos te ri or men te.

Arti go 93
Ou tras for mas de co o pe ra ção

1. Em con for mi da de com o dis pos to no pre sen te 
Ca pí tu lo e nos ter mos dos pro ce di men tos pre vis tos
nos res pec ti vos di re i tos in ter nos, os Esta dos Par tes
da rão se gui men to aos pe di dos for mu la dos pelo Tri bu -
nal para con ces são de au xí lio, no âm bi to de in qué ri -
tos ou pro ce di men tos cri mi na is, no que se re fe re a:

a) iden ti fi car uma pes soa e o lo cal onde se en-
con tra, ou lo ca li zar ob je tos;

b) Re u nir ele men tos de pro va, in clu in do os de-
po i men tos pres ta dos sob ju ra men to, bem como pro-
du zir ele men tos de pro va, in clu in do pe rí ci as e re la tó -
ri os de que o Tri bu nal ne ces si ta;

c) Inter ro gar qual quer pes soa que seja ob je to
de in qué ri to ou de pro ce di men to cri mi nal;

d) No ti fi car do cu men tos, no me a da men te do cu -
men tos ju di ciá ri os;

e) Fa ci li tar o com pa re ci men to vo lun tá rio, pe ran -
te o Tri bu nal, de pes so as que de po nham na qua li da de 
de tes te mu nhas ou de pe ri tos;

f) Pro ce der à trans fe rên cia tem po rá ria de pes-
so as, em con for mi da de com o pa rá gra fo 7º;
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g) Re a li zar ins pe ções, no me a da men te a exu-
ma ção e o exa me de ca dá ve res en ter ra dos em fos sas 
co muns;

h) Re a li zar bus cas e apre en sões;
i) Trans mi tir re gis tros e do cu men tos, no me a da -

men te re gis tros e do cu men tos ofi ci a is;
j) Pro te ger ví ti mas e tes te mu nhas, bem como

pre ser var ele men tos de pro va;
k) Iden ti fi car, lo ca li zar e blo que ar ou apre en der

o pro du to de cri mes, bens, ha ve res e ins tru men tos li-
ga dos aos cri mes, com vis ta à sua even tu al de cla ra -
ção de per da, sem pre ju í zo dos di re i tos de ter ce i ros
de boa fé; e

l) Pres tar qual quer ou tra for ma de au xí lio não
pro i bi da pela le gis la ção do Esta do re que ri do, des ti na -
da a fa ci li tar o in qué ri to e o jul ga men to por cri mes da
com pe tên cia do Tri bu nal.

2. O Tri bu nal tem po de res para ga ran tir à tes te -
mu nha ou ao pe ri to que pe ran te ele com pa re ça de
que não se rão per se gui dos, de ti dos ou su je i tos a
qual quer ou tra res tri ção da sua li ber da de pes so al, por
fato ou omis são an te ri o res à sua sa í da do ter ri tó rio do
Esta do re que ri do.

3. Se a exe cu ção de uma de ter mi na da me di da
de au xí lio cons tan te de um pe di do apre sen ta do ao
abri go do pa rá gra fo 1º não for per mi ti da no Esta do re-
que ri do em vir tu de de um prin cí pio ju rí di co fun da -
men tal de apli ca ção ge ral, o Esta do em ca u sa ini ci a rá 
sem de mo ra con sul tas com o Tri bu nal com vis ta à so-
lu ção des sa ques tão. No de cur so das con sul tas, se-
rão con si de ra das ou tras for mas de au xí lio, bem como
as con di ções da sua re a li za ção. Se, con clu í das as
con sul tas, a ques tão não es ti ver re sol vi da, o Tri bu nal
al te ra rá o con te ú do do pe di do con for me se mos trar
ne ces sá rio.

4. Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 72, um Esta-
do Par te só po de rá re cu sar, no todo ou em par te, um
pe di do de au xí lio for mu la do pelo Tri bu nal se tal pe di -
do se re por tar uni ca men te à pro du ção de do cu men -
tos ou à di vul ga ção de ele men tos de pro va que aten-
tem con tra a sua se gu ran ça na ci o nal.

5. Antes de de ne gar o pe di do de au xí lio pre vis to
na alí nea I) do pa rá gra fo 1º, o Esta do re que ri do con si -
de ra rá se o au xí lio po de rá ser con ce di do sob de ter mi -
na das con di ções ou se po de rá sê-lo em data ul te ri or
ou sob uma ou tra for ma, com a res sal va de que, se o
Tri bu nal ou o Pro cu ra dor ace i ta rem tais con di ções,
de ve rão ob ser vá-las.

6. O Esta do re que ri do que re cu sar um pe di do de
au xí lio co mu ni ca rá, sem de mo ra, os mo ti vos ao Tri bu -
nal ou ao Pro cu ra dor.

7. a) O Tri bu nal po de rá pe dir a trans fe rên cia
tem po rá ria de uma pes soa de ti da para fins de iden ti fi -
ca ção ou para ob ter um de po i men to ou ou tras for ma
de au xí lio. A trans fe rên cia re a li zar-se-á sem pre que:

i) A pes soa der o seu con sen ti men to, li vre men te
e com co nhe ci men to de ca u sa; e

ii) O Esta do re que ri do con cor dar com a trans fe -
rên cia, sem pre ju í zo das con di ções que esse Esta do
e o Tri bu nal pos sam acor dar;

b) A pes soa trans fe ri da per ma ne ce rá de ti da.
Esgo ta do o fim que de ter mi nou a trans fe rên cia, o Tri-
bu nal re en viá-la-á ime di a ta men te para o Esta do re-
que ri do.

8. a) O Tri bu nal ga ran ti rá a con fi den ci a li da de
dos do cu men tos e das in for ma ções re co lhi das, ex ce -
to se ne ces sá ri os para o in qué ri to e os pro ce di men tos 
des cri tos no pe di do;

b) O Esta do re que ri do po de rá, se ne ces sá rio,
co mu ni car os do cu men tos ou as in for ma ções ao Pro-
cu ra dor a tí tu lo con fi den ci al. O Pro cu ra dor só po de rá
uti li zá-los para re co lher no vos ele men tos de pro va;

c) O Esta do re que ri do po de rá, de ofi cio ou a pe-
di do do Pro cu ra dor, au to ri zar a di vul ga ção pos te ri or
de tais do cu men tos ou in for ma ções; os qua is po de rão 
ser uti li za dos como me i os de pro va, nós ter mos do
dis pos to nos Ca pí tu los V e VI e no Re gu la men to Pro-
ces su al.

9. a) i) Se um Esta do Par te re ce ber pe di dos con-
cor ren tes for mu la dos pelo Tri bu nal e por um ou tro
Esta do, no âm bi to de uma obri ga ção in ter na ci o nal, e
cujo ob je to não seja nem a en tre ga nem a ex tra di ção,
es for çar-Se-á, me di an te con sul tas com o Tri bu nal e
esse ou tro Esta do, por dar sa tis fa ção a am bos os pe-
di dos adi an do ou es ta be le cen do de ter mi na das con di -
ções a um ou ou tro pe di do, se ne ces sá rio.

ii) Não sen do pos sí vel, os pe di dos con cor ren tes
ob ser va rão os prin cí pi os fi xa dos no ar ti go 90.

b) To da via, sem pre que o pe di do for mu la do pelo
Tri bu nal res pe i tar a in for ma ções, bens ou pes so as que
es te jam sob o con tro le de um Esta do ter ce i ro ou de
uma or ga ni za ção in ter na ci o nal ao abri go de um acor-
do in ter na ci o nal, os Esta dos re que ri dos in for ma rão o
Tri bu nal em con for mi da de, este di ri gi rá o seu pe di do
ao Esta do ter ce i ro ou à or ga ni za ção in ter na ci o nal.

a) Me di an te pe di do, o Tri bu nal co o pe ra rá com
um Esta do Par te e pres tar-lhe-á au xí lio na con du ção
de um in qué ri to ou jul ga men to re la ci o na do com fa tos
que cons ti tu am um cri me da ju ris di ção do Tri bu nal ou
que cons ti tu am um cri me gra ve à luz do di re i to in ter no 
do Esta do re que ren te.
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b) i) O au xí lio pre vis to na alí nea a) deve com pre -
en der, a sa ber:

a. A trans mis são de de po i men tos, do cu men tos
e ou tros ele men tos de pro va re co lhi dos no de cur so
do in qué ri to ou do jul ga men to con du zi dos pelo Tri bu -
nal; e

b. O in ter ro ga tó rio de qual quer pes soa de ti da
por or dem do Tri bu nal;

ii) No caso pre vis to na alí nea b, i), a;
a. A trans mis são dos do cu men tos e de ou tros

ele men tos de pro va ob ti dos com o au xí lio de um Esta-
do ne ces si ta do con sen ti men to des se Esta do;

b. A trans mis são de de po i men tos, do cu men tos
e ou tros ele men tos de pro va for ne ci dos quer por uma
tes te mu nha, quer por um pe ri to, será fe i ta em con for -
mi da de com o dis pos to no ar ti go 68.

c) O Tri bu nal po de rá, em con for mi da de com as
con di ções enun ci a das nes te nú me ro, de fe rir um pe di -
do de au xi lio for mu la do por um Esta do que não seja
par te rio pre sen te Esta tu to.

Arti go 94
Sus pen são da exe cu ção de um

pe di do re la ti va men te a um in qué ri to 
ou a pro ce di men to cri mi nal em cur so

1. Se a ime di a ta exe cu ção de um pe di do pre ju di -
car o de sen ro lar de um in qué ri to ou de um pro ce di -
men to cri mi nal re la ti vos a um caso di fe ren te da que le
a que se re por ta o pe di do, o Esta do re que ri do po de rá
sus pen der a exe cu ção do pe di do por tem po de ter mi -
nadO, acor da do com o Tri bu nal. Con tu do, a sus pen -
são não deve pro lon gar-se além do ne ces sá rio para
que o in qué ri to ou o pro ce di men to cri mi nal em ca u sa
se jam efe tu a dos no Esta do re que ri do. Este, an tes de
de ci dir sus pen der a exe cu ção do pe di do, ve ri fi ca rá se
o au xí lio não po de rá ser con ce di do de ime di a to sob
de ter mi na das con di ções.

2. Se for de ci di da a sus pen são de exe cu ção do
pe di do em con for mi da de com o pa rá gra fo 1º, o Pro cu -
ra dor po de rá, no en tan to, so li ci tar que se jam ado ta -
das me di das para pre ser var os ele men tos de pro va,
nos ter mos da alí nea i do pa rá gra fo 1º do ar ti go 93.

Arti go 95
Sus pen são da exe cu ção de um

pe di do por im pug na ção de ad mis si bi li da de

Se o Tri bu nal es ti ver apre ci an do uma im pug na -
ção de ad mis si bi li da de, de acor do com os ar ti gos 18
ou 19, o Esta do re que ri do po de rá sus pen der a exe cu -
ção de um pe di do for mu la do ao abri go do pre sen te
Ca pí tu lo en quan to aguar da que o Tri bu nal se pro nun -

cie, a me nos que o Tri bu nal te nha es pe ci fi ca men te or-
de na do que o Pro cu ra dor con ti nue a re u nir ele men tos 
de pro va, nos ter mos dos ar ti gos 18 ou 19.

Arti go 96
Con te ú do do pe di do sob ou tras 

for mas de co o pe ra rão pre vis tas no ar ti go 93

1. Todo o pe di do re la ti vo a ou tras for mas de co o -
pe ra ção pre vis tas no ar ti go 93 será for mu la do por es-
cri to. Em caso de ur gên cia, o pe di do po de rá ser fe i to
por qual quer meio que per mi ta man ter um re gis tro es-
cri to, des de que seja con fir ma do atra vés dos ca na is
in di ca dos na alí nea a) do pa rá gra fo 1º do ar ti go 87.

2. O pe di do de ve rá con ter, ou ser ins tru í do com,
os se guin tes do cu men tos:

a) Um re su mo do ob je to do pe di do, bem como
da na tu re za do au xi lio so li ci ta do, in clu in do øs fun da -
men tos ju rí di cos e os mo ti vos do pe di do;

b) Infor ma ções tão com ple tas quan to pos sí vel
so bre a pes soa ou o lu gar a iden ti fi car ou a lo ca li zar,
por for ma a que o au xí lio so li ci ta do pos sa ser pres ta -
do;’

c) Um ex po si ção su cin ta dos fa tos es sen ci a is
que fun da men tam o pe di do;

d) A ex po si ção dos mo ti vos e a ex pli ca ção por-
me no ri za da dos pro ce di men tos ou das con di ções a
res pe i tar;

e) Toda a in for ma ção que o Esta do re que ri do
pos sa exi gir de acor do com o seu di re i to in ter no para
dar se gui men to ao pe di do; e

f) Toda a in for ma ção útil para que o au xí lio pos-
sa ser con ce di do.

3. A re que ri men to do Tri bu nal, um Esta do Par te
man te rá, no que res pe i ta a ques tões ge né ri cas ou a
uma ques tão es pe cí fi ca, con sul tas com o Tri bu nal so-
bre as dis po si ções apli cá ve is do seu di re i to in ter no,
sus cep tí ve is de se rem apli ca das em con for mi da de
com a alí nea e) do pa rá gra fo 2º. No de cur so de tais
con sul tas, o Esta do Par te in for ma rá o Tri bu nal das
dis po si ções es pe cí fi cas cons tan tes do seu di re i to in-
ter no.

4. O pre sen te ar ti go apli car-se-á, se for caso dis-
so, a qual quer pe di do de au xí lio di ri gi do ao Tri bu nal,

Arti go 97
Con sul tas

Sem pre que,, ao abri go do pre sen te Ca pí tu lo,
um Esta do Par te re ce ba um pe di do e ve ri fi que que
este  sus ci ta di fi cul da des que pos sam ob vi ar à sua
exe cu ção ou im pe di la, o Esta do em ca u sa ini ci a rá,
sem de mo ra, as con sul tas com o Tri bu nal com vis ta à
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so lu ção des ta ques tão. Tais di fi cul da des po dem re-
ves tir as se guin tes for mas:

a) Infor ma ções in su fi ci en tes para dar se gui men -
to ao pe di do;

b) No caso de um pe di do de en tre ga, o pa ra de i -
ro da pes soa re cla ma da con ti nu ar des co nhe ci do a
des pe i to de to dos os es for ços ou a in ves ti ga ção re a li -
za da per mi tiu de ter mi nar que a pes soa que se en con -
tra no Esta do Re que ri do não é ma ni fes ta men te a pes-
soa iden ti fi ca da no man da do; ou

c) O Esta do re que ri do ver-se-ia com pe li do, para
cum pri men to do pe di do na sua for ma atu al, a vi o lar
uma obri ga ção cons tan te de um tra ta do an te ri or men -
te ce le bra do com ou tro Esta do.

Arti go 98
Co o pe ra ção re la ti va à re nún cia,

 à imu ni da de e ao con sen ti men to na en tre ga

1. O Tri bu nal pode não dar se gui men to a um pe-
di do de en tre ga ou de au xí lio por for ça do qual o Esta-
do re que ri do de ves se atu ar de for ma in com pa tí vel
com as obri ga ções que lhe in cum bem à luz do di re i to
in ter na ci o nal em ma té ria de imu ni da de dos Esta dos
ou de imu ni da de di plo má ti ca de pes soa ou de bens
de um Esta do ter ce i ro, a me nos que ob te nha, pre vi a -
men te a co o pe ra ção des se Esta do ter ce i ro com vis ta
ao le van ta men to da imu ni da de.

2. O Tri bu nal pode não dar se gui men to à exe cu -
ção de um pe di do de en tre ga por for ça do qual o Esta-
do re que ri do de ves se atu ar de for ma in com pa tí vel
com as obri ga ções que lhe in cum bem em vir tu de de
acor dos in ter na ci o na is à luz dos qua is o con sen ti -
men to do Esta do de en vio é ne ces sá rio para que uma
pes soa per ten cen te a esse Esta do seja en tre gue ao
Tri bu nal, a me nos que o Tri bu nal con si ga, pre vi a men -
te, ob ter a co o pe ra ção do Esta do de en vio para con-
sen tir na en tre ga.

Arti go 99
Exe cu ção dos pe di dos apre sen ta dos 

ao abri go dos ar ti gos 93 e 96

1. Os pe di dos de au xí lio se rão exe cu ta dos de
har mo nia com os pro ce di men tos pre vis tos na le gis la -
ção in ter na do Esta do re que ri do e, a me nos que o seu
di re i to in ter no o pro í ba, na for ma es pe ci fi ca da no pe-
di do, apli can do qual quer pro ce di men to nele in di ca do
ou au to ri zan do as pes so as nele in di ca das a es ta rem
pre sen tes e a par ti ci pa rem na exe cu ção do pe di do.

2. Em caso de pe di do ur gen te, os do cu men tos e
os ele men tos de pro va pro du zi dos na res pos ta se rão,
a re que ri men to do Tri bu nal, en vi a dos com ur gên cia.

3. As res pos tas do Esta do re que ri do se rão
trans mi ti das na sua lín gua e for ma ori gi na is.

4. Sem pre ju í zo dos de ma is ar ti gos do pre sen te
Ca pí tu lo, sem pre que for ne ces sá rio para a exe cu ção
com su ces so de um pe di do, e não haja que re cor rer a
me di das co er ci ti va$, no me a da men te quan do se tra te
de ou vir ou le var uma pes soa a de por de sua li vre
von ta de, mes mo sem a pre sen ça das au to ri da des do
Esta do Par te re que ri do se tal for de ter mi nan te para a
exe cu ção do pe di do, ou quan do se tra te de exa mi nar,
sem pro ce der a al te ra ções, um lu gar pú bli co ou um
ou tro lo cal pú bli co, o Pro cu ra dor po de rá dar cum pri -
men to ao pe di do di re ta men te no ter ri tó rio de um Esta-
do, de acor do com as se guin tes mo da li da des:

a) Qu an do o Esta do re que ri do for o Esta do em
cujo ter ri tó rio haja in dí ci os de ter sido co me ti do o cri-
me e exis tir uma de ci são so bre a ad mis si bi li da de tal
como pre vis to nos ar ti gos 18 e 19, o Pro cu ra dor po-
de rá exe cu tar di re ta men te o pe di do, de po is de ter le-
va do a cabo con sul tas tão am plas quan to pos sí vel
com o Esta do re que ri do;

b) Em ou tros ca sos, o Pro cu ra dor po de rá exe-
cu tar o pe di do após con sul tas com o Esta do Par te re-
que ri do e ten do em con ta as con di ções ou as pre o cu -
pa ções ra zoá ve is que esse Esta do te nha even tu al -
men te ar gu men ta do. Sem pre que o Esta do re que ri do
ve ri fi car que a exe cu ção de um pe di do nos ter mos da
pre sen te alí nea sus ci ta di fi cul da des, con sul ta rá de
ime di a to o Tri bu nal para re sol ver a ques tão.

5. As dis po si ções que au to ri zam a pes soa ou vi -
da ou in ter ro ga da pelo Tri bu nal ao abri go do ar ti go 72,
a in vo car as res tri ções pre vis tas para im pe dir a di vul -
ga ção de in for ma ções con fi den ci a is re la ci o na das
com a se gu ran ça na ci o nal, apli car-se-ão de igual
modo à exe cu ção dos pe di dos de au xí lio re fe ri dos no
pre sen te ar ti go.

Arti go 100
Des pe sas

1. As des pe sas or di ná ri as de cor ren tes da exe-
cu ção dos pe di dos no ter ri tó rio do Esta do re que ri do
se rão por este su por ta das, com ex ce ção das se guin -
tes, que cor re rão a car go do Tri bu nal:

a) As des pe sas re la ci o na das com as vi a gens e
a pro te ção das tes te mu nhas e dos pe ri tos ou com a
trans fe rên cia de de ti dos ao abri go do ar ti go 93;

b) As des pe sas de tra du ção, de in ter pre ta ção e
de trans cri ção;

c) As des pe sas de des lo ca ção e de es ta da dos
ju í zes, do Pro cu ra dor, dos Pro cu ra do res-ad jun tos e
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do Se cre tá rio, do Se cre tá rio-Adjun to e dos mem bros
do pes so al de to dos os ór gãos do Tri bu nal;

d) Os cus tos das pe rí ci as ou dos re la tó ri os pe ri -
ci a is so li ci ta dos pelo Tri bu nal;

e) As des pe sas de cor ren tes do trans por te das pes-
so as en tre gues ao Tri bu nal pelo Esta do de de ten ção; e

f) Após con sul ta, qua is quer des pe sas ex tra or di -
ná ri as de cor ren tes da exe cu ção de um pe di do.

2. O dis pos to no pa rá gra fo 1º apli car-se-á, sem pre 
que ne ces sá rio, aos pe di dos di ri gi dos pe los Esta dos
Par tes ao Tri bu nal. Nes te caso, o Tri bu nal to ma rá a seu
car go as des pe sas or di ná ri as de cor ren tes da exe cu ção.

Arti go 101
Re gra da es pe ci a li da de

1. Ne nhu ma pes soa en tre gue ao Tri bu nal nos
ter mos do pre sen te Esta tu to po de rá ser per se gui da,
con de na da ou de ti da por con du tas an te ri o res à sua
en tre ga, sal vo quan do es tas cons ti tu am cri mes que
te nham fun da men ta do a sua en tre ga.

2. O Tri bu nal po de rá so li ci tar uma der ro ga ção
dos re qui si tos es ta be le ci dos no pa rá gra fo 1º ao Esta-
do que lhe te nha en tre gue uma pes soa e, se ne ces -
sá rio, fa cul tar-lhe-á, em con for mi da de com o ar ti go
91, in for ma ções com ple men ta res. Os Esta dos Par tes
es ta rão ha bi li ta dos a con ce der uma der ro ga ção ao
Tri bu nal e de ve rão en vi dar es for ços nes se sen ti do.

Arti go 102
Ter mos usa dos

Para os fins do pre sen te Esta tu to:
a) Por “en tre ga”, en ten de-se a en tre ga de uma

pes soa por um Esta do ao Tri bu nal nos ter mos do pre-
sen te Esta tu to.

b) Por “ex tra di ção”, en ten de-se a en tre ga de
uma pes soa por um Esta do a ou tro Esta do con for me
pre vis to em um tra ta do, em uma con ven ção ou no di-
re i to in ter no.

CAPITULO X
Exe cu ção da Pena

Arti go 103
Fun ção dos Esta dos na exe cu ção 
das pe nas pri va ti vas de li ber da de

1. a) As pe nas pri va ti vas de li ber da de se rão cum-
pri das num Esta do in di ca do pelo Tri bu nal a par tir de
uma lis ta de Esta dos que lhe te nham ma ni fes ta do a sua
dis po ni bi li da de para re ce ber pes so as con de na das..

b) Ao de cla rar a sua dis po ni bi li da de para re ce -
ber pes so as con de na das, um Esta do po de rá for mu lar 

con di ções acor da das com o Tri bu nal e em con for mi -
da de com o pre sen te Ca pí tu lo.

c) O Esta do in di ca do no âm bi to de um de ter mi -
na do caso dará pron ta men te a co nhe cer se ace i ta ou
não a in di ca ção do Tri bu nal.

2. a) O Esta do da exe cu ção in for ma rá o Tri bu nal
de qual quer cir cuns tân cia, in clu in do o cum pri men to
de qua is quer con di ções acor da das nos ter mos do pa-
rá gra fo 1º, que pos sam afe tar ma te ri al men te as con-
di ções ou a du ra ção da de ten ção. O Tri bu nal será in-
for ma do com, pelo me nos, 45 dias de an te ce dên cia
so bre qual quer cir cuns tân cia des sa na tu re za, co nhe -
ci da ou pre vi sí vel. Du ran te este pe río do, o Esta do da
exe cu ção não to ma rá qual quer me di da que pos sa ser
con trá ria às suas obri ga ções ao abri go do ar ti go 110.

b) Se o Tri bu nal não pu der ace i tar as cir cuns tân -
ci as re fe ri das na alí nea a), de ve rá in for mar o Esta do
da exe cu ção e pro ce der em har mo nia com o pa rá gra -
fo 1º do ar ti go 104.

3. Sem pre que exer cer o seu po der de in di ca ção 
em con for mi da de com o pa rá gra fo 1º, o Tri bu nal le va -
rá em con si de ra ção:

a) O prin cí pio se gun do o qual os Esta dos Par tes 
de vem par ti lhar da res pon sa bi li da de na exe cu ção das
pe nas pri va ti vas de li ber da de, em con for mi da de com
os prin cí pi os de dis tri bu i ção eqüi ta ti va es ta be le ci dos
no Re gu la men to Pro ces su al;

b) A apli ca ção de nor mas con ven ci o na is do di-
re i to in ter na ci o nal am pla men te ace i tas, que re gu lam
o tra ta men to dos re clu sos;

c) A opi nião da pes soa con de na da; e
d) A na ci o na li da de da pes soa con de na da;
e) Ou tros fa to res re la ti vos às cir cuns tân ci as do

cri me, às con di ções pes so a is da pes soa con de na da
ou à exe cu ção efe ti va da pena, ade qua das à in di ca -
ção do Esta do da exe cu ção.

4. Se ne nhum Esta do for de sig na do nos ter mos
do pa rá gra fo 1º, a pena pri va ti va li ber da de será cum-
pri da num es ta be le ci men to pri si o nal de sig na do pelo
Esta do an fi trião, em con for mi da de com as con di ções
es ti pu la das no acor do que de ter mi nou o lo cal da sede
pre vis to no pa rá gra fo 2º do ar ti go 3º. Nes te caso, as
des pe sas re la ci o na das com a exe cu ção da pena fi ca -
rão a car go do Tri bu nal.

Arti go 104
Alte ra ção da in di ca ção do Esta do da exe cu ção

1. O Tri bu nal po de rá, a qual quer mo men to, de ci -
dir trans fe rir um con de na do para uma pri são de um
ou tro Esta do.
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2. A pes soa con de na da pelo Tri bu nal po de rá, a
qual quer mo men to, so li ci tar-lhe que a trans fi ra do
Esta do en car re ga do da exe cu ção.

Arti go 105
Exe cu ção da pena

1. Sem pre ju í zo das con di ções que um Esta do
haja es ta be le ci do nos ter mos do ar ti go 103, pa rá gra fo 
1º, alí nea b), a pena pri va ti va de li ber da de é vin cu la ti -
va para os Esta dos Par tes, não po den do es tes mo di fi -
cá-la em caso al gum.

2. Será da ex clu si va com pe tên cia do Tri bu nal
pro nun ci ar-se so bre qual quer pe di do de re vi são ou
re cur so. O Esta do da exe cu ção não obs ta rá a que o
con de na do apre sen te um tal pe di do.

Arti go 106
Con tro le da exe cu ção da pena e das

 con di ções de de ten ção

1. A exe cu ção de uma pena pri va ti va de li ber da -
de será sub me ti da ao con tro le do Tri bu nal e ob ser va -
rá as re gras con ven ci o na is in ter na ci o na is am pla men -
te ace i tas em ma té ria de tra ta men to dos re clu sos.

2. As con di ções de de ten ção se rão re gu la das
pela le gis la ção do Esta do da exe cu ção e ob ser va rão
as re gras con ven ci o na is in ter na ci o na is am pla men te
ace i tas em ma té ria de tra ta men to dos re clu sos. Em
caso al gum de vem ser me nos ou mais fa vo rá ve is do
que as apli cá ve is aos re clu sos con de na dos no Esta-
do da exe cu ção por in fra ções aná lo gas.

3. As co mu ni ca ções en tre o con de na do e o Tri-
bu nal se rão li vres e te rão ca rá ter con fi den ci al.

Arti go 107
Trans fe rên cia do con de na do 
de po is de cum pri da a pena

1. Cum pri da a pena, a pes soa que não seja na ci -
o nal do Esta do da exe cu ção po de rá, de acor do com a
le gis la ção des se mes mo Esta do, ser trans fe ri da para
um ou tro Esta do obri ga do a ace i tá-la ou ain da para um
ou tro Esta do que ace i te aco lhê-la ten do em con ta a
von ta de ex pres sa pela pes soa em ser trans fe ri da para
esse Esta do; a me nos que o Esta do da exe cu ção au to -
ri ze essa pes soa a per ma ne cer no seu ter ri tó rio.

2. As des pe sas re la ti vas à trans fe rên cia do con-
de na do para um ou tro Esta do nos ter mos do pa rá gra -
fo 1º se rão su por ta das pelo Tri bu nal se ne nhum Esta-
do as to mar a seu car go.

3. Sem pre ju í zo do dis pos to no ar ti go 108, o
Esta do da exe cu ção po de rá igual men te, em har mo nia
com o seu di re i to in ter no, ex tra di tar ou en tre gar por

qual quer ou tro modo a pes soa a um Esta do que te nha
so li ci ta do a sua ex tra di ção ou a sua en tre ga para fins
de jul ga men to ou de cum pri men to de uma pena.

Arti go 108
Res tri ções ao pro ce di men to cri mi nal 
ou à con de na ção por ou tras in fra ções

1. A pes soa con de na da que es te ja de ti da no
Esta do da exe cu ção não po de rá ser ob je to de pro ce -
di men to cri mi nal, con de na ção ou ex tra di ção para um
Esta do ter ce i ro em vir tu de de uma con du ta an te ri or à
sua trans fe rên cia para o Esta do da exe cu ção, a me-
nos que o Tri bu nal te nha dado a sua apro va ção a tal
pro ce di men to, con de na ção ou ex tra di ção, a pe di do
do Esta do da exe cu ção.

2. Ou vi do o con de na do, o Tri bu nal pro nun ci -
ar-se-á so bre a ques tão.

3. O pa rá gra fo 1º de i xa rá de ser apli cá vel se o
con de na do per ma ne cer vo lun ta ri a men te no ter ri tó rio
do Esta do da exe cu ção por um pe río do su pe ri or a 30
dias após o cum pri men to in te gral da pena pro fe ri da
pelo Tri bu nal, ou se re gres sar ao ter ri tó rio des se
Esta do após dele ter sa í do.

Arti go 109
Exe cu ção das pe nas de mul ta e das

me di das de per da

1. Os Esta dos Par tes apli ca rão as pe nas de mul-
ta, bem como as me di das de per da or de na das pelo
Tri bu nal ao abri go do Ca pí tu lo VII, sem pre ju í zo dos
di re i tos de ter ce i ros de boa fé e em con for mi da de
com os pro ce di men tos pre vis tos no res pec ti vo di re i to
in ter no.

2. Sem pre que um Esta do Par te não pos sa tor-
nar efe ti va a de cla ra ção de per da, de ve rá to mar me di -
das para re cu pe rar o va lor do pro du to, dos bens ou
dos ha ve res cuja per da te nha sido de cla ra da pelo Tri-
bu nal, sem pre ju í zo dos di re i tos de ter ce i ros de boa
fé.

3. Os bens, ou o pro du to da ven da de bens imó-
ve is ou, se for caso dis so, da ven da de ou tros bens,
ob ti dos por um Esta do Par te por for ça da exe cu ção de
uma de ci são do Tri bu nal, se rão trans fe ri dos para o
Tri bu nal.

Arti go 110
Re e xa me pelo Tri bu nal da ques tão

 de re du ção de pena

1. O Esta do da exe cu ção não po de rá li ber tar o
re clu so an tes de cum pri da a to ta li da de da pena pro fe -
ri da pelo Tri bu nal.
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2. So men te o Tri bu nal terá a fa cul da de de de ci -
dir so bre qual quer re du ção da pena e, ou vi do o con-
de na do, pro nun ci ar-se-á a tal res pe i to.

3. Qu an do a pes soa já ti ver cum pri do dois ter ços 
da pena, ou 25 anos de pri são em caso de pena de
pri são per pé tua, o Tri bu nal re e xa mi na rá a pena para
de ter mi nar se ha ve rá lu gar a sua re du ção. Tal re e xa -
me só será efe tu a do trans cor ri do o pe río do aci ma re-
fe ri do.

4. No re e xa me a que se re fe re o pa rá gra fo 3º, O
Tri bu nal po de rá re du zir a pena se cons ta tar que se
ve ri fi cam uma ou vá ri as das con di ções se guin tes:

a) A pes soa ti ver ma ni fes ta do, des de o iní cio e
de for ma con ti nua, a sua von ta de em co o pe rar com o
Tri bu nal no in qué ri to e no pro ce di men to;

b) A pes soa ti ver, vo lun ta ri a men te, fa ci li ta do a
exe cu ção das de ci sões e des pa chos do Tri bu nal em
ou tros ca sos, no me a da men te aju dan do-o a lo ca li zar
bens so bre os qua is re ca íam de ci sões de per da, de
mul ta ou de re pa ra ção que po de rão ser usa dos em
be ne fí cio das ví ti mas; ou

c) Ou tros fa to res que con du zam a uma cla ra e
sig ni fi ca ti va al te ra ção das cir cuns tân ci as su fi ci en te
para jus ti fi car a re du ção da pena, con for me pre vis to
no Re gu la men to Pro ces su al;

5. Se, no re e xa me ini ci al a que se re fe re o pa rá -
gra fo 3º, o Tri bu nal con si de rar não ha ver mo ti vo para
re du ção da pena, ele re e xa mi na rá sub se qüen te men -
te a ques tão da re du ção da pena com a pe ri o di ci da de
e nos ter mos pre vis tos no Re gu la men to Pro ces su al.

Arti go 111
Eva são

Se um con de na do se eva dir do seu lo cal de de-
ten ção e fu gir do ter ri tó rio do Esta do da exe cu ção,
este po de rá, de po is de ter con sul ta do o Tri bu nal, pe-
dir ao Esta do no qual se en con tra lo ca li za do o con de -
na do que o en tre gue em con for mi da de com os acor-
dos bi la te ra is ou mul ti la te ra is em vi gor, ou re que rer ao
Tri bu nal que so li ci te a en tre ga des sa pes soa ao abri-
go do Ca pi tu lo IX. O Tri bu nal po de rá, ao so li ci tar a en-
tre ga da pes soa, de ter mi nar que esta seja en tre gue
ao Esta do no qual se en con tra va a cum prir a sua
pena, ou a ou tro Esta do por ele in di ca do.

CAPITULO XI
Assem bléia dos Esta dos Par tes

Arti go 112
Assem bléia dos Esta dos Par tes

1. É cons ti tu í da, pelo pre sen te ins tru men to, uma
Assem bléia dos Esta dos Par tes. Cada um dos Esta-

dos Par tes nela dis po rá de um re pre sen tan te, que po-
de rá ser co ad ju va do por subs ti tu tos e as ses so res.
Ou tros Esta dos sig na tá ri os do Esta tu to ou da Ata Fi-
nal po de rão par ti ci par nos tra ba lhos da Assem bléia
na qua li da de de ob ser va do res.

2. A Assem bléia:
a) Exa mi na rá e ado ta rá, se ade qua do, as re co -

men da ções da Pre pa ra tó ria;
b) Pro mo ve rá jun to à Pre si dên cia, ao Pro cu ra -

dor e ao Se cre tá rio ori en ta do ras ge ra is no que toca à
ad mi nis tra ção do Tri bu nal;

c) Exa mi na rá os re la tó ri os e as ati vi da des da
Mesa es ta be le ci do nos pa rá gra fo 3º e to ma rá as me-
di das apro pri a das;

d) Exa mi na rá e apro va rá o or ça men to do Tri bu -
nal;

e) De ci di rá, se for caso dis so, al te rar o nú me ro
de ju í zes nos ter mos do ar ti go 36;

f) Exa mi na rá em har mo nia com os pa rá gra fos 5
e 7 do ar ti go 87, qual quer ques tão re la ti va à não co o -
pe ra ção dos Esta dos;

g) De sem pe nha rá qual quer ou tra fun ção com-
pa tí vel com as dis po si ções do pre sen te Esta tu to ou
do Re gu la men to Pro ces su al;

3. a) A Assem bléia será do ta da de uma Mesa
com pos ta por um pre si den te, dois
vice-pre si den tes e 18 mem bros por ela ele i tos por pe-
río dos de três anos;

b) A Mesa terá um ca rá ter re pre sen ta ti vo, aten-
den do no me a da men te ao prin cí pio da dis tri bu i ção
ge o grá fi ca eqüi ta ti va e à ne ces si da de de as se gu rar
uma re pre sen ta ção ade qua da dos prin ci pa is sis te -
mas ju rí di cos do mun do;

c) A Mesa re u nir-se-á as ve zes que fo rem ne-
ces sá ri as, mas, pelo me nos, uma vez por ano. Assis ti -
rá a Assem bléia no de sem pe nho das suas fun ções.

4. A Assem bléia po de rá cri ar ou tros ór gãos sub-
si diá ri os que jul gue ne ces sá ri os, no me a da men te um
me ca nis mo de con tro le in de pen den te que pro ce da a
ins pe ções, ava li a ções e in qué ri tos em or dem a me-
lho rar a efi ciên cia e eco no mia da ad mi nis tra ção do
Tri bu nal.

5. O Pre si den te do Tri bu nal, o Pro cu ra dor e o
Se cre tá rio ou os res pec ti vos re pre sen tan tes po de rão
par ti ci par, sem pre que jul guem opor tu no, nas re u -
niões da Assem bléia e da Mesa.

6. A Assem bléia re u nir-se-á na sede do Tri bu nal
ou na sede da Orga ni za ção das Na ções Uni das uma
vez por ano e, sem pre que as cir cuns tân ci as o exi gi -
rem, re u nir-se-á em ses são ex tra or di ná ria. A me nos
que o pre sen te Esta tu to es ta be le ça em con trá rio, as
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ses sões ex tra or di ná ri as são con vo ca das pela Mesa,
de ofí cio ou a pe di do de um ter ço dos Esta dos Par tes.

7. Cada um dos Esta dos Par tes dis po rá de um
voto. To dos os es for ços de ve rão ser en vi da dos para
que as de ci sões da Assem bléia e da Mesa se jam
ado ta das por con sen so. Se tal não for pos sí vel, e a
me nos que o Esta tu to es ta be le ça em con trá rio:

a) As de ci sões so bre as ques tões de fun do se-
rão to ma das por ma i o ria de dois ter ços dos mem bros
pre sen tes e vo tan tes, sob a con di ção que a ma i o ria
ab so lu ta dos Esta dos Par tes cons ti tua quó rum para o
es cru tí nio;

b) As de ci sões so bre as ques tões de pro ce di -
men to se rão to ma das por ma i o ria sim ples dos Esta-
dos Par tes pre sen tes e vo tan tes.

8. O Esta do Par te em atra so no pa ga men to da
sua con tri bu i ção fi nan ce i ra para as des pe sas do Tri-
bu nal não po de rá vo tar nem na Assem bléia nem na
Mesa se o to tal das suas con tri bu i ções em atra so
igua lar ou ex ce der a soma das con tri bu i ções cor res -
pon den tes aos dois anos an te ri o res com ple tos por
ele de vi dos. A Assem bléia Ge ral po de rá, no en tan to,
au to ri zar o Esta do em ca u sa a vo tar na Assem bléia
ou na Mesa se fi car pro va do que a fal ta de pa ga men to 
é de vi da à cir cuns tân ci as alhe i as ao con tro le do Esta-
do Par te.

9. A Assem bléia ado ta rá o seu pró prio Re gi men -
to.

10. As lín guas ofi ci a is e de tra ba lho da Assem-
bléia dos Esta dos Par tes se rão as lín guas ofi ci a is e
de tra ba lho da Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção das
Na ções Uni das.

CAPÍTULO XII
Fi nan ci a men to

Arti go 113
Re gu la men to fi nan ce i ro

Sal vo dis po si ção ex pres sa em con trá rio, to das
as ques tões fi nan ce i ras ati nen tes ao Tri bu nal e às re-
u niões da Assem bléia dos Esta dos Par tes, in clu in do
a sua Mesa e os seus ór gãos sub si diá ri os, se rão re-
gu la das pelo pre sen te Esta tu to, pelo Re gu la men to Fi-
nan ce i ro e pe las nor mas de ges tão fi nan ce i ra ado ta -
dos pela Assem bléia dos Esta dos Par tes.

Arti go 114
Pa ga men to de des pe sas

As des pe sas do Tri bu nal e da Assem bléia dos
Esta dos Par tes, in clu in do a sua Mesa e os seus ór-
gãos sub si diá ri os, se rão pa gas pe los fun dos do Tri-
bu nal.

Arti go 115
Fun dos do Tri bu nal e da

Assem bléia dos Esta dos Par tes

As des pe sas do Tri bu nal e da Assem bléia dos
Esta dos Par tes, in clu in do a sua Mesa e os seus ór-
gãos sub si diá ri os, ins cri tas no or ça men to apro va do
pela Assem bléia dos Esta dos Par tes, se rão fi nan ci a -
das:

a) Pe las quo tas dos Esta dos Par tes;
b) Pe los fun dos pro ve ni en tes da Orga ni za ção

das Na ções Uni das, su je i tos à apro va ção da Assem-
bléia Ge ral, no me a da men te no que diz res pe i to às
des pe sas re la ti vas a ques tões re me ti das para o Tri bu -
nal pelo Con se lho de Se gu ran ça.

Arti go 116
Con tri bu i ções Vo lun tá ri as

Sem pre ju í zo do ar ti go 115, o Tri bu nal po de rá
re ce ber e uti li zar, a tí tu lo de fun dos adi ci o na is, as con-
tri bu i ções vo lun tá ri as dos Go ver nos, das or ga ni za -
ções in ter na ci o na is, dos par ti cu la res, das em pre sas e
de ma is en ti da des, de acor do com os cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Assem bléia dos Esta dos Par tes nes ta
ma té ria.

Arti go 117
Cál cu lo das quo tas

As quo tas dos Esta dos Par tes se rão cal cu la das
em con for mi da de com uma ta be la de quo tas que te-
nha sido acor da da, com base na ta be la ado ta da pela
Orga ni za ção das Na ções Uni das para o seu or ça -
men to or di ná rio, e adap ta da de har mo nia com os
prin cí pi os nos qua is se ba se ia tal ta be la.

Arti go 118
Ve ri fi ca ção anu al de con tas

Os re la tó ri os, li vros e con tas do Tri bu nal, in clu in -
do os ba lan ços fi nan ce i ros anu a is, se rão ve ri fi ca dos
anu al men te por um re vi sor de con tas in de pen den te.

CAPÍTULO XIII
Cláu su las Fi na is

Arti go 119
Re so lu ção de di fe ren dos

1. Qu al quer di fe ren do re la ti vo às fun ções ju di ci -
a is do Tri bu nal será re sol vi do por de ci são do Tri bu nal.

2. Qu a is quer di fe ren dos en tre dois ou mais
Esta dos Par tes re la ti vos à in ter pre ta ção ou à apli ca -
ção do pre sen te Esta tu to, que não fo rem re sol vi dos
pela via ne go ci al num pe río do de três me ses após o
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seu ini cio, se rão sub me ti dos à Assem bléia dos Esta-
dos Par tes. A Assem bléia po de rá pro cu rar re sol ver o
di fe ren do ou fa zer re co men da ções re la ti vas a ou tros
mé to dos de re so lu ção, in clu in do a sub mis são do di fe -
ren do à Cor te Inter na ci o nal de Jus ti ça, em con for mi -
da de com o Esta tu to des sa Cor te.

Arti go 120
Re ser vas

Não são ad mi ti das re ser vas a este Esta tu to.

Arti go 121
Alte ra ções

1. Expi ra do o pe río do de sete anos após a en tra -
da em vi gor do pre sen te Esta tu to, qual quer Esta do
Par te po de rá pro por al te ra ções ao Esta tu to. O tex to
das pro pos tas de al te ra ções será sub me ti do ao Se-
cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das Na ções Uni das,
que o co mu ni ca rá sem de mo ra a to dos os Esta dos
Par tes.

2. De cor ri dos pelo me nos três me ses após a
data des ta no ti fi ca ção, a Assem bléia dos Esta dos
Par tes de ci di rá na re u nião se guin te, por ma i o ria dos
seus mem bros pre sen tes e vo tan tes, se de ve rá exa-
mi nar a pro pos ta. A Assem bléia po de rá tra tar des ta
pro pos ta, ou con vo car uma Con fe rên cia de Re vi são
se a ques tão sus ci ta da o jus ti fi car.

3. A ado ção de uma al te ra ção numa re u nião da
Assem bléia dos Esta dos Par tes ou numa Con fe rên cia 
de Re vi são exi gi rá a ma i o ria de dois ter ços dos Esta-
dos Par tes, quan do não for pos sí vel che gar a um con-
sen so.

4. Sem pre ju í zo do dis pos to no pa rá gra fo 5º,
qual quer al te ra ção en tra rá em vi gor, para to dos os
Esta dos Par tes, um ano de po is que sete oi ta vos de
en tre eles te nham de po si ta do os res pec ti vos ins tru -
men tos de ra ti fi ca ção ou de ace i ta ção jun to do Se cre -
tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das Na ções Uni das.

5. Qu al quer al te ra ção ao ar ti go 5º, 6º, 7º e 8º do
pre sen te Esta tu to en tra rá em vi gor, para to dos os
Esta dos Par tes que a te nham ace i ta do, um ano após
o de pó si to dos seus ins tru men tos de ra ti fi ca ção ou de
ace i ta ção. O Tri bu nal não exer ce rá a sua com pe tên -
cia re la ti va men te a um cri me abran gi do pela al te ra -
ção sem pre que este ti ver sido co me ti do por na ci o na -
is de um Esta do Par te que não te nha ace i ta do a al te -
ra ção, ou no ter ri tó rio des se Esta do Par te.

6. Se uma al te ra ção ti ver sido ace i ta por sete oi-
ta vos dos Esta dos Par tes nos ter mos do pa rá gra fo 4º,
qual quer Esta do Par te que não a te nha ace i to po de rá
re ti rar-se do Esta tu to com efe i to ime di a to, não obs-
tan te o dis pos to no pa rá gra fo 1º do ar ti go 127, mas

sem pre ju í zo do dis pos to no pa rá gra fo 2º do ar ti go
127, me di an te no ti fi ca ção da sua re ti ra da o mais tar-
dar um ano após a en tra da em vi gor des ta al te ra ção.

7. O Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das Na-
ções Uni das co mu ni ca rá a to dos os Esta dos Par tes
qua is quer al te ra ções que te nham sido ado ta das em
re u nião da Assem bléia dos Esta dos Par tes ou numa
Con fe rên cia de Re vi são.

Arti go 122
Alte ra ção de dis po si ções de ca rá ter ins ti tu ci o nal

1. Não obs tan te o ar ti go 121, pa rá gra fo lº, qual-
quer Esta do Par te po de rá, em qual quer mo men to,
pro por al te ra ções às dis po si ções do Esta tu to, de ca-
rá ter ex clu si va men te ins ti tu ci o nal, a sa ber, ar ti gos 35,
36, pa rá gra fos 8 e 9, ar ti gos 37, 38, 39, pa rá gra fos 1º
(as pri me i ras duas fra ses), 2º e 4º, ar ti go 42, pa rá gra -
fos 4 a 9, ar ti go 43, pa rá gra fos 2º e 3º e ar ti gos 44, 46,
47 e 49. O tex to de qual quer pro pos ta será sub me ti do
ao Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das Na ções Uni-
das ou a qual quer ou tra pes soa de sig na da pela
Assem bléia dos Esta dos Par tes, que o co mu ni ca rá
sem de mo ra a to dos os Esta dos Par tes e aos ou tros
par ti ci pan tes na Assem bléia.

2. As al te ra ções apre sen ta das nos ter mos des te 
ar ti go, so bre as qua is não seja pos sí vel che gar a um
con sen so, se rão ado ta das pela Assem bléia dos Esta-
dos Par tes ou por uma Con fe rên cia de Re vi são por
uma ma i o ria de dois ter ços dos Esta dos Par tes. Tais
al te ra ções en tra rão em vi gor, para to dos os Esta dos
Par tes, seis me ses após a sua ado ção pela Assem-
bléia ou, con for me o caso, pela Con fe rên cia de Re vi -
são.

Arti go 123
Re vi são do Esta tu to

1. Sete anos após a en tra da em vi gor do pre sen -
te Esta tu to, o Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das
Na ções Uni das con vo ca rá uma Con fe rên cia de Re vi -
são para exa mi nar qual quer al te ra ção ao pre sen te
Esta tu to. A re vi são po de rá in ci dir no me a da men te,
mas não ex clu si va men te, so bre a lis ta de cri mes que
fi gu ra no ar ti go 5º A Con fe rên cia es ta rá aber ta aos
par ti ci pan tes na Assem bléia dos Esta dos Par tes, nas
mes mas con di ções.

2. A todo o mo men to ul te ri or, a re que ri men to de
um Esta do Par te e para os fins enun ci a dos no pa rá -
gra fo 1º, o Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za ção das Na-
ções Uni das, me di an te apro va ção da ma i o ria dos
Esta dos Par tes, con vo ca rá uma Con fe rên cia de Re vi -
são.
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3. A ado ção e a en tra da em vi gor de qual quer al-
te ra ção ao Esta tu to exa mi na da numa Con fe rên cia de
Re vi são se rão re gu la das pe las dis po si ções do ar ti go
121, pa rá gra fos 3º a 7.

Arti go 124
Dis po si ção tran si tó ria

Não obs tan te o dis pos to nos pa rá gra fos 1º e 2º
do ar ti go 12, um Esta do que se tor ne Par te no pre-
sen te Esta tu to, po de rá de cla rar que, du ran te um pe-
río do de sete anos a con tar da data da en tra da em vi-
gor do Esta tu to no seu ter ri tó rio, não ace i ta rá a com-
pe tên cia do Tri bu nal re la ti va men te à ca te go ria de cri-
mes re fe ri dos no ar ti go 8º quan do haja in dí ci os de
que um cri me te nha sido pra ti ca do por na ci o na is seus
ou no seu ter ri tó rio. A de cla ra ção for mu la da ao abri go
des te ar ti go po de rá ser re ti ra da a qual quer mo men to.
O dis pos to nes te ar ti go será re e xa mi na do na Con fe -
rên cia de Re vi são a con vo car em con for mi da de com
o pa rá gra fo 1º do ar ti go 123.

Arti go 125
Assi na tu ra, ra ti fi ca ção, ace i ta ção, 

apro va ção ou ade são

1. O pre sen te Esta tu to es ta rá aber to à as si na tu -
ra de to dos os Esta dos na sede da or ga ni za ção das
Na ções Uni das para a Ali men ta ção e a Agri cul tu ra,
em Roma, a 17 de ju lho de 1998, con ti nu an do aber to
à as si na tu ra no Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros
de Itá lia, em Roma, até 17 de Ou tu bro de 1998. Após
esta data, o Esta tu to con ti nu a rá aber to na sede da
Orga ni za ção das Na ções Uni das, em Nova Ior que,
até 31 de De zem bro de 2000.

2. O pre sen te Esta tu to fi ca rá su je i to a ra ti fi ca -
ção, ace i ta ção ou apro va ção dos Esta dos sig na tá ri os. 
Os ins tru men tos de ra ti fi ca ção, ace i ta ção ou apro va -
ção se rão de po si ta dos jun to do Se cre tá rio-Ge ral da
Orga ni za ção das Na ções Uni das.

3. O pre sen te Esta tu to fi ca rá aber to à ade são de
qual quer Esta do. Os ins tru men tos de ade são se rão
de po si ta dos jun to do Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za -
ção das Na ções Uni das.

Arti go 126
Entra da em vi gor

1. O pre sen te Esta tu to en tra rá em vi gor no pri-
me i ro dia do mês se guin te ao ter mo de um pe río do de
60 dias após a data do de pó si to do se xa gé si mo ins-
tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção, de apro va ção
ou de ade são jun to do Se cre tá rio-Ge ral da Orga ni za -
ção das Na ções Uni das.

2. Em re la ção ao Esta do que ra ti fi que, ace i te ou
apro ve o Esta tu to ,ou a ele adi ra após o de pó si to do
se xa gé si mo ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção,
de apro va ção ou de ade são, o Esta tu to en tra rá em vi-
gor no pri me i ro dia do mês se guin te ao ter mo de um
pe río do de 60 dias após a data do de pó si to do res-
pec ti vo ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção, de
apro va ção ou de ade são.

Arti go 127
Re ti ra da

1. Qu al quer Esta do Par te po de rá, me di an te no-
ti fi ca ção es cri ta e di ri gi da ao Se cre tá rio-Ge ral da
Orga ni za ção das Na ções Uni das, re ti rar-se do pre-
sen te Esta tu to. A re ti ra da pro du zi rá efe i tos um ano
após a data de re cep ção da no ti fi ca ção, sal vo se esta
in di car uma data ul te ri or.

2. A re ti ra da não isen ta rá o Esta do das obri ga -
ções que lhe in cum bem em vir tu de do pre sen te Esta-
tu to en quan to Par te do mes mo, in clu in do as obri ga -
ções fi nan ce i ras que ti ver as su mi do, não afe tan do
tam bém a co o pe ra ção com o Tri bu nal no âm bi to de
in qué ri tos e de pro ce di men tos cri mi na is re la ti va men -
te aos qua is o Esta do ti nha o de ver de co o pe rar e que
se ini ci a ram an tes da data em que a re ti ra da co me çou 
a pro du zir efe i tos; a re ti ra da em nada afe ta rá a pros-
se cu ção da apre ci a ção das ca u sas que o Tri bu nal já
ti ves se co me ça do a apre ci ar an tes da data em que a
re ti ra da co me çou a pro du zir efe i tos.

Arti go 128
Tex tos au tên ti cos

O ori gi nal do pre sen te Esta tu to, cu jos tex tos em
ára be, chi nês, es pa nhol, fran cês, in glês e rus so fa-
zem igual men te fé, será de po si ta do jun to do Se cre tá -
rio-Ge ral das Na ções Uni das, que en vi a rá có pia au-
ten ti ca da a to dos os Esta dos.

Em fé do que, os aba i xo as si na dos, de vi da men -
te au to ri za dos pe los res pec ti vos Go ver nos, as si na -
ram o pre sen te Esta tu to.

Fe i to em Roma, aos de zes se te dias do mês de
ju lho de mil no ve cen tos e no ven ta e oito.

MENSAGEM Nº 1.084, 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 dos Se nho res Mi nis tros de Esta do
das Re la ções Exte ri o res e da Jus ti ça, o tex to do Esta-
tu to de Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, apro va -
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do em 17 de ju lho de 1998 e as si na do pelo Bra sil em 7
de fe ve re i ro de 2000.

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM. Nº 203 – MRE/MJ

Bra sí lia, 26 de ju lho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
O Esta tu to de Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci -

o nal (TPI) é uma con ven ção mul ti la te ral ce le bra da
com o pro pó si to de cons ti tu ir um tri bu nal pe nal in ter -
na ci o nal, per ma nen te e in de pen den te, com ju ris di ção 
com ple men tar à dos Esta dos para pro ces sar e jul gar
os res pon sá ve is por cri mes de ex tre ma gra vi da de no
âm bi to in ter na ci o nal: ge no cí dio, cri mes con tra a hu-
ma ni da de, cri mes de guer ra e, em eta pa pos te ri or,
tam bém o cri me de agres são.

2. A apro va ção do Esta tu to, na Con fe rên cia de
Roma, em ju lho de 1998, re pre sen tou mar co im por -
tan te na evo lu ção do di re i to in ter na ci o nal con tem po -
râ nea e na pro te ção dos di re i tos hu ma nos; é a pri me i -
ra vez que se es ta be le ce uma ins tân cia pe nal in ter na -
ci o nal de ca rá ter per ma nen te, com ca pa ci da de para
jul gar os in di ví du os res pon sá ve is por cri mes aber ran -
tes, que atin gem os di re i tos hu ma nos mais ele men ta -
res e nes sa me di da afe tam a hu ma ni da de como um
todo.

3. A cri a ção do TPI, quan do se con cre ti zar,
cons ti tu i rá um no tá vel avan ço nos es for ços da co mu -
ni da de in ter na ci o nal para com ba ter es ses cri mes,
for ne cen do-lhe ins tru men tos para obri gar seus per-
pe tra do res a res pon de rem por seus atos. Pre vê-se
que, em ra zão de seu ca rá ter per ma nen te, a nova
ins ti tu i ção de ve rá exer cer dis su a só rio so bre po ten ci -
a is cri mi no sos, con tri bu in do des sa for ma para pre ve -
nir a ocor rên cia de vi o la ções ma ci ças de di re i tos hu-
ma nos e de ame a ças con tra a paz e a se gu ran ça dos
Esta dos.

4. O es ta be le ci men to do TPI tem ex tra or di ná ria
re le vân cia não só no pla no ju rí di co mas tam bém no
po lí ti co; no pas sa do, as ini ci a ti vas de jul ga men to e
pu ni ção de in di ví du os res pon sá ve is por de li tos in ter -
na ci o na is de ex tre ma gra vi da de ti ve ram ca rá ter ad
hoc. Foi as sim nos ca sos dos Tri bu na is de Nu rem berg 
e Tó kio (ins ti tu í dos ao fi nal da II Gu er ra Mun di al) e,
mais re cen te men te, dos Tri bu na is es ta be le ci dos pelo
Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das para jul-
gar cri mes bár ba ros co me ti dos no con tex to dos con-
fli tos na ex-Iu gus lá via e em Ru an da. Por seu ca rá ter
mul ti la te ral e per ma nen te, o TPI per mi ti rá su pe rar, ao
me nos em par te, os pro ble mas de se le ti vi da de e po li -

ti za ção que ca rac te ri zam até hoje, no âm bi to in ter na -
ci o nal, o tra ta men to pe nal des se tipo de cri mes.

5. O Esta tu to, cujo tex to en con tra-se em ane xo à
pre sen te in for ma ção com põe-se de 13 par tes e 128
ar ti gos. São as se guin tes suas prin ci pa is dis po si ções:

a) O TPI sem uma ins ti tu i ção per ma nen te, se di -
a da na Haia, que es ta rá vin cu la da às Na ções Uni das
por meio de um tra ta do. cons ti tu in do, con tu do, uma
en ti da de au tô no ma;

b) Sua ju ris di ção terá ca rá ter ex cep ci o nal e
com ple men tar à dos Esta dos: so men te será exer ci da
em ca sos de trans cen dên cia in ter na ci o nal, em que se
ve ri fi car ma ni fes ta in ca pa ci da de ou fal ta de dis po si -
ção de um sis te ma ju di ciá rio na ci o nal para exer cer
sua ju ris di ção pri má ria so bre os cri mes pre vis tos no
Esta tu to;

c) Sua com pe tên cia es ta rá li mi ta da aos cri mes
de ge no cí dio, cri mes de guer ra e cri mes con tra a hu-
ma ni da de; fu tu ra men te, tam bém in clu i rá o cri me de
agres são, quan do sua de fi ni ção hou ver sido apro va -
da pe los Esta dos-Par tes em uma Assem bléia de re vi -
são do Esta tu to;

d) O Tri bu nal con si de ra ra ape nas cri mes co me -
ti dos após a en tra da e vi gor do Esta tu to, sal vo nos
ca sos em que um Esta do ace i te ex pres sa men te a
ju ris di ção do Tri bu nal para de li tos co me ti dos an te ri -
or men te;

e) O exer cí cio de sua ju ris di ção terá como
pré-con di ção que se jam par te do Esta tu to (ou não o
sen do, ha jam vo lun ta ri a men te ace i to essa ju ris di ção
no caso con cre to): (i) o Esta do em cujo ter ri tó rio te nha 
ocor ri do o cri me, ou (ii) O Esta do de na ci o na li da de do
in di ví duo acu sa do;

f) O Esta do que ra ti fi ca o Esta tu to ace i ta au to -
ma ti ca men te a com pe tên cia ju ris di ci o nal do Tri bu nal,
fa cul tan do-se-lhe ape nas a pos si bi li da de de de cla rar
que, du ran te um pe río do de sete anos a par tir da ra ti -
fi ca ção, não ace i ta rá sua ju ris di ção so bre os cri mes
de guer ra;

g) O Tri bu nal po de rá ser aci o na do por meio de:
(i) co mu ni ca ção de qual quer Esta do-Par te à Pro mo -
to ria, (ii) co mu ni ca ção do Con se lho de Se gu ran ça, ao
abri go do Ca pí tu lo VII da Car ta da ONU, (iii) in ves ti ga -
ções ini ci a das ex of fí cio pelo Pro mo tor;

h) As ques tões re la ti vas à ad mis si bi li da de das
ca u sas pe ran te o TPI se rão de ci di das por uma Câ ma -
ra de Qu es tões Pre li mi na res;

i) Fa cul ta-se ao Con se lho de Se gu ran ça das
Na ções Uni das a pos si bi li da de de so li ci tar ao TPI a
sus pen são por até doze me ses (re no vá vel por igual
pra zo) de in ves ti ga ção ou pro ces so já ini ci a dos;

j) Os Esta dos-Par tes fi cam obri ga dos a es ten -
der ple na co o pe ra ção ao Tri bu nal para o exer cí cio de
suas fun ções, in clu si ve as se gu ran do que se jam pre-
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vis tos, em seu di re i to in ter no, os pro ce di men tos ne-
ces sá ri os para tan to;

k) O Esta tu to de fi ne os prin cí pi os ge ra is de di re -
i to apli cá ve is na atu a ção do TPI, lis ta os di re i tos do
acu sa do e es ta be le ce que o ônus da pro va re ca i rá so-
bre a Pro mo to ria; de fi ne pro ce di men tos para a pro te -
ção de vi ti mas e tes te mu nhas; re gu la men ta o tra ta -
men to a ser dado a in for ma ções que pos sam afe tar a
se gu ran ça na ci o nal dos Esta dos en vol vi dos e pre vê o
es ta be le ci men to de prin cí pi os a res pe i to das re pa ra -
ções às ví ti mas;

l) As pe nas pre vis tas se rão, en tre ou tras, as de
re clu são por pe río do que não ex ce da 30 anos ou, ex-
cep ci o nal men te, quan do a ex tre ma gra vi da de do cri-
me e as cir cuns tân ci as pes so a is do con de na do o jus-
ti fi ca rem, a de pri são per pé tua, su je i ta a re vi são após
o cum pri men to de 25 anos;

m) Essas pe nas se rão cum pri das em Esta do
de sig na do pelo Tri bu nal, den tre aque les que ma ni fes -
ta rem dis po si ção para tan to, fi can do o Tri bu nal res-
pon sá vel pela su per vi são da exe cu ção da pena;

n) O Tri bu nal será com pos to por 18 ju í zes e um
Pro mo tor, ele i tos pe los Esta dos-Par tes para um man-
da to de 9 anos;

o) As des pe sas do Tri bu nal se rão fi nan ci a das
por con tri bu i ções dos Esta dos-Par tes (em ra te io a ser
de fi ni do com base na es ca la de con tri bu i ções ao or-
ça men to re gu lar da ONU) e por fun dos trans fe ri dos
pe las Na ções Uni das, su je i tos à apro va ção da
Assem bléia- Ge ral;

p) O Esta tu to pre vê me ca nis mos para a so lu ção 
de con tro vér si as en tre os Esta dos-Par tes;

q) Não são per mi ti das re ser vas ao Esta tu to e a
apre sen ta ção de emen das a seu tex to só po de rá
ocor rer após de cor ri dos sete anos da en tra da em vi-
gor.

6. Com vis tas a de fi nir as pec tos adi ci o na is ne-
ces sá ri os ao fun ci o na men to do TPI, a Assem-
bléia-Ge ral das Na ções Uni das es ta be le ceu uma Co-
mis são Pre pa ra tó ria. Encar re ga da de ela bo rar pro je -
tos dos tex tos de ins tru men tos com ple men ta res, a se-
rem sub me ti dos á Assem bléia dos Esta dos-Par tes,
quan do o Esta tu to en trar em vi gor. Já fo ram con clu í -
das as ne go ci a ções das Re gras de Pro ce di men to e
Pro va e dos Ele men tos dos Cri mes, que ori en ta rão o
Tri bu nal na apli ca ção do Esta tu to.

7. Ao lon go do pro ces so ne go ci a dor que re sul -
tou na apro va ção do Esta tu to do TPI, o Bra sil pro cu -
rou atu ar de for ma cons tru ti va, que re fle tis se o nos so
com pro me ti men to com a de fe sa dos di re i tos hu ma -
nos e nos so in te res se em con tri bu ir para rom per o ci-
clo de im pu ni da de dos res pon sá ve is pe los cri mes
gra vís si mos sob a ju ris di ção do Tri bu nal.

8. Nes sa li nha, ao fi nal da Con fe rên cia de
Roma, o Bra sil vo tou a fa vor da ado ção do Esta tu to,

ex pres san do com isso nos so apo io à pro pos ta de cri-
a ção do TPI e nos sa ace i ta ção do re sul ta do das ne-
go ci a ções. Esse apo io foi con fir ma do com a as si na tu -
ra do Esta tu to pelo Bra sil em 7 de fe ve re i ro de 2000.
Con ti nu a mos, além dis so, a par ti ci par das ne go ci a -
ções para o aper fe i ço a men to da ins ti tu i ção no âm bi to
da Co mis são Pre pa ra tó ria das Na ções Uni das.

9. O Bra sil deve ago ra dar o pas so se guin te e
unir-se ao es for ço da co mu ni da de in ter na ci o nal para
que se al can cem pron ta men te as 60 ra ti fi ca ções ne-
ces sá ri as para a en tra da em vi gor do Esta tu to, e o Tri-
bu nal Pe nal Inter na ci o nal pos sa to mar-se re a li da de.
Até o dia 23 de ju lho cor ren te, o Esta tu to ha via sido
ra ti fi ca do por 37 pa í ses, mas o pro ces so de apro va -
ção con gres su al e ra ti fi ca ção já se en con tra em an da -
men to em gran de par te dos 139 pa í ses que as si na -
ram o ins tru men to.

10. A ra ti fi ca ção do Esta tu to do TPI es ta ria em
ple na sin to nia com os prin cí pi os da pre va lên cia dos
di re i tos hu ma nos nas re la ções in ter na ci o na is e da
dig ni da de da pes soa hu ma na como fun da men to do
Esta do, ins cri tos na Cons ti tu i ção bra si le i ra. Cabe re-
cor dar que a Cons ti tu i ção de ter mi na, no ar ti go 7º do
Ato das Dis po si ções Tran si tó ri as, que o Bra sil pro pug -
na rá pela for ma ção de um tri bu nal in ter na ci o nal dos
di re i tos hu ma nos.

11. A ra ti fi ca ção do Esta tu to es ta ria, além dis so,
em con for mi da de com nos sa tra di ção de apo io à co o -
pe ra ção in ter na ci o nal no cam po do di re i to pe nal e
com nos sa in ten ção, tan tas ve zes re i te ra da por Vos sa 
Exce lên cia, de con tri bu ir para for ta le cer a pro te ção e
a pro mo ção dos di re i tos hu ma nos tan to no âm bi to in-
ter no como no pla no in ter na ci o nal. No ano pas sa do, o
Bra sil deu um pas so de gran de sig ni fi ca ção nes se
sen ti do ao ace i tar a com pe tên cia con ten ci o sa da Cor-
te Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos.

12. Ao ra ti fi car o Esta tu to de Roma, es ta ría mos
ain da fa vo re cen do um os ob je ti vos cen tra is de nos sa
po lí ti ca ex ter na; a ma nu ten ção da paz e da se gu ran ça 
in ter na ci o na is, à qual o TPI virá ofe re cer va li o sa con-
tri bu i ção.

13. Nas pri me i ras ses sões da Assem bléia dos
Esta dos Par tes, que se re u ni rá quan do o Esta tu to de
Roma en trar em vi gor, se rão ado ta das de ci sões da
ma i or re le vân cia so bre o fun ci o na men to do Tri bu nal,
tais como a apro va ção dos Ele men tos dos Cri mes e
as Re gras de Pro ce di men to e Pro va ne go ci a dos na
Co mis são Pre pa ra tó ria em Nova York, a ele i ção dos
pri me i ros 18 ju i zes, pro mo tor e even tu a is pro mo to -
res-ad jun tos, a apro va ção dos re gu la men tos fi nan ce i -
ros e do or ça men to da ins ti tu i ção, além do-re gi men to
in ter no da pró pria Assem bléia. Os pa í ses que hou ve -
rem as si na do o Esta tu to, sem ain da tê-lo ra ti fi ca do,
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po de rão par ti ci par ape nas na con di ção de ob ser va -
do res, sem di re i to a voto. O Bra sil tem todo in te res se
em es tar en tre os mem bros fun da do res do Tri bu nal
Pe nal Inter na ci o nal.

14. Des de a Con fe rên cia de Roma, fo ram re a li -
za das con sul tas e dis cus sões, em di ver sos ní ve is,
para o exa me cu i da do so das ques tões re la ti vas à
com pa ti bi li da de das dis po si ções do Esta tu to de
Roma com o di re i to in ter no bra si le i ro. Essas ini ci a ti -
vas en vol ve ram não ape nas o Po der Exe cu ti vo, mas
tam bém en ti da des da so ci e da de ci vil, aca dê mi cos e
mem bros dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio.

15. O exa me efe tu a do per mi tiu de ter mi nar que
não exis tem obs tá cu los in trans po ní ve is para a ade-
são bra si le i ra, con for me pa re cer do Con sul tor Ju rí di -
co do Ita ma raty, ane xo à pre sen te. Ao con trá rio, o Tri-
bu nal Pe nal Inter na ci o nal vai pre ci pu a men te ao en-
con tro dos pro pó si tos con sa gra dos na Cons ti tu i ção
bra si le i ra, pos to que sua fi na li da de é to mar efe ti va a
pro te ção dos di re i tos fun da men ta is da pes soa hu ma -
na. Além dis so, sen do o Tri bu nal re gi do pelo prin cí pio
da com ple men ta ri da de, está nas mãos do Esta do
bra si le i ro não tor nar ne ces sá ria sua in ter ven ção em
ca sos su je i tos à ju ris di ção na ci o nal.

16. No que se re fe re à ques tão da com pa ti bi li da -
de en tre o Esta tu to de Roma e a Cons ti tu i ção, a pers-
pec ti va da se gu ran ça ju rí di ca pode to mar re co men -
dá vel que a even tu al ra ti fi ca ção pelo Bra sil seja pre-
ce di da da apro va ção de dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que
lhe dê en dos so ex plí ci to. Nes se sen ti do, será re le van -
te a de ci são que vier a ser ado ta da pelo Con gres so
Na ci o nal so bre a ini ci a ti va, já em cur so, de pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal pela qual se ria au to ri za do o
re co nhe ci men to, pelo Bra sil, da ju ris di ção do Tri bu nal
Pe nal Inter na ci o nal, nas con di ções pre vis tas no Esta-
tu to de Roma (PEC nº 203/2000).

17. Opor tu no re cor dar que, se gun do o art. 80 do
Esta tu to de Roma, nada pre ju di ca rá a apli ca ção pelo
TPI da le gis la ção de Esta dos que não pre ve ja as pe-
nas co mi na das na que le ins tru men to in ter na ci o nal.

18. Nes ses ter mos te mos a hon ra de sub me ter á
ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa
mi nu ta de Men sa gem ao Con gres so Na ci o nal, en ca -
mi nhan do o tex to do Esta tu to de Roma do Tri bu nal
Pe nal Inter na ci o nal para a ne ces sá ria apro va ção le-
gis la ti va, pré via à ra ti fi ca ção.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Mi nis tro de Esta do da Re la ções – José
Gre go ri, Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça.

SECRETARIA DE ESTADO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES

Con sul to ria Ju rí di ca

PA RE CER CJ Nº 002/2001

Esta tu to de Roma do tri bu nal Pe nal
Inter na ci o nal. Sub mis são ao Con gres so
Na ci o nal.

O Se nhor Se cre tá rio-Ge ral re quer o pa re cer da
Con sul to ria Ju rí di ca so bre ini ci a ti va do Se nhor Sub-
se cre tá rio-Ge ral, subs ti tu to, de Assun tos Po lí ti cos, no
sen ti do de le var adi an te o pro ces so de ra ti fi ca ção do
Esta tu to de Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal,
sub me ten do-o à apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

2. A pro pos ta de ex po si ção de mo ti vos, a ser as-
si na da pe los Se nho res Mi nis tros das Re la ções Exte-
ri o res e da Jus ti ça, in clui, com pre ci são, os ar gu men -
tos con ti dos no Pa re cer CJ/MRE nº 033, de 22 de no-
vem bro de 1999, que re co men dou a as si na tu ra pelo
Bra sil da que le ins tru men to ju rí di co in ter na ci o nal.

3. Enfa ti za a ci ta da ex po si ção que a ra ti fi ca ção
do Esta tu to de Roma pelo Bra sil es ta ria em ple na sin-
to nia com os prin cí pi os da pre va lên cia dos di re i tos
hu ma nos nas re la ções in ter na ci o na is e da dig ni da de
da pes soa hu ma na como fun da men to do Esta do, ins-
cri tos na Cons ti tu i ção de 1988.

4. Res sal va, po rém, que a pers pec ti va da se gu -
ran ça ju rí di ca pode to mar re co men dá vel que a ra ti fi -
ca ção seja pre ce di da da apro va ção de emen da cons-
ti tu ci o nal que lhe dê “en dos so ex plí ci to”.

5. Nes se sen ti do, acres cen ta que “será re le van -
te a de ci são que vier a ser ado ta da pelo Con gres so
Na ci o nal so bre a ini ci a ti va, já em cur so, de pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal, pela qual se ria au to ri za do
o re co nhe ci men to, pelo Bra sil, da ju ris di ção do Tri bu -
nal Pe nal Inter na ci o nal, nas con di ções pre vis tas no
Esta tu to de Roma."

6. Tra ta-se da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção (PEC) nº 203/2000, de au to ria do Se nhor De pu ta -
do Nil má rio Mi ran da e ou tros, que man da in clu ir como
pa rá gra fo 3º do ar ti go 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral o se-
guin te dis po si ti vo:

“§ 3º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
po de rá a ju ris di ção do Tri bu nal Pe nal Inter-
na ci o nal nas con di ções pre vis tas no Esta tu -
to apro va do em Roma no dia 17 de ju lho de
1988.”

Encon tra-se, pre sen te men te, na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra dos
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De pu ta dos, onde já re ce beu pa re cer fa vo rá vel do re-
la tor (De pu ta do Ayrton Xe rez).

7. A PEC nº 203/2000 ins pi rou-se cla ra men te na
emen da cons ti tu ci o nal ado ta da pela Fran ça, que
acres cen tou um ar ti go (53-2) no tí tu lo VI de sua Lei
Su pre ma, dis pon do que

“La Ré pu bli que peut re con na i tre la ju ri -
dic ti on de la Cour pé na le in ter na ti o na le
dans les con di ti ons pré vu es par le Tra i té sig-
né le l8 ju il let 1998"

8. Há ou tra PEC em an da men to no Con gres so
Na ci o nal, com o nº 96/1992, de au to ria do Se nhor De-
pu ta do Hé lio Bi cu do e ou tros, que in tro duz mo di fi ca -
ções na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio, cuja úl ti ma ver-
são (96-E) con tém o se guin te § 6º a ser acres cen ta do
ao art. 109 da Cons ti tu i ção Fe de ral:

“§ 6º O Bra sil se sub me te à ju ris di ção
de Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal a cuja cri a -
ção te nha ma ni fes ta do ade são”.

9. Con si de ran do que se en con tram tra mi tan do
no Con gres so Na ci o nal as alu di das pro pos tas de
emen das à Cons ti tu i ção, que vi sam a au to ri zar o re-
co nhe ci men to da ju ris di ção do Tri bu nal Pe nal Inter na -
ci o nal, pa re ce-me que a de ci são do Exe cu ti vo de sub-
me ter já o Esta tu to de Roma, como tra ta do in ter na ci -
o nal, ao cri vo do Le gis la ti vo, pre ci sa es tar ali cer ça da
pela con vic ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
de sua cons ti tu ci o na li da de.

10. Assim, im põe-se o exa me dos tó pi cos do
Esta tu to que po de ri am co li dir com a Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca, se gun do a vi são de cer tos ju ris tas, apre-
sen ta da em di fe ren tes fo ros, como, por exem plo, no
se mi ná rio que o pró prio Ita ma raty pro mo veu em
1999, con jun ta men te com o Cen tro de Estu dos Ju di -
ciá ri os do Con se lho de Jus ti ça Fe de ral.

11. Esses pon tos são:
I. Exce ções ao prin cí pio do res pe i to à co i sa jul-

ga da (art. 20 do Esta tu to).
II. A ju ris di ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal

será exer ci do ILEGIVEL imu ni da des e prer ro ga ti vas
de foro por exer cí cio de fun ção pre vis tas no Di re i to in-
ter no (art. 27 do Esta tu to);

III. Impres cri ti bi li da de dos cri mes (art. 29 do
Esta tu to);

IV.Entre ga de na ci o na is ao Tri bu nal Pe nal Inter-
na ci o nal (art. 58 do Esta tu to),

V. Pre vi são da pena de pri são per pé tua (art. 77
do Esta tu to); e

VI. Au sên cia de in di vi du a li za ção de pe nas para
cada um dos ti pos pe na is (arts. 77 a 80 do Esta tu to).

12. O art. 20, in ci so 3, do Esta tu to de Roma, es-
ta be le ce ex ce ções ao prin ci pio do res pe i to à co i sa jul-
ga da, pois pro cla ma que o TPI não pode jul gar nin-
guém que já te nha sido jul ga do por ou tra ju ris di ção
pelo mes mo cri me, mas acres cen ta: “a me nos que o
pro ces so nes sa ju ris di ção (con for me ju í zo do TPI): a)
te nha por ob je ti vo sub tra ir o acu sa do de sua res pon -
sa bi li da de pe nal por cri mes da com pe tên cia do Tri bu -
nal; ou b) não te nha sido ins tru í do de for ma in de pen -
den te ou im par ci al, em con for mi da de com as ga ran ti -
as de um pro ces so eqüi ta ti vo, re co nhe ci das pelo Di-
re i to Inter na ci o nal, ou te nha sido con du zi do de uma
ma ne i ra que, no caso con cre to, se re ve le in com pa tí -
vel com a in ten ção de sub me ter a pes soa à ação da
Jus ti ça”.

A Cons ti tu i ção bra si le i ra, por sua vez, pres cre -
ve, no art. 5º, XXXVI, 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”.

O art. 20, 3, do Esta tu to de Roma, in frin gi ria,
des tar te, o art. 5º, XXXVI, da Cons ti tu i ção, pois per-
mi te que o TPI re a bra jul ga men tos so bre os qua is já
exis ta sen ten ça de fi ni ti va pro fe ri da pela Jus ti ça na ci o -
nal.

Opor tu no lem brar que até mes mo no pro ce di -
men to pá trio de ex tra di ção, o art. 74 da Lei nº
6.815/80 im pe de o de fe ri men to do pe di do caso o ex-
tra di tan do es ti ver sen do pro ces sa do ou já ti ver sido
pro ces sa do no Bra sil pelo fato mo ti va dor do pe di do.

13. A fa vor da tese da cons ti tu ci o na li da de do
Esta tu to de Roma, po der-se-ia sus ten tar que ao Di re -
i to Inter na ci o nal, em cujo âm bi to atu a rá o TPI, in te -
res sa a efe ti vi da de do jul ga men to e da pu ni ção do
acu sa do de pra ti car os cri mes pre vis tos na que le ins-
tru men to ju rí di co. Na hi pó te se de a Jus ti ça na ci o nal
uti li zar de ma ne i ra es pú ria o pro ces so do Di re i to in ter -
no, com vis tas a as se gu rar a im pu ni da de de um acu-
sa do, te ria com pe tên cia o TPI para pro ces sar e con-
de nar o réu. A si mu la ção de um jul ga men to pela Jus ti -
ça na ci o nal im pli ca ria em vi o la ção do Esta tu to de
Roma, po den do o TPI or de nar a en tre ga do acu sa do
para res pon der pe ran te a es tân cia in ter na ci o nal. Se a
sen ten ça na ci o nal for pro fe ri da para a ob ten ção da
im pu ni da de de au tor de cri me re pri mi do pelo Esta tu to 
de Roma, im pli ca ria em fra u de à lei, ví cio que tor na
ino pe ran te o co man do cons ti tu ci o nal do res pe i to à
co i sa jul ga da e abre li ci ta men te as por tas para o pro-
ces so in ter na ci o nal.

14. Dis põe o art. 27 do Esta tu to de Roma que os
pre ce i tos des te se rão apli cá ve is de for ma igual a to-
das as pes so as, sem dis tin ção al gu ma ba se a da na
qua li da de ofi ci al. Em par ti cu lar, a con di ção de Che fe
de Esta do ou de Go ver no, de mem bro de Go ver no ou
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de Par la men to, de re pre sen tan te ele i to ou de ser vi dor 
pú bli co, em caso al gum exi mi rá a pes soa de res pon -
sa bi li da de cri mi nal as imu ni da des de cor ren tes da
qua li da de ofi ci al de uma pes soa, nos ter mos do Di re i -
to in ter no ou do Di re i to in ter na ci o nal, não de ve rão
obs tar a que o Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal exer ça
sua ju ris di ção so bre essa pes soa.

A Cons ti tu i ção bra si le i ra pre vê prer ro ga ti vas de
foro por exer cí cio de fun ção ofi ci al e imu ni da des.

O Pre si den te da Re pú bli ca, o Vice-Pre si den te,
os mem bros do Con gres so Na ci o nal, os Mi nis tros do
STF, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, os Mi nis tros
de Esta do, os Co man dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to
e da Ae ro náu ti ca, os mem bros dos Tri bu na is Su pe ri o -
res, os do Tri bu nal de Con tas da União e os che fes de
mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te são jul ga -
dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral nas in fra ções pe-
na is co muns; o Pre si den te da Re pú bli ca é jul ga do
pelo Se na do Fe de ral nos cri mes de res pon sa bi li da de; 
os Mi nis tros de Esta do, os Co man dan tes da Ma ri nha,
do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca, os mem bros dos Tri bu -
na is Su pe ri o res, os do Tri bu nal de Con tas da União e
os che fes de mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma -
nen te são jul ga dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
nos cri mes de res pon sa bi li da de (arts. 85, 86 e 102 da
Cons ti tu i ção Fe de ral). Os Go ver na do res dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral, de sem bar ga do res, mem bros de
Tri bu na is de Con tas es ta du a is e do DF, dos Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is, dos Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra -
is e do Tra ba lho, mem bros dos Tri bu na is de Con tas
dos Mu ni cí pi os e os do Mi nis té rio Pú bli co da União
que ofi ci em pe ran te tri bu na is são jul ga dos pelo Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça nos cri mes co muns (art. 105
da CF).

Ou tros sim, os mem bros do Con gres so Na ci o -
nal, des de a ex pe di ção do di plo ma, não po de rão ser
pre sos, sal vo em fla gran te de cri me ina fi an çá vel, nem
pro ces sa dos cri mi nal men te sem pré via li cen ça de
sua Casa (art. 53, § 1º da CF).

15. A cons ti tu ci o na li da de do Esta tu to, nes se
caso, po de ria es tar em ba sa da na idéia de que a Lei
Su pre ma bra si le i ra, ao fi xar foro in ter no pri vi le gi a do
para pes so as que de sem pe nham cer tas fun ções ofi-
ci a is, só pode ter em men te os cri mes re pri mi dos pela
or dem ju rí di ca pá tria e não os cri mes re pri mi dos pelo
Di re i to in ter na ci o nal. Cri mes de guer ra, con tra a Hu-
ma ni da de, ge no cí dio, agres são – de li tos da mais am-
pla gra vi da de e que afe tam o con jun to da co mu ni da de 
in ter na ci o nal – cons ti tu em aten ta dos qua se sem pre
co me ti dos à som bra de au to ri da des que, se gun do o
or de na men to ju rí di co in ter no de seus Pa í ses, des fru -
tam de prer ro ga ti va de foro ou de imu ni da des. Ade-

ma is, a Cons ti tu i ção Fe de ral não re pe te a ace i ta ção
pelo Bra sil da ju ris di ção de tri bu na is in ter na ci o na is.
Ao con trá rio, o art. 7º do Ato das Dis po si ções Cons ti -
tu ci o na is Tran si tó ri as es ta be le ce que o País pro pug -
na rá pela cri a ção de um tri bu nal in ter na ci o nal de di re -
i tos hu ma nos, sem es ta be le cer qual quer ex ce ção
para que ci da dãos bra si le i ros, in ves ti dos ou não nos
car gos pú bli cos, pos sam ser le va dos à bar ra de uma
cor te des sa na tu re za.

16. O art. 29 do Esta tu to de Roma es ta be le ce
que os cri mes da com pe tên cia do Tri bu nal Pe nal
Inter na ci o nal não pres cre vem.

A Cons ti tu i ção Fe de ral pro cla ma a im pres cri ti bi -
li da de ape nas para as fi gu ras de li ti vas da prá ti ca do
ra cis mo e da ação de gru pos ar ma dos, ci vis ou mi li ta -
res, con tra a or dem cons ti tu ci o nal e o Esta do de mo -
crá ti co (art. 5º, XLII e XLIV).

A men ção des ses dois ca sos no tex to cons ti tu ci -
o nal im pli ca ria na ex clu são de no vas hi pó te ses de im-
pres cri ti bi li da de. É ver da de, ou tros sim, que, no Bra sil, 
se gun do o art. 109 do Có di go Pe nal, a pres cri ção
atin ge a ma i o ria dos cri mes.

17. Qu an to ao pon to aci ma re fe ri do, a cons ti tu ci -
o na li da de do Esta tu to en con tra ria res pal do no re co -
nhe ci men to de que a re gra in clu sio uni us al te ri us est
ex clu sio é uma das ba ses do ar gu men to a con tra rio
sen su, pres ti gi o so ou tro ra, mal vis to hoje pela dou tri -
na, pou co usa do pela ju ris pru dên cia. Com efe i to, ao
men ci o nar-se uma ou duas hi pó te ses, não se de duz
ne ces sa ri a men te a ex clu são de to das as ou tras. O ar-
gu men to é pe ri go so e pode ser com ba ti do pela pa rê -
mia opos ta:

po si tio uni us non est ex clu sio al te ri us (a es pe ci -
fi ca ção de uma hi pó te se não re dun da na ex clu são
das de ma is). Opor tu no lem brar, ade ma is, que a
Assem bléia-Ge ral da ONU já apro vou re so lu ção, re fe -
ren te aos cri mes de guer ra, cri mes con tra a paz e cri-
mes con tra a Hu ma ni da de, pro cla man do que “o fato
de a Lei in ter na não es ti pu lar pena para um ato con-
sis ten te em cri me de Di re i to in ter na ci o nal não exi me
o cri mi no so de sua res pon sa bi li da de pe ran te o Di re i to 
in ter na ci o nal”.

18. A pre vi são de en tre ga de na ci o na is ao Tri bu -
nal Pe nal Inter na ci o nal en con tra-se con ti da no art. 58
do Esta tu to de Roma.

Já o ar ti go 5º, LII, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
pres cre ve que ne nhum bra si le i ro será ex tra di ta do, sal-
vo o na tu ra li za do, em caso de cri me co mum, pra ti ca do
an tes da na tu ra li za ção, ou de com pro va trá fi co ilí ci to
de en tor pe cen tes e dro gas afins, na for ma da lei.
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19. Advo ga a fa vor da cons ti tu ci o na li da de, ago-
ra, a cir cuns tân cia pon de rá vel de que o Esta tu to de
Roma teve o cu i da do de dis tin guir cla ra men te en tre
ex tra di ção de um in di ví duo de um Esta do rara ou tro
Esta do e en tre gar um in di ví duo de um Esta do para o
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal.

20. A di fe ren ça fun da men tal con sis te em ser o
Tri bu nal uma ins ti tu i ção cri a da para pro ces sar e jul gar 
de uma for ma jus ta, in de pen den te e im par ci al, os cri-
mes mais atro zes con tra a dig ni da de hu ma na no con-
tex to de con fli tos ar ma dos. Na con di ção de ór gão in-
ter na ci o nal, que visa a re a li zar o bem-es tar da so ci e -
da de mun di al, a en tre ga de um acu sa do de per pe trar
tais de li tos, ao Tri bu nal não pode ser com pa ra da à ex-
tra di ção.

21. Ade ma is, uma das prin ci pa is ca u sas da
não-ex tra di ção  na ci o na is – a idéia de que pode ha ver 
par ci a li da de na Jus ti ça es tran ge i ra – não se apli ca ao
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, por que nes te os cri mes
es tão ni ti da men te co mi na dos no Esta tu to, suas nor-
mas pro ces su a is são as mais avan ça das do mun do e
qual quer ten dên cia a po li ti zar o pro ces so será con tro -
la da por ga ran ti as ri go ro sas.

22. É es sen ci al para que se ga ran ta a efe ti va ad-
mi nis tra ção da Jus ti ça Pe nal Inter na ci o nal que esta
te nha a fa cul da de de de ter mi nar que os acu sa dos da
prá ti ca dos cri mes re pri mi dos pelo Esta tu to se jam co-
lo ca dos à dis po si ção do Tri bu nal. Se ria inú til o es for ço 
de cri ar o Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal caso não se
con fi ra ao mes mo o po der de de ter mi nar que os acu-
sa dos se jam com pe li dos a com pa re cer em ju í zo.

23. Impor tan te su bli nhar que o Tri bu nal Pe nal
Inter na ci o nal não será uma ju ris di ção es tran ge i ra,
mas uma ju ris di ção in ter na ci o nal, de cuja cons tru ção
o Bra sil par ti ci pa, e terá, por tan to, um vín cu lo mu i to
mais es tre i to com a Jus ti ça na ci o nal.

24. Logo, a pre vi são de en tre ga de na ci o na is ao
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, es ta be le ci da no Esta tu to 
de Roma, não fere, sal vo me lhor ju í zo, o ar ti go 5º, LII,
da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

25. Já o ar ti go 77 do Esta tu to de Roma pre vê a
pena de pri são per pé tua, quan do jus ti fi ca da pela “ex-
tre ma gra vi da de do cri me e as cir cuns tân ci as pes so a -
is do con de na do” en quan to o ar ti go 5º, XLVII, b da
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, es ta be le ce que não ha ve -
rá pe nas de ca rá ter per pé tuo.

26. A Cons ti tu i ção pá tria pre vê até mes mo a
pena de mor te em caso de “guer ra de cla ra da” (art. 5º,

XLVII, a mas pro í be a pena de ca rá ter per pé tuo. Con tu -
do, na vi gên cia da Cons ti tu i ção de 1988, o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral tem de fe ri do ex tra di ções, sem res sal -
va, para Esta dos onde está pre vis ta a pena de pri são
per pé tua para os cri mes im pu ta dos aos ex tra di tan dos.
Enten de o Pre tó rio Excel so que a es fe ra da nos sa lei
pe nal é in ter na. Se so mos be ne vo len tes com “nos sos
de lin qüen tes”, isso só diz bem com os sen ti men tos dos
bra si le i ros. Não po de mos im por o mes mo tipo de “be-
ne vo lên cia” aos Pa í ses es tran ge i ros.

27. A cons ti tu ci o na li da de do Esta tu to de Roma
po de ria ser sus ten ta da me di an te o ar gu men to de que
a pro i bi ção da pena de ca rá ter per pé tuo res trin ge
ape nas o le gis la dor in ter no bra si le i ro. Não cons tran ge 
nem le gis la do res es tran ge i ros, nem aque les que la-
bu tam na edi fi ca ção do sis te ma ju rí di co in ter na ci o nal. 
Por ou tro lado, no mo men to his tó ri co em que foi pro-
mul ga da a Cons ti tu i ção bra si le i ra (1988) não exis tia o
Esta tu to de Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal
(1998). Se ria im pos sí vel, pois, o cons ti tu in te ter-se
de bru ça do so bre a ques tão da pena de pri são per pé -
tua quan do apli ca da por tri bu nal in ter na ci o nal. Mas a
Cons ti tu i ção foi sá bia, por que sus ten tou o prin cí pio
da dig ni da de da pes soa hu ma na como fun da men to
da Re pú bli ca bra si le i ra (art. 1º, III) e pro pug nou pela
for ma ção de um “tri bu nal in ter na ci o nal de di re i tos hu-
ma nos” (ADCT, art. 7º).

28. Pa re ce-me, pois, con vin cen te a tese que
sus ten ta que é apa ren te a co li são en tre o Esta tu to de
Roma e a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, no que diz res-
pe i to à pena de pri são per pé tua, não só por que aque-
le ins tru men to in ter na ci o nal pre ten de re for çar o prin-
cí pio da dig ni da de da pes soa hu ma na, mas por que a
pro i bi ção pres cri ta pela nos sa Lei Ma i or é di ri gi da aos
po de res cons ti tu í dos bra si le i ros para os cri mes re pri -
mi dos pela or dem ju rí di ca pá tria, e não aos cri mes
con tra o Di re i to das Gen tes, re pri mi dos por ju ris di ção
in ter na ci o nal.

29. Entre tan to, o Esta tu to de Roma foi in te li gen -
te ao es ta be le cer em seu ar ti go 80 que, no re fe ren te
às pe nas, nada po de rá o TPI en ten der em pre ju í zo da
apli ca ção pe los Esta dos das pe nas pre vis tas nos res-
pec ti vos Di re i tos in ter nos ou da apli ca ção da le gis la -
ção de Esta dos que não pre ve ja as pe nas fi xa das por
aque le tra ta do in ter na ci o nal.

30. Para pro ce der à en tre ga de na ci o nal ao TPI,
o Bra sil po de rá, com base no ci ta do art. 80 do Esta tu -
to, en ten der que a ju ris di ção in ter na ci o nal não ape-
nas terá de le var em con ta a na ci o na li da de do acu sa -
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do, como tam bém con si de rar que a even tu al pena a
lhe ser im pos ta não seja a de pri são per pé tua, pos to
que essa pu ni ção é re pe li da pela Cons ti tu i ção bra si -
le i ra.

31. Nes ta li nha, po de ria ser es tu da da a pos si bi li -
da de de o Bra sil apre sen tar uma “de cla ra ção in ter -
pre ta ti va” no ato da ra ti fi ca ção. Embo ra o Esta tu to
de Roma não ad mi ta ser ra ti fi ca do com re ser vas,
nada im pe de que se for mu le uma “de cla ra ção in ter -
pre ta ti va”.

32. A Espa nha ra ti fi cou o Esta tu to com a se guin -
te de cla ra ção, in ter pre ta ti va:

“Espa na de cla ra que, en su mo men to, es ta rá
dis pu es ta a re ci bir a per so nas con de na das por la
Cor te Pe nal Inter na ci o nal, a con di ción de que la du ra -
ción de la pena im pu es ta no ex ce da dei má xi mo más
ele va do pre vis to para cu al qui er de li to con ar re glo a la
le gis la ción es pa nõ la"

33. Fi nal men te, res ta o exa me do ar gu men to de
que o Esta tu to de Roma não in di vi du a li za a pena para
cada um dos ti pos pe na is nele pre vis tos. Pre fe riu a
fór mu la do art. 77, que no tí cia ape nas o má xi mo da
pena apli cá vel, ge ne ri ca men te e in dis tin ta men te, a
to dos os de li tos. Não leva em con ta a es pe ci fi ci da de
de cada tipo pe nal, nem a ma i or ou me nor re le vân cia
do bem ju rí di co tu te la do.

A Cons ti tu i ção Fe de ral pres cre ve que a lei re gu -
la rá a in di vi du a li za ção da pena e ado ta rá, en tre ou-
tras, as de pri va ção ou res tri ção da li ber da de, per da
de bens, mul ta, pres ta ção so ci al al ter na ti va e sus pen -
são ou in ter di ção de di re i tos (art. 5º, XLVI).

Enten do que não há in com pa ti bi li da de en tre a
Cons ti tu i ção e o Esta tu to, no pon to em ques tão, pois
este ins tru men to in ter na ci o nal in di vi du a li za as pe nas, 
em bo ra por meio de sis te ma di fe ren te do ado ta do
pela le gis la ção pe nal bra si le i ra.

Estão pre vis tas com cla re za pe nas de pri são, de
mul ta e de per da de pro du tos, bens e ha ve res pro ve -
ni en tes, di re ta ou in di re ta men te, da prá ti ca de atos
cri mi no sos. Na de ter mi na ção da pena, o Tri bu nal Pe-
nal Inter na ci o nal aten de rá, em con for mi da de com as
Re gras de Pro ce di men to e Pro va, a fa to res tais como
a gra vi da de do cri me e as con di ções pes so a is do con-
de na do.

É ver da de que o Esta tu to deu ao Tri bu nal uma
ma i or li ber da de na fi xa ção da pena, res trin gin do, con-
tu do, a sua de ci são ao má xi mo pre vis to. Con sis te

esse sis te ma em uma fór mu la de in di vi du a li za ção ad-
vo ga da na atu a li da de por vá ri os ju ris tas bra si le i ros.

34.Pelo ex pos to, vê-se que exis tem ar gu men tos 
apre ciá ve is em prol da cons ti tu ci o na li da de do Esta tu -
to de Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal.

35. Os pon tos mais sen sí ve is são, efe ti va men te
que ocu pam 5º da Cons ti tu i ção.

Te nho para mim, po rém, que os ra ci o cí ni os de-
sen vol vi dos aci ma es pan cam as dú vi das por ven tu ra
exis ten tes e cons ti tu em base só li da para que o Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me ta pron ta men te
o Esta tu to de Roma, como tra ta do in ter na ci o nal, à
apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

36. Não obs tan te o pon to de vis ta de de ter mi na -
dos ju ris tas ques ti o nan do a cons ti tu ci o na li da de de tó-
pi cos res tri tos do Esta tu to, to dos são unâ ni mes em
re co nhe cer que a cri a ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci -
o nal será um dos ma i o res avan ços já ob ti dos na pro-
mo ção do res pe i to aos di re i tos hu ma nos e que o Bra-
sil hon ra ria suas tra di ções par ti ci pan do afir ma ti va -
men te de sua con so li da ção.

É o pa re cer, sal vo me lhor ju í zo.

Bra sí lia, 26 de ja ne i ro de 2001. (Antô nio Pa u lo
Ca cha puz de Me de i ros) – Con sul tor Ju rí di co.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
de fe sa Na ci o nal.)

Alte ra os arts. 100 e 156 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e o art. 81 do Ato das Dis-
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e
acres cen ta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do § 30 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 art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do se guin te § 4º, re nu i ne ran do-se
os sub sequen tes:

“Art. 100 ...............................................
..............................................................
§ 4º São ve da dos a ex pe di ção de pre-

ca tó rio com ple men tar ou su ple men tar de
va lor pago, bem como fra ci o na men to, re par -
ti ção ou que bra do va lor da exe cu ção, a fim
de que seu pa ga men to não se faça, em par-
te, na for ma es ta be le ci da no § 30 des te ar ti -
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go e, em par te, me di an te ex pe di ção de pre-
ca tó rio.

......................................................”(NR)

Art. 2º O § 3º do art. 156 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 156. ...............................................
..............................................................
§ 3º Em re la ção ao im pos to pre vis to no

in ci so III do ca put des te ar ti go, cabe a lei
com ple men tar:

I – fi xar as suas alí cru o tas má xi mas e
mi ni mas;

..............................................................
III – re gu lar a for ma e as con di ções

como in cen ti vos e be ne fi ci os fis ca is se rão
ce di dos e re vo ga dos.

......................................................”(NR)

 Art. 3º O art. 81. do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu Tran si tó ri as pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 81. É ins ti tu i do Fun do cons ti tu í do
pe los re cur sos re ce bi dos pela União em de-
cor rên cia da de ses ta ti za ção de so ci e da des
de eco no mia mis ta ou em pre sas pú bli cas
por ela con tro la das, di re ta ou in di re ta men te, 
quan do a ope ra ção en vol ver a ali e na ção do
res pec ti vo cont~le aci o ná rio a pes soa ou
en ti da de não in te gran te da Admi nis tra ção
Pú bli ca, ou de par ti ci pa ção so ci e tá ria re ma -
nes cen te após a ali e na ção, cu jos ren di men -
tos, ge ra dos a par tir de 10 de ja ne i ro de
2004, re ver te rão ao Fun do de Com ba te e
Erra di ca ção da Po bre za?” (NR)

Art. 4º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes arts. 84,
85, 88:

“Art. 84. A con tri bu i ção pro vi só ria so-
bre mo vi men ta ção ou trans mis são de va lo -
res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za fi-
nan ce i ra, pre vis ta nos arts. 74, 75 e 80, 1,
des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, será co bra da até 31 de de zem -
bro de 2004, ob ser va do o dis pos ta no § 60
do art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º Fica pror ro ga da, até a data re fe ri -
da no ca put des te ar ti go, a vi gên cia da Lei
nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996, e suas
al te ra ções.

§ 2º Do pro du to da ar re ca da ção da
con tri bu i ção so ci al de que tra ta este ar ti go
será des ti na da a par ce la cor res pon den te à
alí quo ta de:

1 – vin te cen té si mos por cen to ao Fun-
do Na ci o nal de Sa ú de, para fi nan ci a men to
das ações e ser vi ços de sa ú de;

II – dez cen té si mos por cen to ao cus-
te io da pre vi dên cia so ci al;

III – oito cen té si mos por cen to ao Fun-
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre~a,
de que tra tam os arts. 80 e 81 des te Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 3º A alí quo ta da con tri bu i ção de que
tra ta este ar ti go será de:

I – trin ta e oito cen té si mos por cen to,
nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2002 e 2003;

II – oito cen té si mos por cen to, no exer-
cí cio fi nan ce i ro de 2004, quan do será in te -
gral men te des ti na da ao Fun do de Com ba te
e Erra di ca ção da Po bre za, de que tra tam os
arts. 80 e 81 des te Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

“Art. 85. A con tri bu i ção a que se re fe re
o art. 84 des te Ato das Dis po si ções Cons ti -
tu ci o na is Tran sí tó ri as não in ci di rá, a par tir
do tri gé si mo dia da data de pu bli ca ção des-
ta Emen da Cons ti tu ci o nal, nos lan ça men tos:

I – em con tas cor ren tes de de pó si to
es pe ci al men te aber tas e ex clu si va men te uti-
li za das para ope ra ções de:

a) câ ma ras e pres ta do ras de ser vi ços
de com pen sa ção e de li qui da ção de que tra-
ta o pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº
10.214, de 27 de mar ço de 2001;

b) com pa nhi as se cu ri ti za do ras de que
tra ta a Lei nº 9.514, de 20 de no vem bro de
1997;

c) so ci e da des anô ni mas que te nham
por ob je to ex clu si vo a aqui si ção de cré di tos
ori un dos de ope ra ções pra ti ca das no mer-
ca do fi nan ce i ro;

II – em con tas cor ren tes de de pó si to,
re la ti vos a:

a) ope ra ções de com pra e ven da de
ações, re a li za das em re cin tos ou sis te mas
de ne go ci a ção de bol sas de va lo res e no
mer ca do de bal cão or ga ni za do;

b) con tra tos re fe ren ci a dos em ações
ou ín di ces de ações, em suas di ver sas mo-
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da li da des, ne go ci a dos em bol sas de va lo -
res, de mer ca do ri as e de fu tu ros;

III – em con tas de in ves ti do res es tran -
ge i ros, re la ti vos a en tra das no País e a re-
mes sas para o ex te ri or de re cur sos fi nan ce i -
ros em pre ga dos, ex clu si va men te, em ope ra -
ções e con tra tos re fe ri dos no in ci so II des te
ar ti go.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo dis ci pli na rá o
dis pos to nes te ar ti go no pra zo de trin ta dias
da data de pu bli ca ção des ta Emen da Cons-
ti tu ci o nal.

§ 2º O dis pos to no in ci so I des te ar ti go 
apli ca-se so men te às ope ra ções re la ci o na -
das em ato do Po der Exe cu ti vo, den tre
aque las que cons ti tu am o ob je to so ci al das
re fe ri das en ti da des.

§ 3º O dis pos to no in ci so II des te ar ti -
go apli ca-se so men te a ope ra ções e con tra -
tos efe tu a dos por in ter mé dio de ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, so ci e da des cor re to ras de tí tu los 
e va lo res mo bi liá ri os, so ci e da des dis tri bu i -
do ras de tí tu los e va lo res mo bi liá ri os e so ci -
e da des cor re to ras de mer ca do ri as.”

“Art. 86. Se rão pa gos con for me dis pos -
to no art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral, não
se lhes apli can do a re gra de par ce la men to
es ta be le ci da no ca put do art. 78 des te Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, 
os dé bi tos da Fa zen da Fe de ral, Esta du al,
Dis tri tal ou Mu ni ci pal ori un dos de sen ten ças 
tran si ta das em jul ga do, que pre en cham, cu-
mu la ti va men te, as se guin tes con di ções:

I – ter sido ob je to de emis são de pre-
ca tó ri os ju di ciá ri os;

II – ter sido de fi ni dos como de pe que -
no va lor pela lei de que tra ta o § 3º do art.
100 da Cons ti tu i ção Fe de ral ou pelo art. 87
des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as;

III – es tar, to tal ou par ci al men te, pen-
den tes de pa ga men to na data da pu bli ca ção 
des ta Emen da Cons ti tu ci o nal.

§ 1º Os dé bi tos a que se re fe re o ca put 
des te ar ti go, ou os res pec ti vos sal dos, se rão 
pa gos na or dem cro no ló gi ca de apre sen ta -
ção dos res pec ti vos pre ca tó ri os, com pre ce -
dên cia so bre os de ma i or va lor.

§ 2º Os dé bi tos a que se re fe re o ca put
des te ar ti go, se ain da não ti ve rem sido ob je to 
de pa ga men to par ci al, nos ter mos do art. 78

des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, po de rão ser pa gos em duas par-
ce las anu a is, se as sim dis pu ser a lei.

§ 3º Obser va da a or dem cro no ló gi ca
de sua apre sen ta ção, os dé bi tos de na tu re -
za ali men tí cia pre vis tos nes te ar ti go te rão
pre ce dên cia para pa ga men to so bre to dos
os de ma is.”

“Art. 87. Para efe i to do que dis põem o
§ 3º do art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o
art. 78 des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu -
ci o na is Tran si tó ri as se rão con si de ra dos de
pe que no va lor, até que se dê a pu bli ca ção
ofi ci al das res pec ti vas leis de fi ni do ras pe los
Entes da Fe de ra ção, ob ser va do o dis pos to
no § 4º do art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
os dé bi tos ou obri ga ções con sig na dos em
pre ca tó rio ju di ciá rio, que te nham va lor igual
ou in fe ri or a:

I – qua ren ta sa lá ri os mí ni mos, pe ran te a
Fa zen da dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;

II – trin ta sa lá ri os mí ni mos, pe ran te a
Fa zen da dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. Se o va lor da exe cu -
ção ul tra pas sar o es ta be le ci do nes te ar ti go,
o pa ga men to far-se-á, sem pre, por meio de
pre ca tó rio, sen do fa cul ta da à par te exe-
qüen te a re nún cia ao cré di to do va lor ex ce -
den te, para que pos sa op tar pelo pa ga men -
to do sal do sem o pre ca tó rio, da for ma pre-
vis ta no § 3º do art. 100.”

“Art. 88. Enquan to lei com ple men tar
não dis ci pli nar o dis pos to nos in ci sos I e III
do § 3º do art. 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
o im pos to a que se re fe re o in ci so III do ca-
put do mes mo ar ti go:

I – terá alí quo ta mí ni ma de dois por
cen to, ex ce to para os ser vi ços a que se re-
fe rem os itens 32, 33 e 34 da Lis ta de Ser vi -
ços ane xa ao De cre to-Lei nº 406, de 31 de
de zem bro de 1968;

II – não será ob je to de con ces são de
isen ções, in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is,
que re sul te, dIre ta ou in di re ta men te, na re-
du ção da alí quo ta mí ni ma es ta be le ci da no
in ci so I.”

Art. 5º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 29 de abril de 2002. –
Aé cio Ne ves, Pre si den te.
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PROPOSTA ORIGINAL DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 407, DE 2001

Acres cen ta art. 84 ao Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as; 

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 É acres cen ta do ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção Fe de ral o
se guin te art. 84:

“Art. 84 – A Con tri bu i ção Pro vi só ria so-
bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de Va lo -
res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu re za Fi-
nan ce i ra, pre vis ta nos arts. 74, 75 e 80, I, do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as, será so bra da até 31 de de zem bro de
2004, fi can do pror ro ga da, até essa data, a
vi gên cia da Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro
de 1996.”

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi-
gor na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 23 de agos to de 20012.

MENSAGEM Nº 696, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 60,  in ci so II, 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 o tex to da pro pos ta de emen da à Cons ti -
tu i ção que “Acres cen ta o § 5º ao art. 103 e o art. 84 ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as”.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen-
ri que Car do so.

MF 00117 EM PEC ALT ART 103 153 84 CONST

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001

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 apre ci a ção de

Vos sa Exce lên cia a in clu sa Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal, que “Acres cen ta o § 5º ao art. 103 e o
art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as”, vi san do a re gu lar duas ma té ri as.

2. A pri me i ra de las é o in ci den te de cons ti tu ci o -
na li da de, que, nos ter mos do § 5º do art. 103 da Cons-
ti tu i ção, ora su ge ri do, per mi ti rá ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, aco lhen do in ci den te de cons ti tu ci o na li da de
pro pos to por pes so as ou en ti da des le gi ti ma da para a
ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de, de ter mi nar, em
ca sos de re co nhe ci da re le vân cia, a sus pen são de to-

dos os pro ces sos em cur so pe ran te qual quer ju í zo ou
tri bu nal, para pro fe rir de ci são que ver se ex clu si va -
men te so bre ma té ria cons ti tu ci o nal sus ci ta da, a qual
terá efi cá cia con tra to dos e efe i to vin cu lan te.

3. Essa pro po si ção se jus ti fi ca em face da fre-
qüen te ocor rên cia de si tu a ções nas qua is o con tro le di-
fu so em ma té ria tri bu tá ria tem pro du zi do de se qui lí brio
en tre con tri bu in tes que se en con tram em po si ção de
igual da de. Não se pre ten de aca bar com o con tro le di-
fu são mas tão-so men te per mi tir que as pes so as e en ti -
da des le gi ti ma das nos ter mos do art. 103 da Cons ti tu i -
ção pos sam aci o nar di re ta men te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, com vis tas à uni for mi za ção de en ten di men to
so bre ma té ria cons ti tu ci o nal que te nha sido ob je to de
con tro vér sia em qual quer ju í zo ou tri bu nal.

4. Entre tan to, a pro po si ção não deve fi car res tri -
ta a ma té ria tri bu tá ria, ten do em vis ta que exis tem ou-
tras si tu a ções de re co nhe ci da re le vân cia que me re -
cem igual tra ta men to pro ces su al.

5. A se gun da ma té ria pro pos ta con sis te na
pror ro ga ção do pra zo de vi gên cia da con tri bu i ção
pro vi só ria so bre mo vi men ta ção ou trans mis são de
va lo res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za fi nan ce i -
ra (CPMF), que, de acor do com as re gras atu a is, se
en cer ra em ju lho de 2002. Esse ter mo fi nal de vi gên -
cia, que se ve ri fi ca na me ta de do exer cí cio fis cal,
pro du zi ria enor me de sar ran jo na ad mi nis tra ção do
gas to pú bli co fe de ral. Em vir tu de dis so que se pro-
põe pror ro gar a co bran ça da re fe ri da con tri bu i ção
até fi nal de 2004,  me ta de do pró xi mo pe río do go ver -
na men tal, com tem po su fi ci en te para que se pro mo -
vam as ne ces sá ri as com pen sa ções fis ca is, do lado
da re ce i ta ou do gas to pú bli co.

Res pe i to sa men te, – Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi-
nis tro de Esta do da Fa zen da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 100. à ex ce ção dos cré di tos de na tu re za ali-

men tí cia, os pa ga men tos de vi dos pela Fa zen da Fe-
de ral, Esta du al ou Mu ni ci pal, em vir tu de de sen ten ça
ju di ciá ria, far-se-ão ex clu si va men te na or dem cro no -
ló gi ca de apre sen ta ção dos pre ca tó ri os e à con ta dos
cré di tos res pec ti vos, pro i bi da a de sig na ção de ca sos
ou de pes so as nas do ta ções or ça men tá ri as e nos
cré di tos adí dib na is aber tos para este fim.
....................................................................................

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons-
ti tu ci o nal nº 30, de 13-9-00:
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“§ 3º O dis pos to no ca put des te ar ti go,
re la ti va men te à ex pe di ção de pre ca tó ri os,
não se apli ca aos pa ga men tos de obri ga ções 
de fi ni das em lei como de pe que no va lor que
a Fa zen da Fe de ral, Esta du al, Dis tri tal ou Mu-
ni ci pal deva fa zer em vir tu de de sen ten ça ju-
di ci al tran si ta da em jul ga do. ”(NR)

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

SEÇÃO V
Dos Impos tos dos Mu ni cí pi os

Art. 156. Com pe te aos Mu ni cí pi os ins ti tu ir im-
pos tos so bre:

I – pro pri e da de pre di al e ter ri to ri al ur ba na;
II – trans mis são “in ter vi vos”, a qual quer tí tu lo,

por ato one ro so, de bens imó ve is, por na tu re za ou
aces são fí si ca, e de di re i tos re a is so bre imó ve is, ex-
ce to os de ga ran tia, bem como ces são de di re i tos a
sua aqui si ção;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons-
ti tu ci o nal nº 3, de 18-3-93:

“III – ser vi ços de qual quer na tu re za,
não com pre en di dos no art. 155, II, de fi ni dos
em lei com ple men tar.”

..............................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons-

ti tu ci o nal nº 3, de 17-3-93.
“§ 3º Em re la ção ao im pos to pre vis to

no in ci so III, cabe à lei com ple men tar:
....................................................................................

Art. 195. A se gu ri da de so ci al será fi nan ci a da por
toda a so ci e da de, de for ma di re ta e in di re ta, nos ter-
mos da lei, me di an te re cur sos pro ve ni en tes dos or ça -
men tos da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, e das se guin tes con tri bu i ções so ci a is:
....................................................................................

§ 6º  As con tri bu i ções so ci a is de que tra ta este
ar ti go só po de rão ser exi gi das após de cor ri dos no-
ven ta dias da data da pu bli ca ção da lei que as hou ver
ins ti tu í do ou mo di fi ca do, não se lhes apli can do o dis-
pos to no ad. 150, III, b.

ATOS DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

12, de 16-8-96:

“Art. 74. A União po de rá ins ti tu ir con tri -
bu i ção pro vi só ria so bre mo vi men ta ção ou

trans mis são de va lo res e de cré di tos e di re i -
tos de na tu re za fi nan ce i ra.

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

§ 2º A con tri bu i ção de que tra ta este
ar ti go não se apli ca o dis pos to nos arts.
153, § 5º, e 154, I, da Cons ti tu i ção.

§ 3º O pro du to da ar re ca da ção da con-
tri bu i ção de que tra ta este ar ti go será des ti -
na do in te gral men te ao Fun do Na ci o nal de
Sa ú de, para fi nan ci a men to das ações e ser-
vi ços de sa ú de.

§ 4º A con tri bu i ção de que tra ta este
ar ti go terá sua exi gi bi li da de su bor di na da ao
dis pos to no art. 195, § 6º, da Cons ti tu i ção, e
não po de rá ser co bra da por pra zo su pe ri or
a dois anos.

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
21, de 18-3-1999:

“Art. 75. É pror ro ga da, por trin ta e seis
me ses, a co bran ça da con tri bu i ção pro vi só -
ria so bre mo vi men ta ção ou trans mis são de
va lo res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za
fi nan ce i ra de que tra ta o art. 74, ins ti tu í da
pela Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996,
mo di fi ca da pela Lei nº 9.539, de 12 de de-
zem bro de 1997, cuja vi gên cia é tam bém
pror ro ga da por idên ti co pra zo.

§ 1º Obser va do o dis pos to no § 6º do
art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a alí quo ta da
con tri bu i ção será de trin ta e oito cen té si mos
por cen to, nos pri me i ros doze me ses, e de
trin ta cen té si mos, nos me ses sub se qüen tes,
fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo re du zi-la to tal ou
par ci al men te, nos li mi tes aqui de fi ni dos.

§ 2º O re sul ta do do au men to da ar re -
ca da ção, de cor ren te da al te ra ção da alí quo -
ta, nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1999, 2000
e 2001, será des ti na do ao cus te io da pre vi -
dên cia so ci al.

§ 3º É a União au to ri za da a emi tir tí tu -
los da dí vi da pú bli ca in ter na, cu jos re cur sos
se rão des ti na dos ao cus te io da sa ú de e da
pre vi dên cia so ci al, em mon tan te equi va len te 
ao pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i ção,
pre vis ta e não re a li za da em 1999.”

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

ABRIL 2002404    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06615

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
30, de 13-9-00:

“Art. 78. Res sal va dos os cré di tos de fi -
ni dos em lei como de pe que no va lor, os de
na tu re za ali men tí cia, os de que tra ta o art.
33 des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as e suas com ple men ta ções e
os que já ti ve rem os seus res pec ti vos re cur -
sos li be ra dos ou de po si ta dos em ju í zo, os
pre ca tó ri os pen den tes na data de pro mul ga -
ção des ta Emen da e os que de cor ram de
ações ini ci a is aju i za das até 31 de de zem bro 
de 1999 se rão li qui da dos pelo seu va lor
real, em mo e da cor ren te, acres ci do de ju ros 
le ga is, em pres ta ções anu a is, igua is e su-
ces si vas, no pra zo má xi mo de dez anos,
per mi ti da a ces são dos cré di tos.”... (AC)

“§ 1º É per mi ti da a de com po si ção de
par ce las, a cri té rio do cre dor.” (AC)

“§ 2º As pres ta ções anu a is a que se
re fe re o ca put des te ar ti go te rão, se não li-
qui da das até o fi nal do exer cí cio a que se
re fe rem, po der li be ra tó rio do pa ga men to de
tri bu tos da en ti da de de ve do ra.” (AC)

“§ 3º o pra zo re fe ri do no ca put des te
ar ti go fica re du zi do para dois anos, nos ca-
sos de pre ca tó ri os ju di ci a is ori gi ná ri os de
de sa pro pri a ção de imó vel re si den ci al do
cre dor, des de que com pro va da men te úni co
à épo ca da imis são na pos se.” (AC)

“§ 4º O Pre si den te do Tri bu nal com pe -
ten te de ve rá, ven ci do o pra zo ou em caso de
omis são no or ça men to, ou pre te ri ção ao di re -
i to de pre ce dên cia, a re que ri men to do cre-
dor, re qui si tar ou de ter mi nar o se qües tro de
re cur sos fi nan ce i ros da en ti da de exe cu ta da,
su fi ci en tes à sa tis fa ção da pres ta ção.” (AC)

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

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 31, de 14-12-00:

Art. 80. Com põem o Fun do de Com ba te e Erra-
di ca ção da Po bre za:

I – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção 
cor res pon den te a um adi ci o nal de oito cen té -
si mos por cen to, apli cá vel de 18 de ju nho de
2000 a 17 de ju nho de 2002, na alí quo ta da
con tri bu i ção so ci al de que tra ta o art. 75 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó -
ri as;

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

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
31, de 14-12-00:

Art. 81. É ins ti tu í do Fun do cons ti tu í do
pe los re cur sos re ce bi dos pela União em de-
cor rên cia da de ses ta ti za ção de so ci e da des
de eco no mia mis ta ou em pre sas pú bli cas
por elas con tro la das, di re ta ou in di re ta men -
te, quan do a ope ra ção en vol ver a ali e na ção
do res pec ti vo con tro le aci o ná rio a pes soa
ou en ti da de não in te gran te da Admi nis tra -
ção Pú bli ca, ou de par ti ci pa ção so ci e tá ria
re ma nes cen te após a ali e na ção, cu jos ren-
di men tos, ge ra dos a par tir de 18 de ju nho
de 2002, re ver te rão ao Fun do de Com ba te e
Erra di ca ção de Po bre za.

§ 1º Caso o mon tan te anu al pre vis to
nos ren di men tos trans fe ri dos ao Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, na for-
ma des te ar ti go, não al can ce o va lor de qua-
tro bi lhões de re a is. far-se-á com ple men ta -
ção na for ma do art. 80, in ci so IV, do Ato das
dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to no § 1º,
o Po der Exe cu ti vo po de rá des ti nar ao Fun do 
a que se re fe re este ar ti go ou tras re ce i tas
de cor ren tes da ali e na ção de bens da União.

§ 3º A cons ti tu i ção do Fun do a que se
re fe re o ca put, a trans fe rên cia de re cur sos
ao Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po-
bre za e as de ma is dis po si ções re fe ren tes
ao § 1º des te ar ti go se rão dis ci pli na das em
lei, não se apli can do o dis pos to no art. 165,
§ 9º, in ci so II, da Cons ti tu i ção.

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

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
31, de 14-12-00:

Art. 83. Lei fe de ral de fi ni rá os pro du tos
e ser vi ços su pér flu os a que se re fe rem os
arts. 80, in ci so II, e 82, §§ 1º e 2º.”

LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Insti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria
so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de
Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu -
re za Fi nan ce i ra – CPMF, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997

Dis põe so bre o Sis te ma de Fi nan ci -
a men to Imo bi liá rio, ins ti tui a ali e na ção fi-
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du ciá ria de co i sa imó vel e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

LEI Nº 10.214, DE 27 DE MARÇO DE 2001

Dis põe so bre a atu a ção das câ ma -
ras e dos pres ta do res de ser vi ços de
com pen sa ção e de li qui da ção, no âm bi to
do sis te ma de pa ga men tos bra si le i ro, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º O sis te ma de pa ga men tos bra si le i ro de
que tra ta esta lei com pre en de as en ti da des, os sis te -
mas e os pro ce di men tos re la ci o na dos com a trans fe -
rên cia de fun dos e de ou tros ati vos fi nan ce i ros, ou
com o pro ces sa men to, a com pen sa ção e a li qui da ção 
de pa ga men tos em qual quer de suas for mas.

Pa rá gra fo úni co. Inte gram o sis te ma de pa ga -
men tos bra si le i ro, além do ser vi ço de com pen sa ção
de che ques e ou tros pa péis, os se guin tes sis te mas,
na for ma de au to ri za ção con ce di da às res pec ti vas câ-
ma ras ou pres ta do res de ser vi ços de com pen sa ção e
de li qui da ção, pelo Ban co Cen tral do Bra sil ou pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, em suas áre as de
com pe tên cia:

I – de com pen sa ção e li qui da ção de or dens ele-
trô ni cas de dé bi to e de cré di to;

II – de trans fe rên cia de fun dos e de ou tros ati vos 
fi nan ce i ros;

III – de com pen sa ção e de li qui da ção de ope ra -
ções com tí tu los e va lo res mo bi liá ri os;

IV – de com pen sa ção e de li qui da ção de ope ra -
ções re a li za das em bol sas de mer ca do ri as e de fu tu -
ros; e

V – ou tros, in clu si ve en vol ven do ope ra ções com
de ri va ti vos fi nan ce i ros, cu jas câ ma ras ou pres ta do res 
de ser vi ços te nham sido au to ri za dos na for ma des te
ar ti go.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 406, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1968

Esta be le ce nor mas ge ra is de di re i to 
fi nan ce i ro, apli cá ve is aos im pos tos so bre 
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer-
ca do ri as e so bre ser vi ços de qual quer
na tu re za, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

PARECERES

PARECER Nº 311 E 312, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
476, de 1999, de au to ria do Se na dor Tião
Vi a na, que al te ra o art. 7º da Lei nº 6.360,
de 23 de se tem bro de 1976, que “dis põe
so bre a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam
su je i tos os me di ca men tos, as dro gas, os
in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos-
mé ti cos, sa ne an tes do mis sa ni tá ri os e ou-
tros pro du tos”.

PARECER Nº 311, DE 2002, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O PLS nº 476, de 1999, de au to ria do ilus tre Se-
na dor Tião Vi a na, acres cen ta, por meio de seu art. 1º,
três pa rá gra fos ao art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976 (Lei de Vi gi lân cia Sa ni tá ria), com as
se guin tes fi na li da des:

• de ter mi nar à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa-
ni tá ria que ela bo re e tor ne pú bli co pa re cer cir-
cuns tan ci a do so bre a con ces são ou não de re-
gis tro e li cen ça de co mer ci a li za ção e pres cri ção
de me di ca men to, dro ga ou in su mo far ma cêu ti co, 
no caso de pro du to que te nha sido, em qual quer
país, não-apro va do, re ti ra do do mer ca do, tido
seu uso res trin gi do ou so fri do mu dan ça quan to
às in for ma ções ou ad ver tên ci as exi gi das em
bula, ró tu lo e ma te ri a is pu bli ci tá ri os (§ 1º);

• de fi nir o pra zo de ses sen ta dias – a con tar da
pu bli ca ção da in for ma ção nos pe rió di cos
(WHO Phar ma ce u ti cals News let ter e WHO
Drug Alert) do Pro gra ma de Se gu ran ça de
Me di ca men tos da Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de – para que o pa re cer men ci o na do no §
1º seja tor na do pú bli co (§ 2º);

• de ter mi nar que o ci ta do pa re cer seja pu bli ca -
do no Diá rio Ofi ci al da União e que sua có pia
seja en vi a da, para co nhe ci men to, às Co mis -
sões de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia, da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, e de Assun tos So ci a is,
do Se na do Fe de ral (§ 3º).

Pelo art. 2º da pro po si ção, pre vê-se a vi gên cia
da nor ma para a data de sua pu bli ca ção.

O pro je to foi dis tri bu í do a esta Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – onde, no pra zo re-
gu la men tar, não fo ram apre sen ta das emen das – e à
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Co mis são de Assun tos So ci a is, à qual ca be rá de ci -
são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

II – Aná li se

Inques ti o ná vel a ne ces si da de de re for çar as
me di das para pro te ger a po pu la ção dos efe i tos in de -
se ja dos dos me di ca men tos, cu jas con se qüên ci as po-
dem ser trá gi cas para os en vol vi dos, haja vis ta o ter rí -
vel de sas tre da ta li do mi da, ci ta do na jus ti fi ca ção do
pro je to.

Com sua pro fun da cons ciên cia mé di ca e so ci al,
o au tor da pro po si ção vi su a li zou um me ca nis mo que
pode efe ti va men te apri mo rar a vi gi lân cia sa ni tá ria
des ses pro du tos e tor nar mais vi sí vel para a po pu la -
ção os cri té ri os uti li za dos nes sa ati vi da de e os ris cos
as so ci a dos aos me di ca men tos.

Entre tan to, faz-se – per ti nen te con si de rar, a res-
pe i to do tex to apre sen ta do, que al gu mas de suas de-
ter mi na ções fe rem o prin cí pio cons ti tu ci o nal da se pa -
ra ção dos Po de res e en se jam mo di fi ca ções, pro pos -
tas nes te pa re cer, a fim de vi a bi li zar a tra mi ta ção da
ma té ria.

De fato, o pro je to não po de ria co me ter ex pli ci ta -
men te à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria o
en car go de ela bo rar e to mar pú bli co o pa re cer ali im-
ple men ta do, pois isso só se ria ca bí vel em nor ma de
ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo.

Tam bém não de ve ria es ti pu lar pra zo para o
cum pri men to des sa obri ga ção por ór gão da que le Po-
der, ten do em Vis ta a de ci são do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral que já con si de rou in cons ti tu ci o nal nor ma ori-
gi ná ria do Po der Le gis la ti vo com tal pro pó si to.

Por fim, além des sas mo di fi ca ções – ne ces sá ri -
as para con for mar o tex to aos man da men tos cons ti tu -
ci o na is –, a emen da aqui pro pos ta su pri me o nome
tan to das pu bli ca ções da Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de quan to das co mis sões le gis la ti vas do Con-
gres so, de for ma a não en ges sar o tex to da lei, na hi-
pó te se de ocor rer al te ra ção des ses no mes ou ex tin -
ção de qual quer des sas en ti da des.

III – Voto

Em vir tu de das con si de ra ções ex pos tas, o pa re -
cer é pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
476, de 1999, mo di fi ca do pela se guin te emen da:

EMENDA Nº 1 – CCJ (Subs ti tu ti vo)

Dê-se ao art. lº do Pro je to de Lei do Se na do nº
476, de 1999, a se guin te re da ção:

“Art. 1º Acres cen tem-se os se guin tes
§§ 1º, 2º, 3º e 4º ao art. 7º da Lei nº 6.360,
de 23 de se tem bro de 1976:

“Art. 7º ..................................................
§ 1º Será man ti do acom pa nha men to

per ma nen te das ocor rên ci as in ter na ci o na is
re la ti vas a me di ca men tos, dro gas e in su mos 
far ma cêu ti cos, por meio das pu bli ca ções do
Pro gra ma de Se gu ran ça de Me di ca men tos
da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, ou si mi -
lar, con for me de fi ni do em re gu la men to.

§ 2º A iden ti fi ca ção, por meio do acom-
pa nha men to men ci o na do no § 1º des te ar ti -
go, de al gum pro du to que, em qual quer
país, te nha sido não-apro va do, re ti ra do do
mer ca do, tido seu uso res trin gi do ou so fri do
mu dan ça nas in for ma ções ou ad ver tên ci as
exi gi das em bula, ró tu lo e ma te ri a is pu bli ci -
tá ri os en se ja rá a ela bo ra ção de pa re cer cir-
cuns tan ci a do com as ra zões para a con ces -
são, ma nu ten ção, al te ra ção ou sus pen são
de re gis tro ou li cen ça de co mer ci a li za ção e
pres cri ção em ter ri tó rio na ci o nal.

§ 3º O pa re cer men ci o na do no § 2º
será pu bli ca do na im pren sa ofi ci al e em,
pelo me nos, um jor nal de gran de cir cu la ção
na ci o nal no me nor pra zo pos sí vel, a ser de-
fi ni do em re gu la men to, con ta do a par tir da
data de pu bli ca ção da ocor rên cia men ci o na -
da no § 1º des te ar ti go.

§ 4º Uma có pia do pa re cer re fe ri do
nos §§ 2º e 3º de ve rá ser en ca mi nha da aos
ór gãos com pe ten tes do Po der Le gis la ti vo,
para co nhe ci men to”.

Sala da Co mis são, 28 de no vem bro de 2001. –
Osmar Dias, Pre si den te em Exer cí cio – Ro meu
Tuma, Re la tor – José Edu ar do Du tra – José Fo ga -
ça – José Agri pi no – Bel lo Par ga – Anto nio Car-
los Jú ni or – Luiz Otá vio – Se bas tião Ro cha –
Luiz pon tes – Ma ria do Car mo Alves – Pe dro Si-
mon – Artur da Tá vo la – Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 312, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is.)

Relatora: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 476, de 1999, al-
te ra o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976, que “dis põe so bre a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi-
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cam su je i tos os me di ca men tos, as dro gas, os in su -
mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne an -
tes do mis sa ni tá ri os e ou tros pro du tos”, para de ter mi -
nar que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
ela bo re e tome pú bli co pa re cer so bre a con ces são ou
não de re gis tro de dro ga ou in su mo far ma cêu ti co, no
caso em que tais pro du tos te nham sido não-apro va -
dos, re ti ra dos do mer ca do, tido seu uso res trin gi do ou
so fri do mu dan ça quan to às in for ma ções ou ad ver tên -
ci as exi gi das em bula, ró tu lo ou ma te ri a is pu bli ci tá ri -
os, em qual quer país.

A ma té ria foi apre ci a da pela Co mis são de Cons-
ti tu i ção, Ci da da nia, onde foi apro va do subs ti tu ti vo
pro pos to pelo re la tor, Se na dor Ro meu Tuma – Emen-
da nº 1- CCJ – com vis tas a in cons ti tu ci o na li da des.

Jus ti ça e o no bre cor ri gir

As al te ra ções apro va das con sis tem em:

1º) re ti rar o en car go co me ti do à Agên cia Na ci o -
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria de ela bo rar e to mar pú bli co 
o pa re cer ci ta do, “pois isso só se ria ca bí vel em nor ma
de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo”;

2º) de i xar de es ti pu lar pra zo para cum pri men to
da obri ga ção de pu bli ca ção do pa re cer, ”ten do em
vis ta a de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral que já
con si de rou in cons ti tu ci o nal nor ma, ori gi ná ria do Po-
der Le gis la ti vo, com tal pro pó si to“;

3º) su pri mir o nome das pu bli ca ções da Orga ni -
za ção Mun di al da Sa ú de, onde são pu bli ca das, ori gi -
nal men te, as in for ma ções e ad ver tên ci as aci ma ci ta -
das, e das co mis sões do Con gres so, “de for ma a não
en ges sar o tex to da lei, na hi pó te se de ocor rer al te ra -
ção des ses no mes ou ex tin ção de qual quer des sas
en ti da des” e

4º) su pri mir o ar ti go que es ta be le ce o pra zo de
vi gên cia da lei em que se trans for mar o pro je to.

Des sa for ma, o subs ti tu ti vo apro va do dis põe
que:

1º) será man ti do acom pa nha men to per ma nen te 
das ocor rên ci as in ter na ci o na is re la ti vas a me di ca -
men tos, dro gas e in su mos far ma cêu ti cos, por meio
das pu bli ca ções do Pro gra ma de Se gu ran ça de Me di -
ca men tos da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, ou si-
mi lar, con for me de fi ni do em re gu la men to;

2º) a iden ti fi ca ção, por meio do acom pa nha men -
to men ci o na do, de al gum pro du to que, em qual quer
país, te nha sido não-apro va do, re ti ra do do mer ca do,
tido seu uso res trin gi do ou so fri do mu dan ça nas in for -
ma ções ou ad ver tên ci as exi gi das em bula, ró tu lo e
ma te ri a is pu bli ci tá ri os en se ja rá a ela bo ra ção de pa re -

cer cir cuns tan ci a do com as ra zões para a con ces são,
ma nu ten ção, al te ra ção ou sus pen são de re gis tro ou
li cen ça de co mer ci a li za ção e pres cri ção em ter ri tó rio
na ci o nal;

3º) este pa re cer seja pu bli ca do na im pren sa ofi-
ci al e em pelo me nos um jor nal de gran de cir cu la ção
na ci o nal no me nor pra zo pos sí vel, a ser de fi ni do em
re gu la men to, con ta do a par tir da data de pu bli ca ção
da ocor rên cia pelo Pro gra ma de Se gu ran ça de Me di -
ca men tos da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de; e

4º) uma có pia do pa re cer de ve rá ser en ca mi -
nha da aos ór gãos com pe ten tes do Po der Le gis la ti vo,
para co nhe ci men to.

Sua aná li se por esta Co mis são de Assun tos So-
ci a is tem ca rá ter ter mi na ti vo.

II – Ana li se

O me ca nis mo pro pos to pelo pro je to em apre ci a -
ção cons ti tui uma for ma de apri mo ra men to da vi gi lân -
cia sa ni tá ria de me di ca men tos exis ten te em nos so
País, na me di da em que per mi te a iden ti fi ca ção e a
trans mis são, com ra pi dez de in for ma ções so bre im-
por tan tes re a ções ad ver sas de me di ca men tos dis po -
ni bi li za dos no mer ca do in ter na ci o nal.

A crí ti ca à au sên cia de tais po lí ti cas – re la ti vas à
pu bli ci da de de in for ma ções so bre os no vos me di ca -
men tos, bem como da sua re ti ra da do mer ca do e de
ou tros atos das au to ri da des sa ni tá ri as re la ti vos à se-
gu ran ça de seu em pre go – e à in su fi ciên cia dos pro-
ce di men tos que as to mem ope ra ci o na is ocor re não
ape nas em nos so meio, mas são fre qüen tes mes mo
em pa í ses com sis te mas de vi gi lân cia sa ni tá ria bem
de sen vol vi dos e so fis ti ca dos, como, aliás, re co nhe ce
o pro po si tor da ma té ria, em sua jus ti fi ca ção.

As al te ra ções pro mo vi das pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ) apri mo ram o
tex to do pro je to.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o pa re cer é pela Apro va -
çao do Pro je to de Lei do Se na do nº 476, de 1999, na
for ma da Emen da nº 1 – CCJ (Subs ti tu ti vo).

Sala da Co mis são, – Ro meu Tij ma, Pre si den te
– Ma ria do Car mo Alves,Re la tor – Val mir Ama ral –
Ge ral do Cân di do – Tião Vi a na – Ge ral do Althoff –
Ma gui to Vi le la – Ri car do San tos – Be ní cio Sam pa io 
– Mar lu ce Pin to –  Osmar Dias – Luiz Otá vio – Ma u -
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Tex to Fi nal do Pro je to de Lei do Se na do nº 476, de
1999, apro va do pela Co mis são de Assun tos So ci a is
em re u mão do dia 17 de abril de 2002

Alte ra o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23
de se tem bro de 1976, que “dis põe so bre
a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos 
os me di ca men tos, as dro gas, os in su mos 
far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos,
sa ne an tes do mis sa ni tá ri os e ou tros pro-
du tos”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
“Art. 1º Acres cen tem-se os se guin tes §§ 1º, 2º,

3º e 4º ao art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976:

“Art. 7º ..................................................
§ 1º Será man ti do acom pa nha men to

per ma nen te das ocor rên ci as in ter na ci o na is
re la ti vas a me di ca men tos, dro gas e in su mos 
far ma cêu ti cos, por meio das pu bli ca ções do
Pro gra ma de Se gu ran ça de Me di ca men tos
da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, ou si mi -
lar, con for me de fi ni do em re gu la men to.

§ 2º A iden ti fi ca ção, por meio do acom-
pa nha men to men ci o na do no § 1º des te ar ti -
go, de al gum pro du to que, em qual quer
país, te nha sido não-apro va do, re ti ra do do
mer ca do, tido seu uso res trin gi do ou so fri do
mu dan ça nas in for ma ções ou ad ver tên ci as
exi gi das em bula, ró tu lo e ma te ri a is pu bli ci -
tá ri os en se ja rá a ela bo ra ção de pa re cer cir-
cuns tan ci a do com as ra zões para a con ces -
são, ma nu ten ção, al te ra ção ou sus pen são
de re gis tro ou li cen ça de co mer ci a li za ção e
pres cri ção em ter ri tó rio na ci o nal.

§ 3º O pa re cer men ci o na do no § 2º
será pu bli ca do na im pren sa ofi ci al e em,
pelo me nos, um jor nal de gran de cir cu la ção
na ci o nal no me nor pra zo pos sí vel, a ser de-
fi ni do em re gu la men to, con ta do a par tir da
data de pu bli ca ção da ocor rên cia men ci o na -
da no § 1º des te ar ti go.

§ 4º Uma có pia do pa re cer re fe ri do
nos §§ 2º e 3º de ve rá ser en ca mi nha da aos
ór gãos com pe ten tes do Po der Le gis la ti vo,
para co nhe ci men to”.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2002. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te  – Ma ria do Car mo Alves,
Re la to ra. 

OF. Nº 010/02-PRES./CAS

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 282 do Re gi men to
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Co mis são, em re u nião no dia 20 de mar ço de
2002, apro vou, em tur no úni co, a emen da nº 1 – CCJ
(Subs ti tu ti vo) ao Pro je to de Lei do Se na do nº 476, de
1999, que “Alte ra o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de
se tem bro de 1976, que “dis põe so bre a vi gi lân cia sa-
ni tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca men tos, as dro-
gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti -
cos, sa ne an tes do mis sa ni tá ri os e ou tros pro du tos”,
de au to ria do Se na dor Tião Vi a na, e sera sub me ti do a
tur no Su ple men tar na pró xi ma re u nião da Co mis são
de Assun tos So ci a is, a ser re a li za da dia 27 de mar ço
de 2002, onde po de rão ser ofe re ci das emen das por
oca sião da dis cus são.

Aten ci o sa men te, – Se na do ra Ma ri na Sil va,
Vice-Pre si den ta.

PARECER Nº 313, DE 2002

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 264, de 2000, de au to ria do Se-
na dor Ade mir Andra de, que mo di fi ca os
arts. 176, § 1º, II, item 3, 214; 225, 227, 236
e 289 da Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro
de 1973, que dis põe so bre os re gis tros
pú bli cos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio 

A pro pos ta di ri ge-se, pri me i ra men te, ao art. 176,
§ 1º, in ci so II, item 3, da Lei nº 6.015, de 1973, com o
ob je ti vo de que a iden ti fi ca ção e o re gis tro dos imó ve -
is se jam fe i tos me di an te in di ca ção de suas ca rac te rís -
ti cas e con fron ta ções, lo ca li za ção, área, de no mi na -
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ção e re gis tro ca das tral do ór gão fun diá rio do Esta do,
do Dis tri to Fe de ral ou da União, se ru ral, e, se ur ba no,
lo gra dou ro e nú me ro, além da de sig na ção ca das tral
pelo res pec ti vo po der mu ni ci pal. Atu al men te, a iden ti -
fi ca ção dos imó ve is, se ru ra is, é fe i ta me di an te in di ca -
ção de suas ca rac te rís ti cas e con fron ta ções, lo ca li za -
ção, área e de no mi na ção e, se ur ba nos, con so an te
sua de sig na ção ca das tral, se hou ver (Lei nº 6.015/73,
art. 176, § 1º, in ci so II, item 3) e, de modo me nos pre-
cá rio, os imó ve is ur ba nos são ca rac te ri za dos por sua
lo ca li za ção em ba ir ros, ruas, pra ças ou ave ni das,
além do nú me ro. 

Tra ta, a pro po si ção, em se gui da, do art. 214, da
mes ma lei, para dis por que o re gis tro po de rá ser can-
ce la do de ofi cio pelo Ofi ci al, seu subs ti tu to ou es cre -
ven te au to ri za do, quan do se ve ri fi que qual quer das
hi pó te ses de nu li da de de ple no di re i to, re co men dan -
do-se, nes ses ca sos, o pro ce di men to ad mi nis tra ti vo
pre vis to no art. 215-A da mes ma lei – dis po si ti vo esse
a ser acres cen ta do à Lei nº 6.015/73, se apro va da a
pro po si ção ora sob exa me pre ven do a im pug na ção
do re gis tro pelo Mi nis té rio Pú bli co, por qual quer ór gão 
fun diá rio do po der pú bli co ou pes soa que de mons tre
in te res se ju rí di co.

Con so an te a pro pos ta, o art. 225 da Lei nº
6.015/73 man te rá, para as par tes, o de ver de in di car
as ca rac te rís ti cas, con fron ta ções e lo ca li za ções dos
imó ve is, além das dis tân ci as de ou tros pon tos re fe -
ren ci a is. O § 2º des se ar ti go per mi ti rá se en qua drem
como ir re gu la res os tí tu los que não co in ci dam com o
os ca das tros fun diá ri os do po der pú bli co, ou com os
re gis tros an te ri o res, con di ção que os to ma rá su je i tos
a can ce la men to, após exa mi na dos pelo juiz cor re ge -
dor, em pro ce di men to ad mi nis tra ti vo. O art. 227, se
apro va do, man te rá a de ter mi na ção de que todo imó-
vel, ob je to de tí tu lo a ser re gis tra do, terá lan ça men to
no Li vro nº 2 (Re gis tro Ge ral do Ta be li o na to), na for-
ma pre co ni za da para o art. 176, e acres cen ta que,
nes ses ca sos, tam bém será ob ser va do o que dis põe
o art. 236, em nova re da ção: ou seja: ne nhum re gis tro
po de rá ser fe i to sem que o imó vel a que se re fe rir es-
te ja ma tri cu la do, con for me pre ce i to da Lei no 6.216,
de 30 de ju nho de 1975, além de ca das tra do nos ór-
gãos fun diá ri os do po der pú bli co acres cen ta a pro-
pos ta sob exa me. 

O art. 289, com a re da ção pro pos ta, im po rá
aos ofi ci a is – a par dos seus de ve res, já ins ti tu í dos,
de pro ce der a ri go ro sa fis ca li za ção do pa ga men to
dos im pos tos de vi dos – o de con sul tar os ór gãos

fun diá rio da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os, ob ser va da a jú ris di ção de si tu a -
ção do imó vel, como con di ção es sen ci al à efe ti va -
ção do re gis tro. 

A pro po si ção, por fim, acres cen ta um novo ar ti -
go (215-A), que con fi ra ao Mi nis té rio Pú bli co, a qual-
quer ór gão fun diá rio do po der pú bli co ou a pes soa
que de mons tre in te res se ju rí di co, com pe tên cia para
im pug nar re gis tros imo bi liá ri os, em re que ri men to a
ser di ri gi do ao ofi ci al do re gis tro. 

Ain da con for me o pro pos to no art. 215-A, o pro-
ce di men to de im pug na ção terá na tu re za ad mi nis tra ti -
va (§ 1º) e será exa mi na do pelo juiz cor re ge dor, que
abri rá ao in te res sa do opor tu ni da de de de fe sa (§ 2º) e,
após, de ci di rá. Da de ci são ca be rá re cur so, na for ma
pre vis ta nas leis de or ga ni za ção ju di ciá ria dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral, com isso per mi tin do-se às cor re i -
ções ju di ci a is o can ce la men to de re gis tros fal sos, fe i -
tos nos ta be li o na tos e co te ja dos com as in for ma ções
de po si ta das nos ór gãos de con tro le fun diá rio. 

Na jus ti fi ca ção, o ilus tre au tor res sal ta o es ta do
de bar bá rie das gri la gens de ter ra, apon ta ir re gu la ri -
da des es pe cí fi cas e no me ia pes so as que, uti li zan -
do-se de pse u dô ni mos e de ou tras fra u des, con se -
guem re gis trar imó ve is com a co ni vên cia de ser vi do -
res em ati vi da des nos ofí ci os.

II – Aná li se

A pro pos ta sub me ti da ao exa me des ta Co mis -
são tem por cer ne a de fe sa dos di re i tos fun diá ri os e a
re or ga ni za ção dos re gis tros pú bli cos de imó ve is, ante
a evi den te e cres cen te fal ta de ri go ro so con tro le so-
bre os as sen tos car to ri a is de imó ve is e à ine xis tên cia
de apro pri a da co ne xão dos ofí ci os de re gis tro com os
ór gãos fun diá ri os per ten cen tes ao po der pú bli co, em
es pe ci al com o Incra.

A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to pro mo vi -
da pela Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Pará,
de no mi na da “CPI da Gri la gem”, de mons trou que
além da grí la gem de ter ras na que le Esta do e em qua-
se toda a re gião ama zô ni ca, o des con tro le fun diá rio
en se ja a pis to la gem, o tra ba lho es cra vo, a ex tra ção ir-
re gu lar de ma de i ra, fra u des nos car tó ri os, pre va ri ca -
ção e cor rup ção de ser ven tuá ri os de car tó ri os de ofí-
ci os de re gis tro de imó ve is, que pro ce dem a as sen tos
to man do por ba ses re fe ren ci a is fal sos e as sim usur-
pam o di re i to de pro pri e da de de quem de tém tí tu lo le-
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gí ti mo, en quan to se lo cu ple tam em pre ju í zo de pes-
so as fí si cas e da pró pria União, dos Esta dos e dos
Mu ni cí pi os.

O ele va do grau de ir re gu la ri da des nos as sen tos
fun diá ri os fez re sul ta rem di fe ren ças subs tan ci a is en-
tre o teor das es cri tu ras re gis tra das nos ofí ci os de
imó ve is e os con tro les efe tu a dos pelo mera, por quan -
to a prá ti ca fra u du len ta sim ples men te eli mi nou as ca-
de i as do mi ni a is ve rí di cas, rom peu o sis te ma ofi ci al de
con tro le da pro pri e da de e ina u gu rou sis te ma à par te,
ao gos to de la ti fun diá ri os mar gi na is, de gri le i ros de
ter ras e de ou tras pes so as sem es crú pu los.

Tais fa tos re que rem o aper fe i ço a men to da nor-
ma, para for ta le cer os con tro les e es ta be le cer o vín-
cu lo en tre os ta be li o na tos de re gis tro de imó ve is e os
ór gãos de con tro le fun diá rio per ten cen tes ao po der
pú bli co. Aos car tó ri os de re gis tro deve ser im pos to o
de ver de con sul ta aos ór gãos de con tro le fun diá rio
como con di ção ao re gis tro de imó ve is; à par te in te res -
sa da, deve-se exi gir a cer ti dão de re gu la ri da de ca-
das tral, e, por fim, as trans cri ções ou lan ça men tos de
da dos nos as sen tos de pro pri e da de hão de po der ser
re vis tos quan do, pela fu ma ça do bom di re i to, o in te -
res sa do ou o Mi nis té rio Pú bli co de mons trem in dí cio
de ir re gu la ri da de do tí tu lo.

É opor tu no, igual men te, ins ti tu ir-se na nor ma,
nos ter mos da pro pos ta, a pos si bi li da de de can ce la -
men to do tí tu lo de pro pri e da de como con se qüên cia
da re vi são da ca de ia do mi ni al do imó vel em que se
de mons trou ir re gu la ri da de, ou em ra zão de ou tra mo-
da li da de de fra u de. O po der pú bli co não pode con ti nu -
ar a chan ce lar a ti tu la ri da de dos imó ve is, es pe ci al -
men te os ru ra is, quan do se ba se i em em ato ilí ci to. O
tí tu lo de pro pri e da de, ain da que fun da do em pre sun -
ção ju ris tan tum, há de ge rar ma i or cer te za para
quem o de tém re gu lar men te.

Na mes ma li nha de con tro le, os ofi ci a is de re-
gis tro de imó ve is não po dem mo no po li zar o con tro le
das pro pri e da des, ur ba nas ou ru ra is. O fato de o po-
der pú bli co de le gar atri bu i ções aos ta be liães não o
des ti tui de suas fun ções de su per vi são, cor re i ção e
fis ca li za ção, e es pe ci al men te os atos de fis ca li za ção 
não de vem re ca ir, com ex clu si vi da de, so bre uiri úni-
co pi lar de sus ten ta ção do sis te ma – os ofi ci a is de re-
gis tro. Na jus ti fi ca ção da pro pos ta, co lhe-se re fe rên -
cia à Lei nº 5.709, de 1971, e ao De cre to nº 74.965,
de 1974, nor mas se gun do as qua is a aqui si ção de
imó ve is ru ra is por es tran ge i ros, au to ri za dos pelo
mera ou pelo Pre si den te da Re pú bli ca, deve aten der

a per cen tu a is que não po dem ser ex ce di dos. E pro-
ce den te a ar gu men ta ção: na Ama zô nia há aqui si ção 
de ter ras por es tran ge i ros sem que os ofí ci os de re-
gis tro aten tem para os li mi tes per cen tu a ís, fato que
evi den cia a ne ces si da de de os con tro les se rem ope-
ra dos pe los ofi ci a is de re gis tros em es tre i ta co mu -
nhão com o po der pú bli co.

Por fim, con si de re-se que o con tro le fun diá rio
por sa té li te, aven ta do pela mí dia, re sul ta ria ex ces si -
va men te one ro so, em es pe ci al para o pe que no pro-
pri e tá rio e, em con tra po si ção, o sis te ma atu al mos-
tra-se vul ne rá vel e não aten de ao mí ni mo ne ces sá -
rio para evi tar as fra u des. Assim, são per ti nen tes to-
das as al te ra ções pro pos tas, quer no que tan ge à
am pli a ção dos da dos re fe ren ci a is, exi gen tes das dis-
tân ci as mé tri cas e da in di ca ção dos li mi tes vi ci na is,
quer no que se re fe re ao me lhor con tro le dos re gis -
tros e emis são de tí tu los, pe los ór gãos fun diá ri os in-
te gran tes do po der pú bli co, e, por fim, à pro pos ta de
co ne xão des ses ór gãos com os ofí ci os de re gis tros
de imó ve is.

De bom al vi tre, tam bém, a pos si bi li da de de im-
pug na ção dos re gis tros, no rol de com pe tên ci as do
ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, que se es ten de a ou tras
pes so as que de mons trem le gí ti mo in te res se. A re vi -
são mo ti va da de re gis tros con du zi rá ao sa ne a men to
de prá ti cas fun diá ri as ilí ci tas eco i bi rá as de na tu re za
aces só ria, como a gri la gem de ter ras, a pis to la gem,
os con fli tos de ri va dos da fi xa ção de li mi tes de pro pri -
e da des, a pro i bi ção de aces so aos ma nan ci a is e às
gle bas de pas ta gem, en tre ou tros fa to res de re le vo
que es tão a de pen der do aper fe i ço a men to da nor ma
para tomá-la mais se ve ra e mais ele va do o po der de
con tro le dos ór gãos com pe ten tes.

III – Voto

Com base nas con si de ra ções pre ce den tes, que
re ve lam a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e ade qua -
ção re gi men tal do Pro je to de Lei do Se na do nº 264,
de 2000, vo ta mos por sua Apro va ção.

Sala da Co mis são, 10 de abril de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor –
Luiz Otá vio, – Lú cio Alcân ta ra – Ro ber to Re quião
– Ade mir Andra de (Au tor) – Ro meu Tuma – Wal-
deck Orne las – Ari Stad ler – Edu ar do Su plicy – Ca-
sil do Mal da ner – Ger son Ca ma ta (Con trá rio) –
Osmar Dias.
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VOTO EM SEPARADO DO SENADOR ROMERO
JUCÁ, NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E CIDADANIA.

Por in ter mé dio des te voto em se pa ra do, re gis -
tra mos, com os fun da men tos a se guir ex pos tos, nos-
sa po si ção con trá ria à apro va ção do Pro je to de Lei do
Se na do nº  264, de 2000, que mo di fi ca dis po si ti vos da
lei de re gis tros pú bli cos, sub me ti do ao exa me des ta
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para
de ci são con clu si va.

De ini ci a ti va do ilus tre Se na dor Ade mir Andra-
de, o re fe ri do pro je to de lei, pro pon do a al te ra ção dos
arts. 176, 214; 225; 227; 236 e 289 da Lei nº 6.015, de
31 de de zem bro de 1973, bem como o acrés ci mo do
art. 215-A, visa ba si ca men te a:

a) to mar obri ga tó ria, como re qui si to da ma trí cu -
la dos imó ve is ru ra is, a men ção do re gis tro ca das tral
do ór gão fun diá rio do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral e
da União;

b) per mi tir o can ce la men to, de ofí cio, pelo Ofi ci -
al, seu subs ti tu to ou es cre ven te au to ri za do, me di an te
pro ce di men to ad mi nis tra ti vo, sem a in ter fe rên cia do
Po der Ju di ciá rio, do re gis tro de imó vel fun da do em
do cu men tos fal sos ou ne gó ci os fra u du len tos;

c) tor nar obri ga tó ria para os Ofi ci a is de Re gis tro
de Imó ve is a pré via con sul ta aos ór gãos fun diá ri os da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, por oca sião de qual quer re gis tro re la ti vo a imó-
vel, além de obri gar o in te res sa do no re gis tro a apre-
sen tar a cer ti dão re gu la ri da de ca das tral.

A nos so ver, a re da ção atu al do art. 214 da Lei
6.015/73 é mu i to mais ri go ro sa e ju ri di ca men te apro-
pri a da que a re da ção cons tan te do pro je to. O tex to
atu al es ta be le ce ta xa ti va men te que “as nu li da des de
ple no di re i to do re gis tro, uma vez pro va das, in va li -
dam-no, in de pen den te men te de ação di re ta”. Tra ta-se 
de nor ma de di re i to ma te ri al a ser apli ca da em toda e
qual quer hi pó te se de nu li da de de re gis tro de imó vel.

Não se ria de bom al vi tre subs ti tuí-la por uma re-
gra com fe i ções de di re i to ad je ti vo, que, em lu gar de
de cla rar a in va li da de do re gis tro ei va do de nu li da de,
sim ples men te fa cul ta ao Re gis tra dor o seu can ce la -
men to, me di an te pro ce di men to ad mi nis tra ti vo.

A mes ma re da ção pro pos ta para o art. 214 pre-
vê que o can ce la men to do re gis tro se gui rá o pro ce di -
men to ad mi nis tra ti vo de li ne a do no art. 215-A, a ser
acres ci do à lei. A nos so ver, en tre tan to, o acrés ci mo
não ob ser va a me lhor téc ni ca le gis la ti va, pois o ar ti go
an te ri or, ou seja, o art. 215, tra ta de re gis tros efe tu a -
dos após a sen ten ça de cla ra tó ria de fa lên cia ou após
o ter mo le gal nela fi xa do, as sun to, por tan to, es tra nho
ao pro je to apre sen ta do.

A par dis so, a pró pria lei já ins ti tui, nos arts. 198
a 207, o pro ces so ad mi nis tra ti vo de dú vi da, des ti na do 

a so lu ci o nar qua is quer ques tões que pos sam sur gir
por oca sião da apre sen ta ção de tí tu los para re gis tro
ou aver ba ção. O rito pre vis to para o pro ces so de dú vi -
da aten de ria per fe i ta men te ao es co po do pro je to em
exa me, além de já es tar in te i ra men te dis ci pli na do,
com a in di ca ção dos di re i tos das par tes, dos pra zos,
das obri ga ções de to dos os in ter ve ni en tes, dos efe i -
tos das de ci sões, dos re cur sos, etc. O pro ce di men to
cons tan te do pro je to, ao con trá rio, re ve la-se in com -
ple to, e sua apro va ção tra ria, de um lado, in cer te zas
para as par tes e, de ou tro, ex ces si va dis cri ção para a
au to ri da de que o pre si dis se.

Nos ter mos do pro je to, o art. 227 da Lei de Re-
gis tros Pú bli cos, que tra ta da ma trí cu la no Li vro nº 2 –
Re gis tro Ge ral, pas sa ria con ter a ex pres são “obe de -
ci do o dis pos to nos arts. 176 e 236". Con vém des ta car 
que o art. 236 de ter mi na que a ma trí cu la é pres su pos -
to de todo e qual quer re gis tro, o que tor na ab so lu ta -
men te des ne ces sá ria a re mis são a esse ar ti go.

Ain da con for me o pro je to, de acor do com a re-
da ção pro pos ta o art. 225 da Lei 6.015/73, os ta be -
liães, es cri vães e ju i zes, nos au tos ju di ci a is, de ve ri am 
exi gir dos in te res sa dos a cer ti dão dos “res pec ti vos ór-
gãos fun diá ri os” (ca put), con si de ran do-se ir re gu la res 
os tí tu los que não es te jam de acor do com os “ca das -
tros fun diá ri os do Po der Pú bli co” (§ 2º). Entre tan to,
es sas no vas re da ções não res sal vam que a exi gên cia 
se ria ape nas para os imó ve is ru ra is, o que evi den cia o
erro de tra tar do mes mo modo si tu a ções, di ver sas.

Por fim, sem de i xar de re co nhe cer a no bre za da
in ten ção do Au tor com a pro po si ção, ma ni fes ta mos o
nos so ju í zo de que o pro ble ma re la ti vo à gri la gem de
ter ras, aos re gis tros de pro pri e da des ine xis ten tes e à
cor rup ção, às ve zes ve ri fi ca das nos Ofí ci os de Re gis -
tros de Imó ve is, não se re sol ve ria com as mu dan ças
pro pos tas no tex to da Lei 6.015/73.

De ve mos ter em men te que, até a pro mul ga ção
da atu al Cons ti tu i ção, a de le ga ção dos ser vi ços no ta ri -
a is e de re gis tros não obe de cia ne nhu ma re gra se não
a do fa vo re ci men to pes so al. De le ga vam-se os ser vi -
ços dos car tó ri os aos ami gos do rei. Com a nova Cons-
ti tu i ção, o ce ná rio so freu uma ra di cal mu dan ça. Hoje, a
de le ga ção a no vos ti tu la res é fe i ta ex clu si va men te me-
di an te con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, para cuja
sub mis são exi ge-se o di plo ma de ba cha rel em di re i to.
Como con se qüên cia, te mos os ser vi ços ti tu la ri za dos
por pro fis si o na is do di re i to mais alto ní vel, dada a acir-
ra da com pe ti ção en tre os can di da tos. E o que é mais
im por tan te: são pro fis si o na is al ta men te in te lec tu a li za -
dos, que mu i to di fi cil men te de i xar-se-iam en can tar pe-
los odo res da cor rup ção; pro fis si o na is que, per fe i ta -
men te co nhe ce do res de seus di re i tos e de ve res, ja ma -
is ce de ri am a pres sões de ines cru pu lo sos, mes mo que
do ta dos de gran de po de rio eco nô mi co ou po lí ti co.
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É pre ci so, por tan to, um pou co de pa ciên cia,
pois, em bre ve tem po, com as va cân ci as e os no vos
con cur sos pú bli cos, te re mos to dos os ser vi ços de re-
gis tro de imó ve is pro vi dos por ex ce len tes pro fis si o na -
is, quan do, en tão, os pro ble mas que le va ram o emi-
nen te Se na dor Ade mir Andra de a apre sen tar o pro je -
to em apre ço, não pas sa rão, se gu ra men te, pe los Car-
tó ri os de Imó ve is. O Dis tri to Fe de ral é um cla ro exem-
plo: os Ofí ci os de Imó ve is de Bra sí lia, So bra di nho,
Pla nal ti na, Braz lân dia, Gu a rá, e ou tros, de le ga dos
me di an te con cur so, pres tam ser vi ços de qua li da de
des ta ca da, con fe rin do a ne ces sá ria pu bli ci da de, au-
ten ti ci da de, se gu ran ça e efi cá cia aos atos ju rí di cos.

O que se es tra nha, po rém, é o fato de que, pas sa -
dos tre ze anos de vi gên cia da nova Cons ti tu i ção, al guns 
Tri bu na is de Jus ti ça ain da não se dig na ram a cum pri-la,
de i xan do de re a li zar o ne ces sá rio con cur so de pro vi -
men to ou de re mo ção no pra zo de ter mi na do, que é o de
seis me ses após o sur gi men to de qual quer vaga.

A cor rup ção por ven tu ra exis ten te nos car tó ri os,
por sua vez, deve ser com ba ti da com a de vi da cor re -
ção, de ver dos Tri bu na is de Jus ti ça. Instru men tos não
lhes fal tam para exi gir dos No tá ri os e Re gis tra do res a
pres ta ção dos ser vi ços com um mí ni mo de ex ce lên -
cia. A lei que re gu la men ta os ser vi ços pre vê pu ni ções
que vão des de a sim ples ad ver tên cia até a per da da
de le ga ção, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil e
cri mi nal. Bas ta que seja apli ca da.

Pelo ex pos to, nos so voto é pela re je i ção do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 264, de 2000.

Sala da Co mis são, – Se na dor Ro me ro Jucá.

Ofí cio nº 030/02–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

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 264, de 2000, de au to ria
do Se na dor Ade mir Andra de, que “Mo di fi ca os arts.
176, § 1º, II, item 3; 214; 225; 227; 236 e 289 da Lei nº
6015, de 31 de de zem bro de 1973, que dis põe so bre
os re gis tros pú bli cos 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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.709, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Re gu la a Aqui si ção de Imó vel Ru ral
por Estran ge i ro Re si den te no País ou Pes-

soa Ju rí di ca Estran ge i ra. Au to ri za da a
Fun ci o nar no Bra sil, e dá ou tras Pro vi -
dên ci as.

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

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

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.

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

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

CAPÍTULO III
Do Pro ces so do Re gis tro

Art. 214. As nu li da das de ple no di re to do re gis tro 
uma vez pre ser va das, in va li dam-no, in de pen den te -
men te de ação di re ta.

Art. 215. São nu los os re gis tros efe tu a dos após
sen ten ça de aber tu ra de fa lên cia, ou do ter mo le gal
nele fi xa do, sal vo se a apre sen ta ção ti ver sido fe i ta
an te ri or men te.
....................................................................................
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO Nº 74.965, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1974

Re gu la men ta a Lei nº 5.709(*), de 7
de ou tu bro de 1971, que dis põe so bre a
aqui si ção de imó vel ru ral por es tran ge i ro
re si den te no País ou pes soa ju rí di ca es-
tran ge i ra au to ri za da a fun ci o nar no Bra sil.

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

PARECER Nº 314, DE 2002

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 226, de 2001, de au to ria do Se-
na dor Antô nio Car los jú ni or, que acres-
cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal, dis pon do
so bre a res pon sa bi li da de pe nal dos ad-
mi nis tra do res de en ti da des fe cha das de
pre vi dên cia com ple men tar.

Re la tor:Se na dor Wal deck Orné las

* Pu bli ca do no DSF, de 30-4-2002.

I – Re la tó rio
Tra ta-se do Pro je to de Lei do Se na do nº 226, de

2001, que pre ten de cri mi na li zar o abu so ”da con di ção
de ad mi nis tra dor de en ti da de fe cha da de pre vi dên cia
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com ple men tar, ge rin do o pa tri mô nio, o pes so al ou os
ser vi ços da en ti da de com o ob je ti vo de lu cro para si ou
para ou trem, ou do lo sa men te ca u sar-lhe pre ju í zo”, co-
mi nan do pena de cin co a oito anos de re clu são e mul ta.

De ter mi na, ain da, que in cor rem nas re fe ri das
pe nas os pro cu ra do res com po de res de ges tão, os
mem bros de con se lhos es ta tu tá ri os, o in ter ven tor, o
li qui dan te, os ad mi nis tra do res dos pa tro ci na do res ou
ins ti tu i do res, os atuá ri os, os au di to res in de pen den tes
e os ava li a do res de ges tão.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das ao pro je to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se
Nos úl ti mos anos, o Bra sil viu cres cer os fun dos

de pen são. São cer ca de 360 en ti da des que, jun tas,
têm um pa tri mô nio de 128 bi lhões de re a is, qua se
12% do PIB bra si le i ro.

Ao mes mo tem po que vi ra ram po tên cia eco nô -
mi ca, mu i tos fun dos des ta ca ram-se na mí dia de vi do a
es cân da los fi nan ce i ros. Hou ve mu i tos pro tes tos, mas
pou ca aten ção foi de di ca da aos res pon sá ve is pe las
de ci sões ca tas tró fi cas que aca ba ram em ne gó ci os
de sas tro sos com o di nhe i ro alhe io.

Alguns di ri gen tes e ex-di ri gen tes des ses fun dos 
con se gui ram trans for mar sa lá ri os, em mé dia in fe ri o -
res a 10 mil re a is bru tos, em for tu nas su pe ri o res a 2
mi lhões de re a is, con for me da dos da Re vis ta Veja, de
13 de de zem bro de 2000.

A fa ça nha do en ri que ci men to sú bi to, sem jus ti fi -
ca ti va le gal, atin ge des de as áre as es tra té gi cas como
as di re to ri as de in ves ti men tos até os es ca lões mais
al tos das en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar.

De ma is dis so, per ce be-se, tam bém, que es sas
en ti da des têm sido ad mi nis tra das com mu i ta ne gli -
gên cia, não se pre o cu pan do seus di ri gen tes com os
pre ju í zos ca u sa dos e a con se qüen te di la pi da ção do
pa tri mô nio dos as so ci a dos.

As pes so as in di ca das no pre sen te pro je to são as
mes mas, em re la ção as qua is a Lei Com ple men tar nº
109, de 29 de maio de 2001, que dis põe so bre o Re gi -
me de Pre vi dên cia Com ple men tar, de cor ren te de ini ci a -
ti va mi nha, quan do mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al, exi ge ma i or res pon sa bi li da de ci vil e pe nal.

Intro du zir no Có di go Pe nal pe nas es pe cí fi cas
cons ti tui, por tan to, um pas so adi an te.

A ob ten ção de van ta gem ilí ci ta em de tri men to
da en ti da de é a con du ta do lo sa que me re ce ser va lo -
ra da pelo di re i to pe nal, den tre os vá ri os mo men tos da
fase in ter na do abu so na ge rên cia da en ti da de.

A inob ser vân cia do de ver ge né ri co de cu i da do,
ao ge rir a en ti da de, per mi tin do a ob ten ção de van ta -
gem ilí ci ta, para si ou ou trem, en se ja rá res pon sa bi li -
da de por cri me cul po so.

O re sul ta do real das con du tas ca rac te rís ti cas de
má ge rên cia tem sido o dano exor bi tan te às en ti da -
des, aba lan do dois dos ob je ti vos do Esta do, ine ren tes 
à po lí ti ca de pre vi dên cia com ple men tar, qua is se jam
a de ter mi na ção de pa drão mí ni mo de se gu ran ça eco-
nô mi co-fi nan ce i ra e atu a ri al da en ti da de e a pro te ção
dos in te res ses dos par ti ci pan tes e as sis ti dos dos pla-
nos de be ne fí ci os, como se ve ri fi ca no teor cons tan -
tes do art. 3º, III e VI, da Lei nº 109, de 2001.

III – Voto
Assim, opi no pela apro va ção do Pro je to de Lei do

Se na do nº 226, de 2001, que per mi ti rá ape nar com
ma i or ri gor as con du tas ilí ci tas dos ad mi nis tra do res ou
de ou tros pro fis si o na is que com põem o gru po de ges-
tão de en ti da de da pre vi dên cia com ple men tar do nos-
so país, ga ran tin do ma i or efe ti vi da de na pro te ção dos
in te res ses dos par ti ci pan tes e as sis ti dos dos pla nos de
be ne fí ci os, na for ma do se guin te subs ti tu ti vo, que en-
vol ve ape nas mu dan ça de for ma em re la ção à pro pos -
ta de ini ci a ti va do Se na dor Antô nio Car los Jú ni or:

EMENDA Nº 1– CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2001

Acres cen ta ar ti go ao De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem -

bro de 1940 – Có di go Pe nal pas sa a vi go rar acres ci do 
do se guin te ar ti go:

Art. 177-A Obter o ad mi nis tra dor de en ti da de de
pre vi dên cia com ple men tar, para si ou para ou trem,
van ta gem ilí ci ta, em pre ju í zo da en ti da de.

Pena — re clu são de cin co a oito anos, e mul ta.
§ 1º Incor rem nas mes mas pe nas os pro cu ra do res

com po de res de ges tão, os mem bros de con se lhos es ta -
tu tá ri os, o in ter ven tor, o li qui dan te, os ad mi nis tra do res
dos pa tro ci na do res ou ins ti tu i do res, os atuá ri os, os au di -
to res in de pen den tes, os ava li a do res de ges tão, e ou tros
pro fis si o na is que pres tem ser vi ços téc ni cos à en ti da de
di re ta men te ou por in ter mé dio de pes soa ju rí di ca con tra -
ta da, que te nham con cor ri do para a prá ti ca do cri me.

§ 2º Se o cri me é cul po so:
Pena — re clu são de dois a cin co anos, e mul ta.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção.
Sala da Co mis são, 3 de abril de 2002. – Ber nar -

do Ca bral, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re la tor –
Jef fer son Pé res – Ro me ro Jucá – Ger son Ca ma ta –
Pa u lo Har tung – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça
(Sem Voto) – Ri car do San tos – Edu ar do Su plicy –
Osmar Dias – Anto nio Car los Jú ni or (Au tor) – Ma ria
do Car mo Alves – Pe dro Si mon.
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Ofí cio nº 22/02–Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 3 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
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 apro-
vou o Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 226,
de 2001, de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Jú ni or,
que “Acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal, dis pon do so-
bre a res pon sa bi li da de pe nal dos ad mi nis tra do res de
en ti da des fe cha das de pre vi dên cia com ple men tar”.

A ma té ria será in clu í da na pa u ta da pró xi ma re-
u nião, para apre ci a ção em tur no su ple men tar, nos
ter mos do dis pos to no art. 282, com bi na do com o art.
92, do Re gi men to Inter no do Se na do 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, – 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.

TEXTO FINAL
DO PRO JE TO DE LEI DO SENADO

Nº 226, DE 2001

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

“Acres cen ta ar ti go ao De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem -

bro de 1940 – Có di go Pe nal pas sa a vi go rar acres ci do 
do se guin te ar ti go:

Art. 177-A. Obter o ad mi nis tra dor de
en ti da de de pre vi dên cia com ple men tar, para
si ou para ou trem, van ta gem ilí ci ta, em pre-
ju í zo da en ti da de.

Pena – re clu são de cin co a oito anos,
e mul ta.

§ 1º Incor rem nas mes mas pe nas os
pro cu ra do res com po de res de ges tão, os
mem bros de con se lhos es ta tu tá ri os, o in ter -
ven tor, o li qui dan te, os ad mi nis tra do res dos
pa tro ci na do res ou ins ti tu i do res, os atuá ri os,
os au di to res in de pen den tes, os ava li a do res
de ges tão, e ou tros pro fis si o na is que pres-

tem ser vi ços téc ni cos à en ti da de di re ta men -
te ou por in ter mé dio de pes soa ju rí di ca con-
tra ta da, que te nham con cor ri do para a prá ti -
ca do cri me.

§ 2º Se o cri me é cul po so:
Pena – re clu são de dois a cin co anos,

e mul ta.

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

Sala da Co mis são, 10 de abril de 2002 – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te. 

Ofí cio nº 29/02–Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

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

com bi na do com o art. 284, 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,
em tur no su ple men tar, ado ta de fi ni ti va men te o Subs-
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 226, de 2001,
de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, que
”Acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal, dis pon do so bre
a res pon sa bi li da de pe nal dos ad mi nis tra do res de en-
ti da des fe cha das de pre vi dên cia com ple men tar“.

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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 109, DE 29 DE
MAIO DE 2001

Dis põe so bre o Re gi me de Pre vi dên cia 
Com ple men tar e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Intro du ção

....................................................................................
Art. 3º A ação do Esta do será exer ci da com o

ob je ti vo de:
I – for mu lar a po lí ti ca de pre vi dên cia com ple -

men tar;
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II – dis ci pli nar, co or de nar e su per vi si o nar as ati-
vi da des re gu la das por esta Lei Com ple men tar, com-
pa ti bi li zan do-as com as po lí ti cas pre vi den ciá ria e de
de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co-fi nan ce i ro;

III – de ter mi nar pa drões mí ni mos de se gu ran ça
eco nô mi co-fi nan ce i ra e atu a ri al, com fins es pe cí fi cos
de pre ser var a li qui dez, a sol vên cia e o equi lí brio dos
pla nos de be ne fí ci os, iso la da men te, e de cada en ti da -
de de pre vi dên cia com ple men tar, no con jun to de suas
ati vi da des;

IV – as se gu rar aos par ti ci pan tes e as sis ti dos o
ple no aces so às in for ma ções re la ti vas à ges tão de
seus res pec ti vos pla nos de be ne fí ci os;

V – fis ca li zar as en ti da des de pre vi dên cia com-
ple men tar, suas ope ra ções e apli car pe na li da des; e

VI – pro te ger os in te res ses dos par ti ci pan tes e
as sis ti dos dos pla nos de be ne fí ci os
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

Fra u des e abu sos na fun da ção ou ad mi nis tra ção 
de so ci e da de por ações

Art. 177 – Pro mo ver a fun da ção de so ci e da de
por ações, fa zen do, em pros pec to ou em co mu ni ca -
ção ao pú bli co ou à as sem bléia, afir ma ção fal sa so-
bre a cons ti tu i ção da so ci e da de, ou ocul tan do fra u -
du len ta men te fato a ela re la ti vo:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta, se o fato não cons ti tui cri me con tra a eco no mia
po pu lar.

§ 1º Incor rem na mes ma pena, se o fato não
cons ti tui cri me con tra a eco no mia po pu lar:

I – o di re tor, o ge ren te ou o fis cal de so ci e da de
por ações, que, em pros pec to, re la tó rio, pa re cer, ba-
lan ço ou co mu ni ca ção ao pú bli co ou à as sem bléia,
faz afir ma ção fal sa so bre as con di ções eco nô mi cas
da so ci e da de, ou ocul ta fra u du len ta men te, no todo ou
em par te, fato a elas re la ti vo;

II – o di re tor, o ge ren te ou o fis cal que pro mo ve,
por qual quer ar ti fí cio, fal sa co ta ção das ações ou de
ou tros tí tu los da so ci e da de;

III – o di re tor ou o ge ren te que toma em prés ti mo
à so ci e da de ou usa, em pro ve i to pró prio ou de ter ce i -
ro, dos bens ou ha ve res so ci a is, sem pré via au to ri za -
ção da as sem bléia ge ral;

IV – o di re tor ou o ge ren te que com pra ou ven de, 
por con ta da so ci e da de, ações por ela emi ti das, sal vo
quan do a lei o per mi te;

V – o di re tor ou o ge ren te que, como ga ran tia de
cré di to so ci al, ace i ta em pe nhor ou em ca u ção ações
da pró pria so ci e da de;

VI – o di re tor ou o ge ren te que, na fal ta de ba lan -
ço, em de sa cor do com este, ou me di an te ba lan ço fal-
so, dis tri bui lu cros ou di vi den dos fic tí ci os;

VII – o di re tor, o ge ren te ou o fis cal que, por in-
ter pos ta pes soa, ou con lu i a do com aci o nis ta, con se -
gue a apro va ção de con ta ou pa re cer;

VIII – o li qui dan te, nos ca sos dos nos I, II, III, IV, V
e VII;

IX – o re pre sen tan te da so ci e da de anô ni ma es-
tran ge i ra, au to ri za da a fun ci o nar no País, que pra ti ca
os atos men ci o na dos nos nºs I e II, ou dá fal sa in for -
ma ção ao Go ver no.

§ 2º Incor re na pena de de ten ção, de 6 (seis)
me ses a 2 (dois) anos, e mul ta, o aci o nis ta que, a fim
de ob ter van ta gem para si ou para ou trem, ne go cia o
voto nas de li be ra ções de as sem bléia ge ral.

Emis são ir re gu lar de co nhe ci men to de de pó si to
ou “war rant”

Art. 178 – Emi tir co nhe ci men to de de pó si to ou
war rant, em de sa cor do com dis po si ção le gal:

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

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) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Pro mo to ria de Jus ti ça de De fe sa do
Meio Ambi en te e Pa tri mô nio Cul tu ral

Ofí cio nº 779/2002

Belo Ho ri zon te, 2 de abril de 2002

Ref.: Inqué ri to Ci vil nº 2/01
Assun to: Pos sí ve is ir re gu la ri da des na
Fe de ra ção Mi ne i ra de Fu te bol.

Se nhor Pre si den te do Se na do,
O Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de Mi nas Ge ra is, 

atra vés dos Pro mo to res de Jus ti ça Edu ar do Ne po mu -
ce no de Sou sa e Fer nan do Antô nio No gue i ra Gal vão

* Pu bli ca do no DSF 4-2002.
* Pu bli ca do no DSF –  30-4-2002.
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da Ro cha, de sig na dos por ato do se nhor Pro cu ra dor 
Ge ral de Jus ti ça do Esta do de Mi nas Ge ra is Ne dens 
Ulis ses Fre i re Vi e i ra, para com po rem a co mis são a
fim de acom pa nhar as pos sí ve is prá ti cas de ilí ci tos
pe na is por pes so as li ga das à Fe de ra ção Mi ne i ra de
Fu te bol, vêm so li ci tar a re mes sa de có pi as de qua is -
quer do cu men tos e in for ma ções de pos se des sa
Casa Le gis la ti va que en vol vam a Fe de ra ção Mi ne i ra 
de Fu te bol e seus di ri gen tes, em es pe ci al os re la ti -
vos à que bra dos si gi los ban cá ri os e fis ca is.

Na opor tu ni da de re no va mos a Vos sa Exce lên cia
pro tes tos de nos sa ele va da es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Edu ar do Ne po mu ce no de
Sou za, Pro mo tor de Jus ti ça – Fer nan do A. N. Gal-
vão da Ro cha, Pro mo tor de Jus ti ça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 497, de 2000.

Os do cu men tos so li ci ta dos já fo ram en ca mi nha -
dos au to ri da des re que ren tes em 24 do cor ren te, por
meio do Ofí cio SF nº 329/2002.

O SR. PRESIDENTE (Edson Lo bão) – O ex pe -
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. Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 10/02-PRES./CAS

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 282 do Re gi men to

Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 20 de mar ço
de 2002, apro vou, em tur no úni co, a emen da nº 1–
CCJ (Subs ti tu ti vo) ao Pro je to de Lei do Se na do nº
476, de 1999, que “Alte ra o art. 7º da Lei nº 6.360, de
23 de se tem bro de 1976, que “dis põe so bre a vi gi lân -
cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca men tos,
as dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos,
cos mé ti cos, sa ne an tes do mis sa ni tá ri os e ou tros pro-
du tos”, de au to ria do Se na dor Tião Vi a na, e será sub-
me ti do a tur no Su ple men tar na pró xi ma re u nião da
Co mis são de Assun tos So ci a is, a ser re a li za da dia 27
de mar ço de 2002, onde po de rão ser ofe re ci das
emen das por oca sião da dis cus são.

Aten ci o sa men te, – Ma ri na Sil va, Vice-Pre si -
den ta. 

Ofí cio nº 29/02–Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

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

com bi na do com o art. 284, 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,
em tur no su ple men tar, ado ta de fi ni ti va men te o Subs-
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 226, de 2001,
de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, que
“Acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal, dis pon do so bre
a res pon sa bi li da de pe nal dos ad mi nis tra do res de en-
ti da des fe cha das de pre vi dên cia com ple men tar”.

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.

Ofí cio nº 30/02–Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

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 264, de 2000, de au to ria
do Se na dor Ade mir Andra de, que “Mo di fi ca os arts.
176, § 1º, II, item 3; 214; 225; 227; 236 e 289 da Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973, que dis põe so bre
os re gis tros pú bli cos 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 re ce bi dos da Câ ma ra dos De pu ta dos
de nºs 117 a 149, de 2002, que aca bam de ser li dos,
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 -
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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 (Edi son Lo bão) – 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 150 a 152, de 2002, li dos an te ri -
or men te, 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 (Edi son Lo bão) – Com re-
fe rên cia aos ex pe di en tes li dos 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 os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 476, de
1999; 264, de 2000, e 226, de 2001, 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. ROBERTO SATURNINO (Sem par ti do –
RJ) – 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. ROBERTO SATURNINO (Sem par ti do –
RJ) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção, na pror-
ro ga ção da Hora do Expe di en te, para uma co mu ni ca -
ção ur gen te e ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

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 Pa u lo Har tung,
por per mu ta com o Se na dor Fre i tas Neto. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re -
i ra, per mu tan do com o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
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
tar de, re i te ro a in for ma ção que trans mi ti à Casa na úl-
ti ma sex ta-fe i ra. Con for me co mu ni ca ção pré via fe i ta
ao Lí der do meu Par ti do, Se na dor José Agri pi no,
apre sen ta rei pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que
pror ro ga a CPMF, des ti nan do aos Mu ni cí pi os par te da
re ce i ta da que la con tri bu i ção.

Como men ci o nei em meu pro nun ci a men to na
se ma na pas sa da, as sis ti mos, nes te mo men to, a um
sa u dá vel pro ces so de des cen tra li za ção que se ex pri -
me nos di ver sos seg men tos da vida na ci o nal. O mu ni -
ci pa lis mo é uma das ma i o res ex pres sões des se re vo -

lu ci o ná rio pro ces so cuja ori gem re si de nas avan ça -
das dis po si ções da Cons ti tu i ção de 1988.

Po de mos, sim, fa lar de um mu ni ci pa lis mo de an-
tes e de um mu ni ci pa lis mo de de po is da Cons ti tu i ção
de 1988.

Antes da atu al Car ta, tí nha mos um mu ni ci pa lis -
mo aca nha do, sem ex pres são po lí ti ca, vi ven do à mar-
gem do pro ces so fe de ra ti vo. As cons ti tu i ções an te ri o -
res men ci o na vam ape nas a União, os Esta dos, o Dis-
tri to Fe de ral e os Ter ri tó ri os como in te gran tes da Fe-
de ra ção. Po rém, ao ela bo ra rem a atu al Cons ti tu i ção,
os cons ti tu in tes de 1988 in tro du zi ram no seu tex to
mais um ente da Fe de ra ção: o Mu ni cí pio. Hoje, a Fe-
de ra ção bra si le i ra é cons ti tu í da da União, dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os. 

To dos, o Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na -
do res dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos
Mu ni ci pa is, sem ex ce ção, igua lam-se no pa pel de le-
gí ti mos re pre sen tan tes do povo bra si le i ro.

Nes sa nova con fi gu ra ção ins ti tu ci o nal, os Mu ni -
cí pi os es tão cada vez mais cons ci en tes do novo pa pel 
que lhes com pe te no pla no eco nô mi co, so ci al, po lí ti co 
e cul tu ral des ta Na ção.

Re cor do-me que, ao re la tar a Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 16, de 1997 (que in tro du ziu o prin cí pio da re-
e le i ção para Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver na do res
e Pre fe i tos), o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, em con ver sa in for mal com este Re la tor, ma ni fes -
tou a opi nião de que, no qua dro de en tão, se ria de se -
já vel que a re e le i ção se pro ces sas se ape nas no âm-
bi to do exe cu ti vo fe de ral.

Pon de rei a Sua Exce lên cia que, se tal ocor res -
se, es ta ria com pro me ti do o equi lí brio do prin cí pio fe-
de ra ti vo, com pre ju í zo para os Esta dos e os Mu ni cí pi -
os. O Pre si den te con cor dou com mi nha ob ser va ção,
e o res to a His tó ria re gis tra.

Ci tei esse fato ape nas para for ta le cer o ar gu -
men to de que, no pla no po lí ti co-ins ti tu ci o nal, União,
Esta dos e Mu ni cí pi os mar cham jun tos num mes mo ní-
vel, sem qual quer dis cri mi na ção. Po rém, esse sa u dá -
vel equi lí brio no pla no po lí ti co-ins ti tu ci o nal não en con -
tra cor res pon dên cia no pla no eco nô mi co-fi nan ce i ro. 

No vas atri bu i ções e no vos en car gos fo ram agre-
ga dos aos Mu ni cí pi os, mas es tes não re ce be ram, no
ní vel ade qua do, as ne ces sá ri as con tra par ti das. A ver-
da de é que os Mu ni cí pi os bra si le i ros, gran des, mé di -
os e pe que nos, es tão à mín gua. O po der po lí ti co que
eles te ri am, fru to do equi lí brio ins ti tu ci o nal com os
dois ou tros en tes da Fe de ra ção é ape nas uma fic ção.
Não há po der po lí ti co sem po der eco nô mi co.
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A União, esta sim, exer ce em toda a sua ple ni tu -
de o po der eco nô mi co, gra ças à ex ces si va con cen tra -
ção de re cur sos tri bu tá ri os no âm bi to fe de ral.

O que a União trans fe re aos Esta dos e Mu ni cí pi -
os, à con ta dos Fun dos de Par ti ci pa ção, ali men ta dos
com re ce i tas do Impos to de Ren da e do IPI, está lon-
ge de aten der às ne ces si da des mí ni mas das pre fe i tu -
ras. Estão vir tu al men te es tag na das as re ce i tas do
Impos to de Ren da e do IPI, en quan to cres cem ou tras
re ce i tas como as da CPMF e da COFINS, das qua is
os Mu ni cí pi os nada re ce bem.

A emen da que apre sen ta re mos visa jus ta men te 
a eli mi nar essa dis tor ção no pro ces so de dis tri bu i ção
de re cur sos ge ra dos por to dos nós, os con tri bu in tes.

Seu pro pó si to mais ele va do é es ta be le cer, tam-
bém no pla no eco nô mi co-fi nan ce i ro, o equi lí brio en tre 
a União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os, já al can ça do no
pla no po lí ti co-ins ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, en con tra-se ane xa a este meu
pro nun ci a men to a mi nu ta da emen da que apre sen ta rei 
ao pro je to da CPMF que de ve rá che gar a esta Casa a
qual quer mo men to. A emen da des ti na re cur sos ma i o -
res e es pe cí fi cos para os Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Peço a V. Ex.ª que con si de re como lida e in te -
gran te des te meu pro nun ci a men to a mi nu ta da emen-
da que apre sen ta rei na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia nes ta se ma na.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

EMENDA

Inclu am-se os pa rá gra fos 1º, 2º e 3º ao ar ti go 84 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, re fe ri do no art. 1º
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº , de 2002:

Art. 84. .................................................................
§ 1º A par ce la do pro du to da ar re ca da ção da

con tri bu i ção de que tra ta este ar ti go, cor res pon den te à
alí quo ta de vin te e oito cen té si mos por cen to, será dis-
tri bu í da da se guin te for ma:

I – qua ren ta in te i ros por cen to ao Fun do Na ci o -
nal de Sa ú de;

II – de zes se is in te i ros por cen to ao Fun do de
Com ba te à Po bre za;

III – vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen-
to aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral;

IV – vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por
cen to aos Mu ni cí pi os.

§ 2º Dos re cur sos en tre gues na for ma dos in ci -
sos III e IV do pa rá gra fo pri me i ro des te ar ti go, se ten ta e
um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to se rão des ti na dos 
ao fi nan ci a men to de ações e ser vi ços de sa ú de e vin te
e oito in te i ros e cin co dé ci mos por cen to se rão des ti na -

dos aos pro gra mas de com ba te à po bre za, na for ma do
art. 82 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as.

§ 3º A par ce la do pro du to da ar re ca da ção que
ex ce der o va lor re fe ri do no pa rá gra fo pri me i ro des te ar ti -
go será des ti na da ao cus te io da pre vi dên cia so ci al.

§ 4º A en tre ga dos re cur sos obe de ce rá aos pra-
zos e es ta be le ci dos para as trans fe rên ci as de que tra ta 
o art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Esta emen da re fle te uma pre o cu pa ção que tem sur gi do
jun to a uma sig ni fi ca ti va par ce la dos mem bros des ta Casa e do
Con gres so: a ex ces si va con cen tra ção de re cur sos tri bu tá ri os no
âm bi to fe de ral, em de cor rên cia da cres cen te pre va lên cia, no sis te -
ma tri bu tá rio na ci o nal, de con tri bu i ções so ci a is não par ti lhá ve is
com Esta dos e Mu ni cí pi os.

Essa con cen tra ção ex ces si va vem ge ran do vá ri as dis tor -
ções na dis tri bu i ção dos re cur sos, pois os re cor des de ar re ca da -
ção e o au men to sem pre ce den tes da car ga tri bu tá ria, es tão sen-
do ob ti dos com o au men to da CPMF e da Co fins, pa ra le la men te
a uma re la ti va es tag na ção das re ce i tas do Impos to de Ren da e
do IPI, que são os tri bu tos par ti lha dos com os dois ou tros en tes
da Fe de ra ção – Esta dos e Mu ni cí pi os – por meio dos Fun dos de
Par ti ci pa ção.

Essa es tra té gia do Go ver no Fe de ral se gue, por tan to, uma
ló gi ca que des con si de ra cri té ri os téc ni cos e bus ca uni ca men te
am pli ar as re ce i tas em po der da União.

Por exem plo: no pe río do 1995/2000, en quan to a ar re ca da -
ção do Impos to de Ren da e do IPI so ma da ele vou-se em 0,44%
do PIB, a re ce i ta da CPMF e da Co fins se am pli ou em 2,86% do
PIB.

Além dis so, pas sa ao lar go de ou tra re a li da de, que se im-
pôs à Na ção a par tir da Cons ti tu i ção de 1988: o Mu ni ci pa lis mo
Novo, sur gi do com sua in clu são como ente da Fe de ra ção.

A par tir da vi gên cia da atu al Car ta, a Fe de ra ção bra si le i ra
é cons ti tu í da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os.

Infe liz men te, po rém, esse sa u dá vel equi lí brio no pla no po-
lí ti co-ins ti tu ci o nal não en con tra cor res pon dên cia no pla no eco nô -
mi co-fi nan ce i ro.

No vas atri bu i ções e no vos en car gos fo ram agre ga dos aos
Mu ni cí pi os, mas es tes não re ce be ram, no ní vel ade qua do, as ne-
ces sá ri as e in dis pen sá ve is con tra par ti das.

O fato é que os Mu ni cí pi os bra si le i ros – gran des, mé di os e
pe que nos – es tão à mín gua.

A União, esta sim, exer ce em toda a sua ple ni tu de o po der
eco nô mi co, gra ças à ex ces si va con cen tra ção de re cur sos tri bu tá -
ri os no âm bi to fe de ral.

A emen da que apre sen ta mos visa jus ta men te eli mi nar
essa dis tor ção no pro ces so de dis tri bu i ção dos re cur sos ge ra dos
por to dos nós, os con tri bu in tes.

Seu pro pó si to mais ele va do é es ta be le cer, tam bém no pla-
no eco nô mi co– fi nan ce i ro, o equi lí brio en tre a União, os Esta dos
e os Mu ni cí pi os, já al can ça do no pla no po lí ti co-ins ti tu ci o nal.

Nun ca de ve mos es que cer que é lá, no Mu ni cí pio, onde to-
dos nas ce mos, onde to dos vi ve mos, onde tudo co me ça e onde
tudo ter mi na.

A pro pos ta de re dis tri bu i ção da par ce la de 0,28% das re-
ce i tas da CPMF com os Esta dos e os Mu ni cí pi os, man tém a pri o -
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ri da de con ce di da a es ses re cur sos: apli ca ção nas ações de sa ú -
de e de com ba te à po bre za.

Ape nas des cen tra li za mos essa dis tri bu i ção, para que es-
sas ta re fas se jam de sen vol vi das di re ta men te pe los Esta dos e pe-
los Mu ni cí pi os.

Nin guém me lhor do que o Mu ni cí pio tem con di ções as ne-
ces si da des sa ni tá ri as e os bol sões de po bre za e ma i or efi cá cia.

Sala da Co mis são, – Fran ce li no Pe re i ra.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i ra, 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) – So li ci to a
aten ção da Casa para a se guin te ma té ria. 

Re ce be mos ex pe di en te do Se na dor Edu ar do
Su plicy, na sex ta-fe i ra, nos se guin tes ter mos:

Ofí cio nº 462/2002

Bra sí lia, 26 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Com re fe rên cia ao Pa re cer nº 281 de 2002, por

mim re la ta do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
na re u nião do dia 23 do cor ren te, in for mo a V.Exª que
o Pro je to de Re so lu ção no 16, de 2002, apre sen ta do
como con clu são do re fe ri do Pa re cer, ao mes mo tem-
po em que au to ri za a União a con ce der ga ran tia para
a ope ra ção de cré di to en tre o Esta do de Mato Gros so
do Sul e o Fon pla ta, tam bém au to ri za o Esta do a con-
tra tar a re fe ri da ope ra ção. To da via, fi cou omi ti do na
Re so lu ção a au to ri za ção para o Esta do.

Ou seja, a Re so lu ção, na for ma como foi pu bli -
ca da, não per mi te a ce le bra ção do em prés ti mo, pois
fal ta a ex pres sa au to ri za ção para o Esta do do Mato
Gros so do Sul con tra tar a re fe ri da ope ra ção.

Di an te do ex pos to, so li ci to a gen ti le za de efe tu ar 
a re ti fi ca ção no ca put do ar ti go 2º da Re so lu ção nº 11
de 2002, uma vez que não exis te en vol vi men to de
mé ri to:

“Fica o Esta do do Mato Gros so do Sul au to ri za -
do, nos ter mos da Re so lu ção nº 43, de 2001, a con-
tra tar a ope ra ção de que tra ta o art. 1º, com as se guin -
tes ca rac te rís ti cas: ”.

Cor di al men te, – Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re-
fe rên cia ao ex pe di en te que aca ba de ser lido, a Pre-
si dên cia, nos ter mos do art. 325, in ci so III, do Re gi -
men to Inter no, de ter mi na a re pu bli ca ção ime di a ta da
Re so lu ção nº 11, de 2002, em edi ção ex tra do Diá-
rio Ofi ci al da União, bem como o ime di a to en vio de
ofí cio ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi -

nhan do a S. Exª no vos au tó gra fos da men ci o na da
re so lu ção.

Assi na rei, nes te mo men to, a com ple men ta ção
da co mu ni ca ção que faço ao Ple ná rio não ape nas
para fa zer com que o pro je to de re so lu ção cum pra es-
tri ta men te o de se ja do pelo Se na do da Re pú bli ca,
como para agi li zar, da for ma mais rá pi da pos sí vel,
esse em prés ti mo – per do em-me V. Exªs – de gran de
im por tân cia para o Esta do de Mato Gros so do Sul. O
Diá rio Ofi ci al de hoje cir cu la rá com edi ção ex tra, a fim
de que o re fe ri do con tra to pos sa ser as si na do con for -
me com bi na do com o or ga nis mo in ter na ci o nal.

Agra de ço de todo o co ra ção a com pre en são
dos meus Co le gas do Se na do da Re pú bli ca.

São os se guin tes os no vos au tó gra fos:

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Ra mez Te bet, 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 11, DE 2002

Au to ri za a União a pres tar ga ran ti as
em ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a US$24,000,000.00 (vin te e
qua tro mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca -
nos), de prin ci pal, en tre o Esta do do
Mato Gros so do Sul e o Fun do Fi nan ce i -
ro para o De sen vol vi men to da Ba cia do
Pra ta – Fon pla ta, des ti na da a fi nan ci ar,
par ci al men te, a “Pa vi men ta ção Asfál ti ca
de 184 km da Ro do via MS -384, tre chos
Antô nio João/Bela Vis ta/Ca ra col/Entron -
ca men to o com a BR 267".

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É au to ri za da a União a con ce der ga ran tia 

em ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te
a US$24,000,000.00 (vin te e qua tro mi lhões de dó la -
res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, en tre o Esta do do
Mato Gros so do Sul e o Fun do Fi nan ce i ro para o De-
sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta – Fon pla ta, des ti na -
da a fi nan ci ar, par ci al men te, a “Pa vi men ta ção Asfál ti -
ca de 184 km da Ro do via MS-384, tre chos Antô nio
João/Bela Vis ta/Ca ra col/Entron ca men to o com a
BR-267".

Art. 2º É o Esta do do Mato Gros so do Sul au to ri -
za do, nos ter mos da Re so lu ção nº 43, de 2001, do
Se na do Fe de ral, a con tra tar a ope ra ção de que tra ta o
art. 1º, com as se guin tes ca rac te rís ti cas:

(*) Re pu bli ca do por ha ver sa í do com in cor re ções no DOU de 26
de abril de 2002.
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I – mu tuá rio: Esta do do Mato Gros so do Sul;
II – mu tu an te: Fun do Fi nan ce i ro para o De sen -

vol vi men to da Ba cia do Pra ta – Fon pla ta;
III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
IV – va lor: equi va len te a US$24,000,000.00

(vin te e qua tro mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);
V – fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, a “Pa vi -

men ta ção Asfál ti ca de 184 km da Ro do via MS-384,
tre chos Antô nio João/Bela Vis ta/Ca ra col/Entron ca -
men to o com a BR-267";

VI – pra zo: 180 (cen to e oi ten ta) me ses;
VII – ca rên cia: 6 (seis) me ses;
VIII – pra zo de de sem bol so: 54 (cin qüen ta e qua-

tro) me ses con ta do a par tir da vi gên cia do Con tra to;
IX – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, no va lor de

3,25% a.a. (três in te i ros e vin te e cin co cen té si mos
por cen to ao ano) mais a taxa Li bor de 6 (seis) me ses
para dó la res nor te-ame ri ca nos, vi gen te na data da
as si na tu ra do Con tra to de for ne ci men to, in ci den te so-
bre o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir do pri me i ro
de sem bol so;

X – 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) so bre o
sal do não de sem bol sa do, ven cen do-se a pri me i ra
180 (cen to e oi ten ta) dias con ta dos a par tir da vi gên -
cia do Con tra to;

XI – Co mis são de ad mi nis tra ção: US$203,475.00
(duzen tos e três mil, qua tro cen tos e se ten ta e cin co
dó la res nor te-ame ri ca nos);

XII – ju ros de mora: 20% (vin te por cen to) das ta-
xas nor ma is de ju ros Li bor mais 3% (três por cen to)
de spre ad so bre as par ce las ven ci das.

Art. 3º 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 de 540 (qui nhen tos e
qua ren ta) dias, a con tar da data de sua pu bli ca ção.

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

Se na do Fe de ral, 29 de abril de 2002. – Se na dor
Ra mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – 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, as re por ta gens
pu bli ca das nos prin ci pa is jor na is do País e as no tí ci as 
ve i cu la das pela te le vi são e pe las rá di os bra si le i ras,
co men tan do a re u nião da Câ ma ra de Co mér cio Exte-
ri or –Ca mex – do úl ti mo dia 25 de abril, na qual se dis-
cu tiu pro te ção ao se tor si de rúr gi co bra si le i ro e o con-
ten ci o so com os Esta dos Uni dos, de ram des ta que
ape nas ao fato de não ter ha vi do de li be ra ção para

ele var alí quo ta de im por ta ções do aço. De fato, a re u -
nião da Ca mex não al te rou as alí quo tas. Tam bém é
cer to que o Go ver no bra si le i ro ain da aguar da o fim do
pro ces so de con sul tas bi la te ra is com os Esta dos Uni-
dos para de ci dir so bre uma even tu al so li ci ta ção de
aber tu ra de um pa i nel so bre o tema na Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio (OMC). Hou ve, no en tan to, e é
isso que me traz à tri bu na, uma de ci são im por tan te
ado ta da pela Ca mex, que foi a cri a ção de um gru po
in ter mi nis te ri al en car re ga do es pe ci fi ca men te de
acom pa nhar o flu xo de im por ta ção de aço, com atri-
bu i ções de pro por a qual quer mo men to me di das de
pro te ção in clu in do o au men to das ta ri fas de im por ta -
ção de qual quer pro du to si de rúr gi co. 

O gru po será co or de na do pela Se cre tá 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, Dr.ª Lythaa Spín do la, e in te gra -
do pelo Se cre tá rio de Acom pa nha men to Eco nô mi co
do Mi nis té rio da Fa zen da, Dr. Cláu dio Con si de ra, e
pelo Emba i xa dor Wal de mar Car ne i ro Leão, das Re la -
ções Exte ri o res.

O gru po tra ba lha rá con sul tan do o Insti tu to Bra-
si le i ro de Si de rur gia, o IBS, como tam bém as in dús tri -
as con su mi do ras de aço e as suas re co men da ções
po de rão ser apli ca das pelo Mi nis tro Sér gio Ama ral de
uma for ma au to má ti ca, sem a ne ces si da de de con-
sul ta pré via aos de ma is mem bros da Ca mex.

A Ca mex des ta for ma, Sr. Pre si den te, aten deu
às re i vin di ca ções do se tor si de rúr gi co. O Bra sil con ta
ago ra com um me ca nis mo ágil e com o po der de to-
mar me di das efe ti vas de de fe sa do nos so mer ca do,
da pro du ção na ci o nal de aço e, evi den te men te, que
só de vem ser to ma das – de acor do com a vi são que
de fen do des ta tri bu na – em caso de ne ces si da de. 

A di fe ren ça não é su til de fi ni ti va men te. Antes
mes mo das me di das pro te ci o nis tas ado ta das pe los
Esta dos Uni dos no dia 05 de mar ço úl ti mo, o Go ver no
bra si le i ro – fiz ques tão de elo gi ar es sas me di das da
tri bu na – au men tou o ri gor no acom pa nha men to da
im por ta ção de aço. A Ca mex sus pen deu o li cen ci a -
men to au to má ti co para os não la mi na dos im por ta dos, 
como fios de fer ro, ara mes, te las e ver ga lhões, e,
numa ope ra ção con jun ta com a Re ce i ta Fe de ral, ado-
tou me di das mais se ve ras na fis ca li za ção do aço que
en tra no País.

Essas no vas re gras, mu i to em bo ra cor re tas,
como já re gis trei di ver sas ve zes, são tam bém ab so lu -
ta men te in su fi ci en tes para con ter um au men to de im-
por ta ções ge ra do pelo des vio do ex ce den te in ter na ci -
o nal de aço para o nos so mer ca do. Já me re fe ri a
esse tema, com as me di das pro te ci o nis tas ame ri ca -
nas, acom pa nha das pos te ri or men te pela União Eu ro -
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péia e por di ver sos pa í ses do mun do. Fica cla ro – e os
nú me ros já fo ram es ti ma dos – que va mos ter um ex-
ces so de aço da or dem de 12 a 16 mi lhões de to ne la -
das, que pode pre ju di car o nos so mer ca do e ou tros
mer ca dos emer gen tes do mun do.

Ape nas nor mas ex plí ci tas de pro te ção – é o que
es tá va mos de fen den do nes te ple ná rio nas duas au-
diên ci as pú bli cas que re a li za mos – como o au men to
de ta ri fas den tro dos li mi tes per mi ti dos pela OMC,
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, têm res pal do na
le gis la ção de co mér cio in ter na ci o nal para sal va guar -
dar a nos sa in dús tria. Ape nas es sas me di das po dem
pro te ger a nos sa in dús tria, o nos so mer ca do, de uma
ver da de i ra en xur ra da de aço que te mos hoje so bran -
do no co mér cio in ter na ci o nal.

O Bra sil não pode sim ples men te fe char o seu
mer ca do, im pe dir as im por ta ções. Isso se ria um re tro -
ces so tam bém e não é o que pro po mos. Mas é pos sí -
vel pro te gê-lo con tra o de se qui lí brio ge ra do pela onda
de pro te ci o nis mo mun di al, ini ci a da, la men ta vel men te, 
pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos.

Os ele men tos mais re le van tes na de ci são da re-
u nião da Ca mex são: o mo ni to ra men to con jun to, a
agi li da de na de ci são e a ace i ta ção das me di das de
pro te ção como al ter na ti va prá ti ca. É im por tan te res-
sal tar que as au to ri da des go ver na men ta is, até o dia
da au diên cia, es ta vam di vi di das. E o Mi nis tro Sér gio
Ama ral, da que la tri bu na, re a fir mou a po si ção do Go-
ver no, con fir ma da na re u nião da Ca mex, na mi nha
opi nião.

Vol to a di zer e ci tar os ele men tos mais im por tan -
tes, o mo ni to ra men to do con jun to, a agi li da de na de ci -
são e a ace i ta ção das me di das de pro te ção – as ta ri -
fas – como al ter na ti va prá ti ca. 

Sr. Pre si den te, esse é um re sul ta do que está
sen do co me mo ra do pela so ci e da de, pela in dús tria si-
de rúr gi ca do País e tam bém pe los sin di ca tos dos tra-
ba lha do res li ga dos à CUT, que es ti ve ram co bran do
des ta Casa e das au to ri da des fe de ra is me di das de
pro te ção ao nos so mer ca do e à nos sa pro du ção. Res-
sal to o pa pel que o Se na do Fe de ral – e eu me di ri jo
es pe ci fi ca men te ao Pre si den te Ra mez Te bet – de-
sem pe nhou e está de sem pe nhan do no epi só dio.
Mais uma vez, o pa pel do Se na do foi fir me quan do do
epi só dio da ”vaca lou ca“, quan do do con ten ci o so en-
tre Embra er e Bom bar di er. O pa pel que o Se na do
está cum prin do nes te em ba te é mu i to im por tan te.

Embo ra o Go ver no e a in dús tria si de rúr gi ca na-
ci o nal te nham co o pe ra do in ten sa men te na luta con tra 
o pro te ci o nis mo dos Esta dos Uni dos, a mu dan ça ope-
ra da no mer ca do após o anún cio das me di das ame ri -
ca nas teve in ter pre ta ções di fe ren ci a das quan to ao

seu im pac to de cur to, mé dio e lon go pra zos. As ex po -
si ções do Mi nis tro Cel so La fer e do Mi nis tro Sér gio
Ama ral, aqui nes te ple ná rio, au xi li a ram no diá lo go en-
tre os re pre sen tan tes da in dús tria, do sin di ca to dos
tra ba lha do res, que aqui es ti ve ram, e do Go ver no,
abrin do ca mi nhos, acre di to, Sr. Pre si den te, para um
am plo acor do, esse fir ma do ago ra na Ca mex, na sua
úl ti ma re u nião, so bre as me di das que o Bra sil de ve ria
ado tar. O País com ple men tou ago ra o con jun to de
me di das ne ces sá ri as à pro te ção do seu mer ca do.

A si de rur gia bra si le i ra é uma das mais com pe ti -
ti vas do mun do. Seu de sem pe nho é re sul ta do de uma
com bi na ção de fa to res, en tre os qua is se des ta ca um
enor me es for ço de res tru tu ra ção pro du ti va ini ci a do
com o pro ces so de de ses ta ti za ção des sas em pre sas. 
Hou ve in ves ti men tos – que ro re pe tir isso aqui – da or-
dem de US$10 bi lhões na mo der ni za ção das ins ta la -
ções e tam bém no con tro le am bi en tal. Au men tou-se a
pro du ti vi da de ao mes mo tem po em que o nú me ro de
em pre gos di re tos foi re du zi do em cer ca de 40%, o
que mos tra o bru tal in ves ti men to que foi fe i to e o bru-
tal es for ço so ci al que o País fez para a res tru tu ra ção
do se tor si de rúr gi co. Na mi nha opi nião, fo ram op ções
es tra té gi cas, mas que sig ni fi ca ram du ros sa cri fí ci os
para a ca te go ria dos tra ba lha do res do se tor si de rúr gi -
co, in clu si ve para al gu mas ci da des e re giões do nos-
so País.

O aço é o nos so ter ce i ro pro du to de ex por ta ção
e o prin ci pal ge ra dor de sal do lí qui do de di vi sas. No
meu Esta do, para ci tar o exem plo do Esta do que te-
nho or gu lho de re pre sen tar nes ta Casa, o Espí ri to
San to, a pre sen ça da Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu-
ba rão, a mais im por tan te em pre sa do se tor no nos so
Esta do, lí der mun di al na fa bri ca ção de pla cas pla nas,
ele foi e con ti nu a rá sen do um dos ele men tos mo de la -
do res das es tra té gi as de de sen vol vi men to do Esta do.
Em 2002, en tra rá em ope ra ção o La mi na dor de Ti ras
a Qu en te (LTQ), um in ves ti men to de 450 mi lhões de
dó la res de enor me im por tân cia para o fu tu ro da eco-
no mia e das fi nan ças pú bli cas ca pi xa bas, im por tan te
para o Bra sil e, vol to a di zer, para o Espí ri to San to. A
pro du ção do LTQ está des ti na da ao su pri men to de
um dé fi cit pro je ta do de bo bi nas à quen te no Bra sil e
no Mer co sul, com to das as di fi cul da des por que pas-
sa o Mer co sul. A pro du ção da CST para o mer ca do in-
ter no com o LTQ po de rá aju dar a de sen vol ver o po-
ten ci al ca pi xa ba na área da me tal me câ ni ca, em que
te mos cres ci do mu i to nos úl ti mos anos. Para as fi nan -
ças, tra ta-se de uma de mons tra ção prá ti ca do me lhor
ca mi nho para re du zir a dí vi da es ta du al, ori gi na da a
par tir dos cré di tos de ICMS ge ra dos pela apli ca ção
da Lei Kan dir. Como to dos sa bem, a Lei Kan dir de so -
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ne rou as ex por ta ções tri bu ta ri a men te. Teve o seu pa-
pel, mas cri ou re per cus sões ne ga ti vas em Esta dos
como o Espí ri to San to, o Pará, o Pa ra ná, Esta dos cu-
jas eco no mi as são mu i to vol ta das para o mer ca do ex-
ter no e, con se qüen te men te, para as ex por ta ções. Po-
de re mos ter esse ca mi nho para so lu ci o nar uma dí vi -
da que hoje está re pre sen ta da em cré di tos de ICMS a
es sas gran des plan tas in dus tri a is ins ta la das no nos so 
Esta do.

Ven den do para o mer ca do in ter no, a Com pa -
nhia Si de rúr gi ca do Tu ba rão ge ra rá um flu xo de ICMS
que po de rá ser aba ti do no seu cré di to jun to ao Esta-
do. Na re la ção com o Mer co sul, Sr. Pre si den te, ape-
sar das atu a is di fi cul da des já por mim ci ta das, prin ci -
pal men te as da Argen ti na, país vi zi nho, a cujo de sen -
ro lar da cri se so ci o e co nô mi ca as sis ti mos, a par ti ci pa -
ção da CST re for ça rá a in ser ção lo gís ti ca do Espí ri to
San to em um eixo di nâ mi co da eco no mia na ci o nal.
Essa é a nos sa es pe ran ça para os pró xi mos anos.

As di ver gên ci as so bre a me lhor for ma de pro te -
ger a in dús tria si de rúr gi ca bra si le i ra não po dem ser
en ca ra das como uma dis pu ta ide o ló gi ca en tre os de-
fen so res do li vre mer ca do ver sus os adep tos de um
fe cha men to do mer ca do bra si le i ro à com pe ti ti vi da de
in ter na ci o nal. Não é dis so que se tra ta e te nho ten ta -
do de mons trá-lo da tri bu na. Tra ta-se, na ver da de, de
um em ba te ma du ro em de fe sa do Bra sil, dos nos sos
pro du tos, do nos so mer ca do, da nos sa eco no mia, da
ge ra ção de em pre gos, da ge ra ção de ren da e de im-
pos tos. A ên fa se que a im pren sa deu na di vul ga ção
da ma té ria de i xou a im pres são de que a in dús tria te-
ria sido der ro ta da, mas não o foi. Na ver da de, hou ve
uma vi tó ria não só da in dús tria, mas dos tra ba lha do -
res do se tor si de rúr gi co e da so ci e da de. É a ter ce i ra
vi tó ria im por tan te nos úl ti mos tem pos. Nas três, Sr.
Pre si den te, o Se na do teve um pa pel fun da men tal.
Apren de mos um pou qui nho mais a res pe i to de co-
mér cio ex te ri or e re fle ti mos que se tra ta de um jogo
duro, di fí cil. Aci ma de tudo, o País, o Po der Exe cu ti vo,
o Po der Le gis la ti vo, os em pre sá ri os bra si le i ros pre ci -
sam es tar pre pa ra dos para esse jogo que não dá es-
pa ço por sim pa tia. Só quem tem com pe tên cia ocu pa -
rá um es pa ço no mer ca do in ter na ci o nal.

Estou sa tis fe i to, vol to a di zer, com a pre sen ça
dos Mi nis tros Cel so La fer e Sér gio Ama ral nes ta
Casa. Tam bém fi quei sa tis fe i to ao pre sen ci ar o anún-
cio, por par te do Mi nis tro Sér gio Ama ral, do que nin-
guém sa bia: que o Go ver no tem uma só po si ção com
re la ção à ma té ria. O Mi nis tro con fir mou sua po si ção
na úl ti ma re u nião da Ca mex.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.
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, o Esta do
do Rio Gran de do Sul tem se des ta ca do, nos úl ti mos
anos, pelo seu pi o ne i ris mo, pela sua co ra gem em in-
ves tir, de sen vol ver e apo i ar ini ci a ti vas que vi sem pro-
mo ver a in clu são so ci al e a ga ran tia de uma vida dig-
na, pro du ti va e in de pen den te aos seus dez mi lhões
de ha bi tan tes, me di das que cri em con di ções efe ti vas
para a equi pa ra ção de opor tu ni da des a to dos os ci da -
dãos.

Nes ta opor tu ni da de, que ro re gis trar duas ini ci a -
ti vas al ta men te sig ni fi ca ti vas e iné di tas que se rão re a -
li za das no nos so Rio Gran de, em es pe ci al na ci da de
de Pas so Fun do, ci da de lo ca li za da no Pla nal to Mé dio, 
no nor te do Esta do. São even tos que, em co mum, têm
o ob je ti vo de res ga tar a ci da da nia, o di re i to à igual da -
de e ofe re cer tra ta men to dig no às pes so as por ta do -
ras de de fi ciên ci as no Bra sil e na Amé ri ca La ti na.

A par tir do pró xi mo dia 7 de maio, Pas so Fun do
trans for mar-se-á em por ta-voz da co mu ni da de sur da
de todo o Bra sil. Ali são es pe ra dos, apro xi ma da men -
te, dois mil por ta do res de de fi ciên cia au di ti va de to-
dos os can tos des te País con ti nen tal.

Acon te ce rá, en tre os dias 7 e 11 de maio, a Pri-
me i ra Olim pía da dos Sur dos do Bra sil. E em no vem -
bro des te ano, a ci da de ga ú cha de Pas so Fun do re ce -
be rá atle tas sur dos dos qua tro pa í ses do Mer co sul e
de mais seis na ções la ti no-ame ri ca nas que par ti ci pa -
rão da Pri me i ra Olim pía da de Sur dos do Mer co sul. 

Os jo gos, os pri me i ros des te por te no Bra sil,
sur gi ram como for ma de dar vi si bi li da de ao di re i to de
in clu são e de par ti ci pa ção des sa co mu ni da de, que
hoje soma apro xi ma da men te 20 mi lhões de pes so as
no Bra sil, 2 mi lhões no Rio Gran de do Sul. As Olim-
pía das pre ten dem es ti mu lar e pro mo ver o aces so da
pes soa sur da à prá ti ca da ati vi da de fí si ca, es por ti va e
de la zer, di mi nu in do o pre con ce i to da so ci e da de e a
se gre ga ção do sur do. 

Du ran te a Olim pía da Bra si le i ra, em maio, ocor-
re rá o Se mi ná rio ”Sur dos: o ci da dão como sím bo lo,
de sa fi os para um novo tem po“, onde con fe ren cis tas,
pe da go gos, edu ca do res e ex pres si va par ce la da co-
mu ni da de sur da apro ve i ta rão aque la opor tu ni da de
ím par para de ba ter me ca nis mos con cre tos para que
es ses ci da dãos, ho mens e mu lhe res que cla mam por
Jus ti ça, di re i tos igua is e in clu são so ci al, ve jam seus
an se i os efe ti va men te aten di dos.
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O tí tu lo des se se mi ná rio não foi es co lhi do ale a -
to ri a men te. Sig ni fi ca a idéia do ci da dão como sím bo lo 
de éti ca, de re sis tên cia, de ne ga ção dis cri mi na tó ria
da hu ma ni da de ao lon go dos sé cu los. É o sur do o
sím bo lo de um novo tem po, de trans for ma ções, de
cres ci men to pes so al nos va lo res da igual da de. Ci da -
dão como sím bo lo de fra ter ni da de, de so li da ri e da de. 

Tema de sa fi a dor e abran gen te, que pas sa pela
dis cus são do pa pel fun da men tal da es co la em tra ba -
lhar com a di fe ren ça e não com a de fi ciên cia, as sim
como ela bo rar cur rí cu los sob uma pers pec ti va bi lin -
güe e mul ti cul tu ral. Tam bém se rão de ba ti dos du ran te
o Se mi ná rio o pro je to de um di ci o ná rio vir tu al da Lín-
gua Bra si le i ra de Si na is (Li bras); as re la ções de po der 
e o pro ces so de for ma ção par ti ci pa ti va nas co mu ni -
da des sur das; a edu ca ção e a pro fis si o na li za ção do
sur do no Bra sil, en tre ou tros en fo ques per ti nen tes ao
tema, na bus ca de uma Na ção ci da dã que ga ran ta os
di re i tos dos por ta do res de de fi ciên cia au di ti va e pro-
mo va a sua in clu são só cio-eco nô mi ca e cul tu ral.

Por tan to, Sras e Srs Se na do res, a Pri me i ra
Olim pía da de Sur dos do Bra sil, que se re a li za rá no
Rio Gran de do Sul, con ta rá com a par ti ci pa ção de
atle tas com ida de en tre 16 e 35 anos, que dis pu ta rão
pro vas de vo le i bol, bas que te bol, fu te bol de sa lão,
han de bol, tê nis de qua dra e de mesa, xa drez, na ta -
ção e atle tis mo. Gi ná si os po li es por ti vos da ci da de e
das es co las da rede pú bli ca e pri va da de en si no fo-
ram ce di dos para a re a li za ção das pro vas.

Du ran te as Olim pía das de maio, se rão se le ci o -
na dos atle tas e equi pes que al can ça rem os me lho res
ín di ces. Jun tos, in te gra rão a Se le ção Bra si le i ra de
Atle tas Sur dos, que re pre sen ta rá o Bra sil na Pri me i ra
Olim pía da de Sur dos do Mer co sul, que será re a li za da 
tam bém em Pas so Fun do, como já dis se, en tre os
dias 2 e 9 de no vem bro des te ano.

Uma das pri me i ras vi tó ri as ob ti das na sen da da
re a li za ção des te even to in ter na ci o nal foi a con quis ta
de uma sede. Gra ças aos es for ços con jun tos da
Asso ci a ção de Sur dos e da Uni ver si da de de Pas so
Fun do, o Exér ci to bra si le i ro ce deu, por um ano, as de-
pen dên ci as do an ti go Qu ar tel do 20 como sede ofi ci al 
da Pri me i ra Olim pía da de Sur dos do Mer co sul.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, nes te mo-
men to, o ple ná rio do Se na do con ta a pre sen ça, o que
mu i to nos hon ra, de Par la men ta res, ho mens e mu lhe -
res, da Espa nha, os qua is sa ú do. 

Sou ori un da da fron te i ra com o Uru guai. Pri me i -
ra mu lher ga ú cha a ocu par uma ca de i ra no Se na do
da Re pú bli ca. Res pe i to e ad mi ro pro fun da men te os
pa í ses de ori gem es pa nho la. Mi nhas ori gens, pelo
lado ma ter no, vêm da Espa nha. Sou in te gran te do

Gru po Par la men tar Bra sil-Espa nha, pre si di do pelo
no bre Se na dor Agri pi no Maia.

Nes te mo men to, faço o re gis tro de um im por tan -
te even to que se re a li za rá no nos so Esta do, des ti na do 
a pes so as por ta do ras de de fi ciên cia au di ti va: os sur-
dos. Ha ve rá uma gran de olim pía da de atle tas sur dos
do Bra sil. De po is, em no vem bro, ha ve rá ou tra olim-
pía da dos sur dos pro ve ni en tes dos pa í ses do Mer co -
sul.

Sa be mos que não é fá cil a luta dos por ta do res
de de fi ciên cia pela in clu são, pela der ru ba da de bar re -
i ras, en fim, para que se sin tam re al men te ca pa zes de
par ti ci par efe ti va men te da vida em nos sa so ci e da de.

O even to acon te ce rá na ci da de de Pas so Fun-
do, lo ca li za da ao nor te do Esta do do Rio Gran de do
Sul, que já re a li za um tra ba lho exem plar em edu ca -
ção es pe ci al para pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.
Ago ra, ao se di ar es tes dois even tos des por ti vos, a ci-
da de tor na-se re fe rên cia, en tran do no mapa do Des-
por to para De fi ci en tes em toda a Amé ri ca La ti na. 

Não é fá cil mon tar even tos como es tes para um
pú bli co tão es pe cí fi co e es pe ci al, e, aci ma de tudo,
em um Mu ni cí pio de qua se 170 mil ha bi tan tes, no in-
te ri or do Rio Gran de. Mas a Con fe de ra ção Bra si le i ra
de Sur dos, a Asso ci a ção de Sur dos de Pas so Fun do
e a Fe de ra ção Des por ti va de Sur dos do Rio Gran de
do Sul abra ça ram este de sa fio e pro mo vem as olim-
pía das e o se mi ná rio si mul ta ne a men te.

Injus to se ria não res sal tar a fan tás ti ca mo bi li za -
ção so ci al em tor no des tes even tos, em es pe ci al da
co mu ni da de pas so-fun den se, que, mais uma vez, dá
mos tras de seu es pí ri to em pre en de dor. Ne ces sá rio
tam bém des ta car o fun da men tal e to tal apo io do Go-
ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul, da Uni ver si da -
de de Pas so Fun do, do Con ta to Sur do Even tos e Pro-
mo ções, do Go ver no Fe de ral e do Exér ci to bra si le i ro
para a re a li za ção des tas ati vi da des. 

Estu dan tes, pro fes so res e or ga ni za do res do
even to es ti ve ram aqui em Bra sí lia, no úl ti mo 19 de
mar ço – esta Casa abriu as por tas e os aco lheu –, e,
em en tre vis ta à nos sa TV Se na do, trans mi ti ram suas
men sa gens de fé e de so li da ri e da de, pe di ram res pe i -
to, va lo ri za ção e opor tu ni da de.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, meu com-
pro mis so com as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia é
per ma nen te. Exem plo con cre to dis so é o es for ço que o
Con gres so Na ci o nal re a li zou para que fos se apro va do
pro je to que ins ti tui a Lín gua Bra si le i ra de Si na is em
nos so País como meio le gal de co mu ni ca ção e ex pres -
são da co mu ni da de sur da bra si le i ra, o que já é lei.
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Ou tro exem plo é pro je to de mi nha au to ria, já
apro va do no Se na do Fe de ral e que tra mi ta na Co mis -
são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia da Câ ma ra dos
De pu ta dos, que es ta be le ce que Pro gra mas Insti tu ci o -
na is dos Três Po de res – Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di -
ciá rio – ve i cu la dos pela te le vi são de ve rão ser in ter -
pre ta dos na Lín gua de Si na is. 

A obri ga to ri e da de pre vis ta nes ta nos sa pro pos -
ta se es ten de às cam pa nhas edu ca ti vas e pro gra ma -
ção ele i to ral, com o ob je ti vo de in for mar e, aci ma de
tudo, for ta le cer a ci da da nia des sa par ce la sig ni fi ca ti -
va de bra si le i ras e bra si le i ros.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan -
des?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Com mu i to pra zer, ilus tre Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fe li ci to V.
Exª pelo pro nun ci a men to, emi nen te Se na do ra! Não
há dú vi da ne nhu ma de que se tra ta de uma ini ci a ti va
ex tra or di ná ria a que V. Exª está a anun ci ar. Que bom
que seja lá no Rio Gran de do Sul! Que a nos sa gen te,
a nos sa ter ra te nha a com pe tên cia de pro mo ver uma
re a li za ção des sa na tu re za. Não deve ter sido fá cil
ven cer os obs tá cu los lá no ex tre mo sul do Rio Gran de 
do Sul, em Pas so Fun do, uma ci da de que não tem a
es tru tu ra, as con di ções de uma ca pi tal, como São Pa-
u lo, por exem plo. To da via, Pas so Fun do tem-se no ta -
bi li za do pela sua ca pa ci da de, pois re a li za o que é
con si de ra do no mun do in te i ro um dos ma i o res fes ti -
va is de cul tu ra e li te ra tu ra. A dis cus são e o de ba te da
li te ra tu ra, a pra ça pú bli ca pra ti ca men te em ba i xo de
lo nas de cir co fez com que Pas so Fun do se trans for -
mas se na sede mun di al da li te ra tu ra uma vez por ano.
Pois essa mes ma ci da de, ago ra mos tran do a sua
sen si bi li da de e a sua ca pa ci da de de en ten der, vol-
ta-se para um ob je ti vo ain da mais pro fun do e sig ni fi -
ca ti vo que é exa ta men te abrir as por tas para es ses ir-
mãos nos sos que, com a fal ta de con di ções para fa lar
e para ou vir, têm a ca pa ci da de de se su pe rar e de se
re a li zar nas mais va ri a das pro fis sões. Como se vê na
Bí blia an ti ga, o sur do-mudo so men te ti nha como ob je -
ti vo pe dir es mo la; hoje ele se re a li za nas mais va ri a -
das pro fis sões; hoje está de mons tra do que em bo ra
Deus não lhe te nha per mi ti do fa lar e ou vir os ou tros
sen ti dos se agu çam mu i to mais, e a sua com pe tên cia
em avan çar, em se de sen vol ver e em se tor nar gen te,
com con di ções de pro gre dir e de exis tir, é mu i to mais
po si ti va. Pois ago ra, quan do se re a li za esse con gres -
so pan-ame ri ca no na ci da de de Pas so Fun do, V. Exª,
com a au to ri da de que tem, ex pres sa com tão fe liz ma-
ne i ra de ser o que acre di to seja uma ale gria mu i to

gran de: que bom que esta Casa, que já vo tou a lei que
ofi ci a li za a lin gua gem do sur do e está ten tan do fa zer
algo nes se sen ti do, es te ja pre sen te dan do re al men te
a so li da ri e da de por in ter mé dio de V. Exª, da Pre si dên -
cia, da ma ni fes ta ção do Se na do e, te nho cer te za, no
que for mais ne ces sá rio para esse gran de even to so-
ci al, mo ral, éti co e que faz bem à nos sa sen si bi li da de:
ve ri fi car que es sas pes so as, por con ta pró pria, es tão
avan çan do e, ao avan ça rem sen tem que o Bra sil está
do lado de las. Mi nhas fe li ci ta ções a V. Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Mu i to obri ga da, Se na dor. Incor po ro o apar te de V. Exª
ao nos so pro nun ci a men to, exa ta men te por que ele o
en ri que ce e lem bra que a co mu ni da de de Pas so Fun-
do tem sa í do à fren te com even tos im por tan tís si mos
na área da cul tu ra e, ago ra, sem dú vi da al gu ma, nas
áre as da in clu são e do for ta le ci men to da ci da da nia.

Te mos bus ca do, a exem plo de mu i tos ou tros
Par la men ta res, pro je tos que te nham a fi na li da de da
in clu são das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia. Fi ze -
mos um pro je to que está vol ta do para as pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia vi su al que es ta be le ce que
os ma nu a is de es pe ci fi ca ções téc ni cas de ele tro do -
més ti cos e ele tro e le trô ni cos co mer ci a li za dos no Bra-
sil te nham suas in for ma ções tra du zi das para o al fa be -
to Bra i le. O ob je ti vo é pro mo ver o au men to da
mão-de-obra dos por ta do res de de fi ciên cia vi su al e a
in clu são des se seg men to no mer ca do de con su mo da
mo der ni da de ele tro e le trô ni ca, sem dú vi da fa ci li tan do
a vida des sas pes so as no dia-a-dia do més ti co. 

Po rém, Srªs e Srs. Se na do res, o que nos or gu -
lha re al men te é a con tri bu i ção que de mos à edu ca -
ção es pe ci al nes te País por oca sião da ela bo ra ção da
Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção, em 1996. A
par tir de emen da de nos sa au to ria, re ti ra mos a edu-
ca ção es pe ci al do es pa ço des pres ti gi a do de dois ar ti -
gos nas Dis po si ções Tran si tó ri as para uma si tu a ção
de va lo ri za ção e igual da de com os de ma is ní ve is de
en si no, cri an do um ca pí tu lo com ple to, es pe ci al, es pe -
cí fi co para tra tar de ta lha da men te do as sun to. Des sa
for ma, res ta be le ce mos a im por tân cia e o sig ni fi ca do
po lí ti co da va lo ri za ção do en si no es pe ci al do nos so
País.

Os even tos que re gis tro hoje nas ce ram da ini ci -
a ti va de or ga ni za ções da so ci e da de ci vil. Mas é ló gi co 
que de ve mos sem pre res sal tar a aten ção de di ca da
que o Go ver no do Esta do deu e vem dan do para as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia e de al tas ha bi li da -
des, aten ção que está sis te ma ti za da na po lí ti ca pú bli -
ca es ta du al que o meu Esta do, o Rio Gran de do Sul,
vem de sen vol ven do, com ações co or de na das pela
Fun da ção de Aten di men to ao De fi ci en te e ao Su per -
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do ta do no Rio Gran de do Sul, que en vol ve di ver sa se-
cre ta ri as. Nes se con tex to, o nos so Go ver no de mo crá -
ti co e po pu lar cri ou a Rede de Pro te ção à Pes soa Por-
ta do ra de De fi ciên cia em Si tu a ção de Aban do no e
Ris co So ci al, vi san do a in te gra ção so ci al e o abri go
des sa po pu la ção em casa-lar com a par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os. Qu a tro uni da des re si den ci a is já fo ram im-
plan ta das para re ce ber os por ta do res de de fi ciên cia
aban do na dos.

Nos so Go ver no tam bém tem in ves ti do em ca pa -
ci ta ção de pro fis si o na is para in clu são dos por ta do res
de de fi ciên cia nas ati vi da des de edu ca ção, es por te e
la zer. Os ser vi ços de sa ú de so fre ram pro ces so de
des cen tra li za ção e es pe ci a li za ção para me lhor aten-
der essa co mu ni da de.

As pes so as por ta do ras de de fi ciên ci as que vi-
vem no Rio Gran de do Sul es tão ten do a pos si bi li da -
de, as su mi da como com pro mis so do Esta do, de se-
rem in clu í das no mer ca do de tra ba lho. Agên ci as de
em pre go pú bli cas dis põem de aten den tes tre i na dos
para re ce bê-las e en ca mi nhá-las ao mer ca do de tra-
ba lho. Em 2000, as uni da des da Fun da ção Ga ú cha
do Tra ba lho e Assis tên cia So ci al/Sis te ma Na ci o nal
de Empre go dis po ni bi li za ram 1.411 va gas para por-
ta do res de de fi ciên cia. De sen vol veu-se o Pro gra ma
de Inser ção Pro du ti va e foi in tro du zi do o sis te ma de
co tas no Pro gra ma Pri me i ro Empre go, que está em
ple no de sen vol vi men to na que le Esta do. A Co o per vi -
são, pri me i ra co o pe ra ti va de tra ba lho bra si le i ra, ge ri -
da por por ta do res de de fi ciên cia tem sede em ter ri tó -
rio ga ú cho.

Por es ses mo ti vos, se nho ras e se nho res, con si -
de ro mu i to acer ta da a de ci são de, ape sar de to das as
ad ver si da des e de sa fi os, as Asso ci a ções e Con fe de -
ra ções de Sur dos do País te rem es co lhi do uma ci da -
de ga ú cha para se di ar a 1ª Olim pía da dos Sur dos do
Bra sil, o Se mi ná rio ”Sur dos: o ci da dão como sím bo lo,
de sa fi os para um novo tem po“ e a 1ª Olim pía da dos
Sur dos do Mer co sul.

Por tan to, so li ci ta mos a to dos os Par la men ta res
que in cen ti vem e apói em a par ti ci pa ção dos de fi ci en -
tes au di ti vos de seus Esta dos nes ses even tos. Ao agi-
rem des sa for ma, as Srªs. e os Srs. Se na do res es ta -
rão con tri bu in do para a in clu são, a par ti ci pa ção so ci al 
e a ga ran tia dos di re i tos e da ci da da nia des sa co mu -
ni da de tão es pe ci al.

Ao fi na li zar, que ro ain da me so li da ri zar com os
or ga ni za do res, em es pe ci al com a Asso ci a ção de
Sur dos, com a Uni ver si da de de Pas so Fun do e com
os atle tas que par ti ci pa rão dos even tos. Sa be mos das
di fi cul da des, po rém acre di ta mos que o es pí ri to co le ti -
vo e so li dá rio de mu i tos po dem trans for mar os so nhos 

em re a li da de. Pa ra béns àque les que nos dão ver da -
de i ras li ções de vida.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer-
nan des, 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. Fran ce li no Pe re i ra.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer-
nan des, o Sr. Fran ce li no Pe re i ra, 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, com sa tis fa ção, a Pre si dên cia re gis -
tra a pre sen ça, no Se na do da Re pú bli ca, dos Srs.
Par la men ta res da Espa nha, em vi si ta ao nos so País:
Exmª Sr.ª De pu ta da So le dad Be cer ril Bus ta man te,
Pre si den ta da De le ga ção Espa nho la do Gru po Par la -
men tar de Ami za de Espa nha-Bra sil; Exmº Sr. José
Cor dech, Emba i xa dor da Espa nha no Bra sil; o Exmº
Sr. De pu ta do Fran cesc Xa vi er Ma ri món i Sa ba té,
Vice-Pre si den te da De le ga ção Espa nho la do Gru po
Par la men tar de Ami za de Espa nha-Bra sil; Exmº Sr.
De pu ta do Juan Ma nu el Alben dea Pa bon; Exmº Sr.
De pu ta do Igná cio Gil Lá za ro; Exmº Sr. De pu ta do
José Cruz Pé rez La pa za ran; Exmª Sra. Se na do ra Ma-
ria José Ca mil le ri Her nan dez; Exmª Sra. Se na do ra
Ma ria Ange les Orós Lo ren te; Exmº Sr. De pu ta do
Angel Mar ti nez San ju an; Exmª Sra. De pu ta da Car-
men Ma ron Bel tran; Exmª Sra. Se na do ra Ma ria Antô-
nia Mar ti nez Gar cia; Exmº Sr. De pu ta do Sal va dor
Sedó i Mar sal; Exmº Sr. De pu ta do Pe dro Ma ria Azpi a -
zu Uri ar te; Exmª Sra. Se na do ra Cla u di na Mo ra les Ro-
dri guez e Exmº Sr. Joan Pu ig cer cós i Bo i xas sa. Os
Srs. Par la men ta res es tão acom pa nha dos do Exmº Sr.
Emba i xa dor da Espa nha no Bra sil, Sr. José Cor dech.

Te nho a gran de hon ra de pas sar a pa la vra ao
ilus tre Se na dor José Agri pi no Maia, que, no Bra sil,
pre si de o Gru po Par la men tar de Ami za de Bra-
sil-Espa nha, para a sua sa u da ção à ilus tre co mi ti va
es pa nho la que nos vi si ta. 

V. Exª, Se na dor José Agri pi no, tem ple no am pa -
ro no art. 199 do Re gi men to Inter no do Se na do da
Re pú bli ca.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. 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, en con tram-se pre sen -
tes em nos so ple ná rio um gru po de 14 De pu ta dos e
Se na do res que in te gram o Gru po Par la men tar de
Ami za de Bra sil-Espa nha, que hoje pela ma nhã, mu i to 
hon ro sa men te, re ce bi no ple ná rio da Co mis são de
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Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal para um pro fí -
cuo de ba te so bre as sun tos atu a is e de in te res se mú-
tuo, como a ques tão da se gu ran ça e o com ba te ao
ter ro ris mo, que é cor re la to. Se não há ter ro ris mo no
País, há pro ble mas de se gu ran ça e de cri mi na li da de.
O com ba te ao ter ro ris mo en vol ve pro vi dên ci as e so lu -
ções que es tão in ti ma men te li ga das ao com ba te à vi-
o lên cia e à cri mi na li da de, as sun to que de ba te mos na
ma nhã de hoje.

Tam bém dis cu ti mos a ques tão dos in ves ti men -
tos no se tor de tu ris mo e da agro in dús tria, te mas de
co mum in te res se en tre Bra sil e Espa nha. Con ver sa -
mos, ain da, so bre as sun tos que pre ci sam ter se gui -
men to não pelo en ten di men to ape nas de go ver no a
go ver no, mas en tre le gis la ti vos.

O Gru po Par la men tar de Ami za de Bra sil-Espa -
nha, que nes te mo men to ocu pa sin gu lar men te um es-
pa ço im por tan te na Ban ca da do Se na do Fe de ral,
pelo lado es pa nhol, a par tir da re u nião de ama nhã de-
sem pe nha rá o seu pa pel, e o gru po bra si le i ro de sem -
pe nha rá o pa pel que nos é ca bi do. 

De se jo di zer aos De pu ta dos e Se na do res es pa -
nhóis que a hon ra que lhes é con ce di da, não por mim,
mas pelo Pre si den te da Casa, ao con vi dá-los para
este ple ná rio, ao ofe re cer-lhes as sen to no lu gar onde
sen tam, nor mal men te, Se na do res, a vi si ta que o Pre-
si den te da Casa fez ques tão de re ce ber no ple ná rio
do Se na do é um fato sin gu lar nes ta Casa, não é nor-
mal. Já mu i tos gru pos par la men ta res vi e ram e vêm ao
Bra sil, são re ce bi dos no Ga bi ne te da Pre si dên cia do
Se na do Fe de ral, no má xi mo vêm a este ple ná rio e
cum pri men tam o Pre si den te na Ban ca da. Mas che ga -
rem aqui, sen ta rem na ban ca da e, de im pro vi so, me-
re ce rem uma sa u da ção des pre ten si o sa do Pre si den -
te do Gru po Par la men tar Bra sil–Espa nha é uma de fe -
rên cia do Se na do da Re pú bli ca pelo seu Pre si den te a
V. Exªs e ao País que re pre sen tam. 

A Espa nha é um País pelo qual o Bra sil tem es-
pe ci a lís si mo apre ço. Se gun do ma i or in ves ti dor no
Bra sil, logo após os Esta dos Uni dos, a Espa nha é um
País com quem te mos re la ções de edu ca ção, cul tu ra,
bem como re la ções eco nô mi cas de lon ga data. Ri va li -
za co nos co no fu te bol e em pou ca co i sa mais, por que
te mos mu i to mais con fluên ci as do que di ver gên ci as.
É um País que é sim pá ti co ao Bra sil. 

Qu e ro fa zer um re gis tro, em pri me i ro lu gar, do
en con tro que ini ci a mos na ma nhã de hoje e pre ten de -
mos con ti nu ar, ama nhã de ma nhã, de ba ten do as sun -
tos que re pu to de in te res se re cí pro co. Enten do que a
ex pe riên cia que a Espa nha tem no se tor do tu ris mo,
da agri cul tu ra ir ri ga da das fru tas são ex pe riên ci as
que po dem ser par ti lha das com o po ten ci al que há no

Bra sil, tan to para le var mos tu ris tas para a Eu ro pa, via
Espa nha, como para que a Espa nha tra ga tu ris tas
para o Bra sil, vin dos da Eu ro pa toda pela Espa nha.

Pen so que se abre uma ve re da im por tan te para
que pos sa mos fa zer par ce ri as, unin do a tec no lo gia da
agro in dús tria da re gião de Mú cia, de Va lên cia, da
Anda lu zia, onde se pro duz o me lhor me lão da Eu ro pa 
em épo ca não co in ci den te com o me lhor me lão do
Bra sil, o do Nor des te, que pode ser ven di do na Eu ro -
pa pe las mãos com pe ten tes de quem co nhe ce o mer-
ca do eu ro peu, que são os es pa nhóis.

Po de mos nos dar as mãos sem com pe tir, des de
que nos en ten da mos. E es ta mos aqui para nos en ten -
der, so mar as nos sas ex pe riên ci as e unir a nos sa la ti -
ni da de. Bra sil e Espa nha têm re la ções de mu i to tem-
po. Já hou ve tem po em que a imi gra ção da Espa nha
para o Bra sil era im por tan te para a Espa nha. Hoje, a
Espa nha é mu i to im por tan te para o Bra sil sob to dos
os pon tos de vis ta e a ma ni fes ta ção que nes ta hora,
como Pre si den te do Gru po Par la men tar Bra sil-Espa -
nha, te nho a hon ra de fa zer é de vi do ao apre ço es pe -
ci a lís si mo que unem Bra sil e Espa nha. 

Se jam to dos mu i to bem-vin dos! (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vo co

a ilus tre Pre si den ta do Gru po Par la men tar da Espa-
nha que vi si ta o Bra sil para re ce ber, aqui na Pre si dên -
cia, uma re cor da ção des ta vi si ta, com a his tó ria do
Se na do e o em ble ma. (Pa u sa.)

Con ti nu an do a nos sa ses são, tem a pa la vra o
ilus tre Se na dor Fre i tas Neto. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, no ano de 2001, a in dús tria bra si le i ra
de má qui nas e equi pa men tos fa tu rou mais de R$30
bi lhões, re a li zou ex por ta ções no va lor de US$3,59 bi-
lhões, em pre gou 174.965 pes so as e in ves tiu mais de
R$2,4 bi lhões.

Con si de ran do a cri se eco nô mi ca por que pas sa
a eco no mia mun di al, em que a ma i or po tên cia eco nô -
mi ca do mun do con se gue vol tar a cres cer – as ex pec -
ta ti vas são de que os Esta dos Uni dos pos sam cres-
cer, já no pri me i ro tri mes tre des te ano, até 5,8% –, o
de sem pe nho da in dús tria de bens de ca pi tal do Bra sil
pa re ce mu i to sa tis fa tó rio.

Numa aná li se mais pro fun da e acu ra da, ve mos
que a re a li da de é di fe ren te: não es ta mos di an te de
uma si tu a ção de com pe ti ção fa vo rá vel nem cô mo da
para a nos sa in dús tria de má qui nas e equi pa men tos.

Tra zer este im por tan te as sun to para de ba te no
Se na do Fe de ral, re a li zar um di ag nós ti co su má rio da
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si tu a ção de nos sa in dús tria de bens de ca pi tal, su ge -
rir as me di das ne ces sá ri as para me lho rar as con di -
ções de com pe ti ção in ter na ci o nal des se im por tan te
seg men to in dus tri al e so li ci tar o em pe nho das au to ri -
da des eco nô mi cas para a ado ção de uma ver da de i ra
po lí ti ca in dus tri al bra si le i ra são os ob je ti vos prin ci pa is 
des te meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cer ta -
men te os in ves ti men tos re a li za dos pela in dús tria de
bens de ca pi tal, sua mo der ni za ção, a me lho ria dos
pa drões de efi ciên cia e pro du ti vi da de, a ini ci a ti va e
ca pa ci da de de nos sos lí de res em pre sa ri a is, o au-
men to da ca pa ci da de pro du ti va das nos sas em pre -
sas e a com pe tên cia dos nos sos tra ba lha do res con tri -
bu í ram para su pe rar mu i tos obs tá cu los e di fi cul da des
que se an te põem ao seu de sen vol vi men to.

O de sem pe nho da nos sa in dús tria de má qui nas
e equi pa men tos, no ano de 2001, me re ce nos so re co -
nhe ci men to e re for ça nos sa con fi an ça no fu tu ro de
nos sa eco no mia.

No en tan to, pre ci sa mos con si de rar se ri a men te
que, ape sar de to das es sas re a li za ções, o que tem
sido fe i to pela in dús tria de bens de ca pi tal ain da é
pou co para o ta ma nho da eco no mia bra si le i ra, prin ci -
pal men te por suas gran des po ten ci a li da des eco nô mi -
cas, como país de ten tor de um dos ma i o res par ques
in dus tri a is do mudo.

A eco no mia bra si le i ra dis põe de to das as con di -
ções po ten ci a is para ex por tar mu i to mais, para cres-
cer mu i to mais, para ge rar mu i to mais em pre gos,
mais ren da e bem-es tar para nos sa po pu la ção.

As di fi cul da des en fren ta das pela eco no mia ar-
gen ti na trou xe ram con se qüên ci as ne ga ti vas di re tas
so bre nos sa eco no mia e con tri bu í ram para re du zir
nos sas ex por ta ções em, pelo me nos, US$47 mi lhões, 
no ano de 2001.

A cri se cam bi al, a es tag na ção da eco no mia dos
Esta dos Uni dos, no ano pas sa do, e ou tros fa to res ex-
ter nos tam bém con tri bu í ram para re du zir os in ves ti -
men tos pro gra ma dos para o se tor em cer ca de R$1,2
bi lhão.

Cer ta men te, al gu mas des sas con di ções po de -
rão ser su pe ra das no es pa ço cur to de tem po com o
re a que ci men to da eco no mia mun di al. E os Esta dos
Uni dos já co me çam a re cu pe rar com toda a for ça a sua
eco no mia, pro je tan do um cres ci men to de 5,8% para
este ano, con for me os úl ti mos da dos da im pren sa.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor, in-
fe liz men te, nos Esta dos Uni dos, quem está pu xan do
o cres ci men to é a in dús tria ar ma men tis ta.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Evi den te men te, emi nen te Se na dor Pe dro Si mon, te-
mos co nhe ci men to de que esse se tor nos Esta dos
Uni dos tem cres ci do de ma ne i ra as sus ta do ra – e jus-
ti fi ca da men te – por que sa be mos que o mun do todo
está em um mo men to be li co so. Mas, cer ta men te, ou-
tros se to res co me çam a se re cu pe rar, como, por
exem plo, o da cons tru ção ci vil. Tem-se no tí cia de que
um novo edi fí cio nos mol des do World Tra de Cen ter
está para ser lan ça do, ten do como um dos pro vá ve is
com pra do res o ex-Pre si den te Bill Clin ton; se gun do in-
for ma ções, as suas uni da des se rão ven di das por pre-
ços es tra tos fé ri cos. O fato é que a eco no mia nor-
te-ame ri ca na dá si na is de re vi ta li za ção, ain da que in-
fe liz men te a sua ma i or par ce la tal vez de cor ra da cor-
ri da ar ma men tis ta.

Ou tras con di ções di fi cil men te po de rão ser re-
ver ti das, como é o caso de um gran de nú me ro de
pos tos de tra ba lho que fo ram su pri mi dos de for ma de-
fi ni ti va.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma im-
por tan te in da ga ção que po de mos fa zer é a se guin te:
qual o mo ti vo da gran de di fe ren ça en tre a pro du ção
efe ti va e aque la que re pre sen ta o po ten ci al de nos sa
in dús tria de bens de ca pi tal?

Cer ta men te são mu i tas as va riá ve is res pon sá -
ve is por essa si tu a ção di fí cil, no mé dio e lon go pra-
zos, e uma aná li se mais téc ni ca e mais pro fun da não
ca be ria nes te meu pro nun ci a men to.

As li nhas bá si cas des se di ag nós ti co já fo ram re-
a li za das, tan to por pes qui sas uni ver si tá ri as como por
nos sas li de ran ças in dus tri a is, des ta can do-se o im-
por tan te tra ba lho re a li za do pela Asso ci a ção Bra si le i -
ra da Indús tria de Má qui nas e Equi pa men tos (ABI-
MAQ).

O Bra sil, como eco no mia emer gen te, ain da não
dis põe de to dos os fa to res ne ces sá ri os ao ple no de-
sen vol vi men to da in dús tria de bens du rá ve is, como o
ca pi tal, a tec no lo gia, os re cur sos hu ma nos e a in te -
gra ção en tre uni ver si da de e in dús tria, ne ces sá ria
para as se gu rar um pro ces so de de sen vol vi men to in-
dus tri al sus ten tá vel.

Nos so atu al es tá gio de de sen vol vi men to eco nô -
mi co e so ci al não per mi te o atin gi men to ime di a to de
to das as con di ções ne ces sá ri as para o ple no de sen -
vol vi men to de nos sa in dús tria de bens de ca pi tal e
sua in ser ção no mer ca do mun di al em con di ções de
com pe ti ção fa vo rá ve is.

Di fe ren te men te, os pa í ses adi an ta dos ofe re cem 
to das as con di ções para o de sen vol vi men to de suas
em pre sas e mu i tas ve zes con ce dem sub sí di os e van-
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ta gens eco nô mi cas, fi nan ce i ras e tec no ló gi cas, como
é o caso, ago ra, do em bar go ao aço, por que o Bra sil
es ta va com pe tin do em me lho res con di ções do que os
pró pri os Esta dos Uni dos. Por tan to, os ou tros pa í ses
con ce dem sub sí di os, van ta gens eco nô mi cas, fi nan -
ce i ras e tec no ló gi cas às gran des em pre sas pro du to -
ras de bens de ca pi tal.

Não es ta mos ad vo gan do a con ces são de sub sí -
di os, be ne fí ci os ou van ta gens in de vi das às em pre sas
bra si le i ras.

Qu e re mos, sim, que o Go ver no bra si le i ro não
pra ti que o que po de ría mos cha mar de sub sí di os ne-
ga ti vos; que não crie obs tá cu los e di fi cul da des para o
de sen vol vi men to nor mal de nos sas em pre sas; que
não agra ve o que tem sido cha ma do de cus to Bra sil.

Qu e re mos que o Go ver no bra si le i ro ado te e pra-
ti que uma ver da de i ra po lí ti ca in dus tri al; uma ação
afir ma ti va de Go ver no, mas nun ca uma an ti po lí ti ca in-
dus tri al.

Ain da hoje, li na re vis ta IstoÉ, des ta se ma na,
que o Pre fe i to do Rio de Ja ne i ro, Cé sar Maia, ga ran te
que, após apro va da a CPMF, a car ga tri bu tá ria bra si -
le i ra al can ça rá a ci fra de 35% do PIB. Asse gu ra que
tal ci fra apro xi ma-se das ta xas pra ti ca das nos pa í ses
nór di cos, por tan to, é in com pa tí vel com o mau ser vi ço
pres ta do à po pu la ção bra si le i ra. Sa be mos que as ta-
xas são ele va das nos pa í ses es can di na vos, nos pa í -
ses nór di cos. No en tan to, tudo é co lo ca do à dis po si -
ção da po pu la ção bra si le i ra. No Bra sil, se gun do Cé-
sar Maia, a car ga tri bu tá ria está atin gin do 35% do PIB
sem a con tra par ti da de ser vi ços con di zen tes, so bre -
tu do para a área so ci al.

Não po de mos ace i tar uma po lí ti ca de fi nan ci a -
men to ina de qua da no se tor in dus tri al, para uma eco-
no mia que pre ten de se in se rir de ma ne i ra com pe ti ti va 
no pro ces so de glo ba li za ção.

Não po de mos ace i tar es sas ele va das ta xas de
ju ros que são pra ti ca das no Bra sil; que im pe dem o
de sen vol vi men to de nos sa in dús tria e são to tal men te
in com pa tí ve is com pa drões in ter na ci o na is de cen tes
ou ace i tá ve is.

É bem pro vá vel que as ta xas de ju ros ha ve rão
de ba i xar ago ra, Sr. Pre si den te, pelo me nos du ran te
as cam pa nhas ele i to ra is dos ilus tres can di da tos à
Pre si dên cia. Te nho acom pa nha do cada um de les e
um dos pon tos prin ci pa is de suas pla ta for mas po lí ti -
cas é jus ta men te a que da da taxa de ju ros.

Não po de mos ace i tar uma car ga tri bu tá ria mais
do que ele va da, até mes mo es cor chan te; fru to de um
sis te ma tri bu tá rio com ple xo, ul tra pas sa do, in com pa tí -
vel com a con cor rên cia in ter na ci o nal, que não ace i ta

a ex por ta ção de im pos tos, e mu i to me nos pa gar pela
ine fi ciên cia das ma qui nas tri bu tá ri as vo ra zes.

Hoje, no Bra sil, as em pre sas são tri bu ta das an-
tes mes mo de sa be rem se te rão lu cro – é o cha ma do
lu cro pre su mi do –; os im pos tos in ci dem inú me ras ve-
zes so bre o pro ces so pro du ti vo, so bre os mes mos
bens e ser vi ços, em cada eta pa da pro du ção e cir cu la -
ção; e a cu mu la ti vi da de não per mi te nem mes mo a
men su ra ção das alí quo tas re a is, in ci den tes so bre os
di ver sos bens e se to res eco nô mi cos.

O Bra sil ja ma is se tor na rá um país ver da de i ra -
men te de sen vol vi do, se fi car na de pen dên cia da ex-
por ta ção de pro du tos agrí co las, ou seja, pro du tos pri-
má ri os, ali men tos e ou tros bens que in cor po rem pou-
co va lor.

O Bra sil pre ci sa pro du zir e in cor po rar à sua pro-
du ção in dus tri al bens com ma i or va lor agre ga do, com
ma i or ní vel tec no ló gi co, de cor ren tes de pes qui sas e
de sen vol vi men to ci en tí fi co.

Sem isso, o Bra sil não con se gui rá sair da ar ma -
di lha dos ju ros al tos, do gran de en di vi da men to in ter -
no e ex ter no, nem po de rá con cor rer em con di ções
efe ti vas com os de ma is pa í ses pro du to res de bens de
ca pi tal.

Não te nho dú vi das de que a in dús tria de má qui -
nas e equi pa men tos já te ria dado uma con tri bu i ção
ma i or e mais sig ni fi ca ti va para o cres ci men to da ren-
da na ci o nal, da ge ra ção de em pre gos e a cri a ção de
di vi sas, se o Bra sil ti ves se uma ver da de i ra po lí ti ca in-
dus tri al, uma po lí ti ca efe ti va de apo io aos se to res pro-
du ti vos, como ocor re nos prin ci pa is pa í ses de sen vol -
vi dos.

Ne nhum país sé rio e com pro me ti do com o de-
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al e com o bem-es tar
de sua po pu la ção pra ti ca uma po lí ti ca que po de ría -
mos cha mar de sub sí di os ne ga ti vos.

Ne nhum país ver da de i ra men te pre o cu pa do
com sua eco no mia ex por ta tri bu tos, pra ti ca ju ros es-
tra tos fé ri cos nem cria em ba ra ços ao li vre de sen vol vi -
men to das ati vi da des in dus tri a is, como in fe liz men te
mu i tas ve zes ocor re no Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho ple-
na con vic ção de que o Se na do Fe de ral ja ma is ne ga rá 
o seu apo io a to das as me di das ne ces sá ri as ao de-
sen vol vi men to sus ten tá vel da nos sa in dús tria de
bens de ca pi tal.

De i xo aqui o meu ape lo às au to ri da des da área
eco nô mi ca do Go ver no Fe de ral, para que to mem as
pro vi dên ci as ne ces sá ri as para evi tar a tri bu ta ção ex-
ces si va do se tor de bens de ca pi tal; para que ado tem
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uma po lí ti ca de ju ros e fi nan ci a men to que per mi ta o
de sen vol vi men to de nos sa in dús tria.

Não po de mos per mi tir que nos sa in dús tria se
tor ne ob so le ta, que de i xe de in cor po rar no vas tec no -
lo gi as, que aban do ne a pes qui sa e per ca a luta num
mun do eco nô mi co glo ba li za do e de com pe ti ção cada
vez mais dura e acir ra da.

É in dis pen sá vel que lu te mos to dos por uma ver-
da de i ra po lí ti ca in dus tri al bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nu -

an do a lis ta de ora do res, con ce do a pa la vra ao ilus tre
Se na dor do Pi a uí Fre i tas Neto.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, em uma ini ci a ti va da mais am pla re-
le vân cia, o Mi nis té rio da Edu ca ção co me çou, esta se-
ma na, a dis tri bu ir co le ções de li te ra tu ra para os es tu -
dan tes, das es co las pú bli cas, de 4ª e 5ª sé ri es do
Ensi no Fun da men tal. Nada me nos do que 8 mi lhões e
500 mil es tu dan tes de ve rão be ne fi ci ar-se com esse
pro gra ma, que re ce beu o nome de Li te ra tu ra em Mi-
nha Casa. Na pri me i ra eta pa, 60 mi lhões de li vros se-
rão dis tri bu í dos em todo País.

O pro gra ma re pre sen ta uma ino va ção em re la -
ção aos for ma tos ge ral men te em pre ga dos para a ten-
ta ti va de es ti mu lar a le i tu ra en tre os es tu dan tes. Ha bi -
tu al men te, pro cu ra-se equi par as bi bli o te cas das es-
co las. Tra ta-se de me di da cor re ta, pois mul ti pli ca o al-
can ce do in ves ti men to, pos si bi li tan do-se, em tese,
que ma i or nú me ro de alu nos se be ne fi cie do aces so à
obra li te rá ria.

No en tan to, nem sem pre atin ge-se as sim o re-
sul ta do es pe ra do. O uso do li vro em bi bli o te ca aca ba
por se mos trar, por pa ra do xal que pa re ça, de al can ce
res tri to. Os es tu dan tes em ge ral só os pro cu ram
quan do ins ta dos pe los pro fes so res, que por sua vez
to mam es sas me di das para tur mas in te i ras. O aces so 
à obra li te rá ria, por tan to, já so fre aí al gu ma res tri ção.

A di fi cul da de ma i or, po rém, não é essa. Um dos
prin ci pa is obs tá cu los à al fa be ti za ção e mais tar de à
cri a ção de efe ti vo há bi to de le i tu ra é a fal ta de con ta to
com o li vro fora da es co la. Espe ci al men te nas fa mí li as 
de me nor ren da e de me nor es co la ri da de, o aces so
ao li vro se res trin ge à es co la, por tem po li mi ta do, por-
tan to. O es tu dan te só oca si o nal men te lê, ma nu se ia,
uti li za o li vro da bi bli o te ca. Tra ta-se de uma ati vi da de
even tu al, o que im pos si bi li ta cri ar há bi tos.

A dis tri bu i ção das co le ções aos es tu dan tes per-
mi te su pe rar esse obs tá cu lo. Evi den te men te não bas-
ta en tre gar-lhe o li vro. O pa pel da pro fes so ra e do pro-

fes sor será ain da mais es sen ci al, ao ori en tar os alu-
nos para o seu uso, es ti mu lan do-os a le rem, aju dan -
do-os a fazê-lo e co bran do-lhes de sem pe nho. O pri-
me i ro pas so, po rém es ta rá dado.

Esse pro je to pi o ne i ro pro por ci o na rá, por tan to, a
for ma ção de um acer vo pes so al do alu no. De acor do
com o Mi nis té rio da Edu ca ção, de ve rá pros se guir em
2003, com a en tre ga de mais 30 mi lhões de obras li te -
rá ri as a alu nos da 4ª sé rie. De acor do com o anún cio
fe i to pelo Mi nis tro Pa u lo Re na to, o MEC, res pon sá vel
por essa ini ci a ti va, fará li ci ta ção para a aqui si ção das
co le ções e, a par tir daí, as es co las re ce be rão oito co-
le ções di fe ren tes para en tre gar aos alu nos.

Mos tra ain da o Mi nis tro Pa u lo Re na to que a
cam pa nha de in cen ti vo à le i tu ra no País deve ser per-
ma nen te. Co lo car li vros nas mãos dos es tu dan tes
cons ti tui o pri me i ro e tal vez o mais im por tan te pas so
des se pro ces so. No en tan to, será pre ci so ir adi an te,
es ti mu lan do a le i tu ra, a tro ca de li vros, ati vi da des di-
dá ti cas, como o alu no es cre ver so bre o que leu.

Pre o cu pa-me, igual men te, o ele va do pre ço dos
li vros di dá ti cos no mer ca do. Co i bir abu sos nes sa área
é ob je ti vo do pro je to de lei que apre sen tei no Se na do
Fe de ral no dia 20 de mar ço des te ano. Ape sar de ini ci -
a ti vas como a que aca ba de ser ado ta da pelo Mi nis té -
rio da Edu ca ção, as sim como dos pro gra mas de dis-
tri bu i ção de li vros di dá ti cos às es co las pu bli cas de
todo o País, nem to dos os es tu dan tes são al can ça dos 
por elas. Entre eles, es tão os que fre qüen tam es ta be -
le ci men tos pri va dos. Já ar cam com o cus to do en si no, 
em ge ral ele va do, e pre ci sam ain da fa zer fren te às
des pe sas com os li vros in dis pen sá ve is ao acom pa -
nha men to do cur so, que cos tu mam ter pre ços ar ti fi ci -
al men te ma ni pu la dos.

Com o ob je ti vo de com ba ter essa ma ni pu la ção
de pre ço e di an te da in con ve niên cia de im por al gum
tipo de con tro le di re i to, pro pu se mos que os li vros di-
dá ti cos, para se rem ad qui ri dos com re cur sos pú bli -
cos, se jam ava li a dos e apro va dos por co mis são es pe -
ci a li za da, le van do-se em con ta, em pri me i ro lu gar,
seu con te ú do, mas tam bém as con di ções de apre-
sen ta ção, de aca ba men to e, en fim, o cus to do exem-
plar, in clu si ve para o con su mi dor par ti cu lar. Nes se
sen ti do, de ter mi na mos que cons ti tua re qui si to para a
aqui si ção de li vros di dá ti cos com re cur sos pú bli cos a
prá ti ca de igual pre ço, por par te da edi to ra, para os
con su mi do res par ti cu la res.

De se ja mos evi tar, pa ra le la men te, o ele va do
cus to ge ra do pela subs ti tu i ção for ça da dos li vros a
cada ano le ti vo, im pe din do seu apro ve i ta men to por
mais de um mem bro da mes ma fa mí lia. Acres cen -
ta-se, as sim, aos seus já pe sa dos en car gos fa mi li a res 
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a des pe sa ele va da com os li vros exi gi dos pe las ins ti -
tu i ções de en si no, quan do não com a pró pria ma trí cu -
la. O ob je ti vo é com ba ter a uti li za ção de li vros des car -
tá ve is, a prá ti ca de mo di fi ca ções em pe que na es ca la
e as con di ções vi si vel men te ina de qua das de apre-
sen ta ção e aca ba men to, que one ram o Po der Pú bli co
e as fa mí li as. Tra ta-se de um des per dí cio ab sur do de
re cur sos.

Cum pri men to o Mi nis tro da Edu ca ção pela ini ci -
a ti va de lan çar o pro gra ma Li te ra tu ra em Mi nha Casa,
dis po ni bi li zan do li vros de boa qua li da de aos es tu dan -
tes de todo o Bra sil e vi a bi li zan do os es for ços para di-
fun dir o há bi to de le i tu ra. Cha mo a aten ção, po rém,
para os al tos cus tos dos li vros no País, em es pe ci al
do li vro di dá ti co.

Mais do que nun ca, está na hora de com ple -
men tar mos ini ci a ti vas como a que vem to man do o Mi-
nis té rio da Edu ca ção, para ga ran tir o ma i or aces so
pos sí vel ao li vro, in clu si ve o li vro di dá ti co, como uma
con di ção ma i or de ci da da nia. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –

RJ. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há
nes te País um pro ces so de per da do sen so co mum
de jus ti ça em fa vor da he ge mo nia e da efi cá cia. Já me
pro nun ci ei ou tras ve zes des ta tri bu na a esse res pe i to
por que isso me pre o cu pa. Mais do que me pre o cu pa:
isso me as sus ta. Infe liz men te, essa per da de sen ti do
de jus ti ça par te da nos sa eli te, dos for ma do res de opi-
nião e trans bor da para toda a so ci e da de. Esse mo vi -
men to está mu i to li ga do aos fe nô me nos de cres ci -
men to da cor rup ção, do ban di tis mo, da cri mi na li da de, 
da des cren ça e da per da de va lo res, de um modo ge-
ral, da nos sa so ci e da de.

Sr. Pre si den te, no fim da se ma na pas sa da,
ocor reu um fato que ilus tra mu i to bem essa per da do
sen ti do de jus ti ça: tra ta-se de um caso exem plar e
em ble má ti co, para usar ex pres são tão em voga. O
fato foi que o Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil va dis se, num
even to pú bli co, que o Impos to de Ren da da pes soa fí-
si ca no Bra sil de ve ria ser mais pro gres si vo e atin gir a
alí quo ta de 50%. Para que foi ele di zer isso! Um frê mi to 
cor reu des de logo os cír cu los da eli te bra si le i ra e, ao
frê mi to, su ce deu a ar ti lha ria pe sa da: ”Pe ga mos o
Lula“, como se Lula ti ves se dito uma bar ba ri da de e
essa fos se uma pro va de sua bar bá rie, de sua inép cia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mí ni ma
con si de ra ção de jus ti ça mos tra que Lula está ab so lu -

ta men te cor re to no que dis se. É cla ro que se pode dis-
cu tir se a ma i or alí quo ta deve ser 40%, 50% ou 60%,
mas não é cer ta men te jus to que a ma i or alí quo ta do
Impos to de Ren da da pes soa fí si ca seja 25%. Não
tem ne nhum sen ti do de jus ti ça que, so bre os ren di -
men tos de quem ga nha R$50 mil, in ci da a mes ma alí-
quo ta que in ci de so bre os ren di men tos da que le que
ga nha R$5 mil.

O que Lula dis se é o que se pra ti ca no mun do in-
te i ro, ex ce to no Bra sil, onde, exa ta men te por for ça da
he ge mo nia des sas eli tes apro ve i ta do ras, o sis te ma
tri bu tá rio se con fi gu rou de tal for ma que é ex tre ma -
men te be ne vo len te para com a pes soa fí si ca, mas
pesa mu i to so bre as em pre sas e so bre a pro du ção,
en ca re cen do-a e di fi cul tan do as ex por ta ções. Essa é
a re a li da de. E na me di da em que pesa so bre a pro du -
ção, as em pre sas, na tu ral men te, re pas sam os seus
cus tos, in clu si ve os do Impos to de Ren da, para o
pre ço dos seus pro du tos. Isso acar re ta a di fi cul da de
de ex por ta ções, como eu dis se, e o en ca re ci men to
das mer ca do ri as no pró prio mer ca do in ter no. Além
dis so, pro duz in jus ti ça, por que o im pos to é re pas sa -
do in dis tin ta men te para to dos, sem ne nhum peso de
con si de ra ção quan to à ren da e o po der aqui si ti vo do
con tri bu in te. 

Isso ex pli ca tam bém por que a car ga tri bu tá ria
no Bra sil é tão ele va da – há pou co es cu tei ob ser va -
ção do Se na dor Car los Pa tro cí nio nes se sen ti do. To-
dos con cor da mos. Um sis te ma tri bu tá rio tão mal fe i to
e tão de for ma do como esse aca ba re sul tan do num
peso ex ces si vo por que nin guém sabe quem paga.
Quem paga é o con su mi dor, é o pró prio con tri bu in te,
por que o go ver no paga os ju ros ele va dos que sus ten -
tam todo o pro ces so de trans fe rên cia de ren da, o in-
ver so do que de ve ria ser pelo sen ti do de jus ti ça.

Sr. Pre si den te, é pre ci so res ta u rar mi ni ma men te 
o sen ti do de jus ti ça e de éti ca por que éti ca e jus ti ça
es tão in ti ma men te li ga dos, in dis so lu vel men te li ga -
dos, mas ape la-se sem pre para a efi cá cia. Já co nhe -
ço o pon to de vis ta do Sr. Eve rar do Ma ci el e do Sr. Pe-
dro Ma lan, pois tive opor tu ni da de de es cu tá-los em
en con tros pro mo vi dos pelo Se na dor Ney Su as su na:
res pon de ram com a efi cá cia às mi nhas in da ga ções a
esse res pe i to. Se gun do eles, au men tar a alí quo ta não
pro duz bons re sul ta dos, por que a base tri bu tá ria é
pe que na e, além dis so, es tar-se-á pro du zin do um au-
men to na so ne ga ção.

Ora, Sr. Pre si den te, au men tar ou di mi nu ir a so-
ne ga ção é uma ques tão de fis ca li za ção, do bom fun-
ci o na men to do apa re lho ar re ca da dor, do apa re lho fis-
cal. Essa ale ga ção de que a base tri bu tá ria é pe que na 
e de que isso não vai au men tar mu i to a so ne ga ção é
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ab so lu ta men te fal sa, na me di da em que as fun ções
do sis te ma tri bu tá rio não se li mi tam a pro du zir a ar re -
ca da ção. O sis te ma tri bu tá rio tem tam bém a fun ção
de pro du zir jus ti ça so ci al, de re dis tri bu ir ren da, como
se fez em to dos os pa í ses do mun do que têm uma
ren da ra zo a vel men te bem dis tri bu í da. Isso não ocor-
reu no Bra sil, por que aqui te mos esse sis te ma que é
mu i to fa lho.

Qu e ro di zer que o ar gu men to da efi cá cia e da
so ne ga ção não vale. Esse ar gu men to par te do prin cí -
pio de que a tri bu ta ção tem ape nas que pro du zir re-
cur sos para o Te sou ro, para o ca i xa do go ver no, e não
as sim. O sis te ma tri bu tá rio tem ou tras fun ções mu i to
im por tan tes nes te País de in jus ti ças, en tre as qua is, a
de pro mo ver uma me lhor dis tri bu i ção de ren da, tri bu -
tan do mais pe sa da men te a pes soa fí si ca de al tos ren-
di men tos.

Cla ro que não es tou que ren do só tri bu tar os sa-
lá ri os, é pre ci so tri bu tar os ga nhos de ca pi tal, as he-
ran ças e o pa tri mô nio, como já quis o pró prio Fer nan -
do Hen ri que Car do so ao tem po em que era Se na dor.
Isso não foi fe i to no Bra sil sob o fal so ar gu men to da
efi cá cia, por que, no fun do, tudo isso aco ber ta a le gi ti -
ma ção da in jus ti ça, esse qua dro pe sa do de in jus ti ça
que está, li te ral men te, es gar çan do o te ci do so ci al bra-
si le i ro e pro du zin do essa per da de va lo res, essa per-
da com ple ta de sen ti do de va lo res e de jus ti ça e, evi-
den te men te, pro du zin do al tos ín di ces de cri mi na li da -
de e de des res pe i to aos prin cí pi os da mo ral e da éti-
ca, o que nos as sus ta mu i to.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Con ce de-me
V. Exª um apar te? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ) – Ouço V. Exª com pra zer. 

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no, con cor do ple na men te com as im por -
tan tís si mas con si de ra ções fe i tas por V. Exª. Deve ser
um dos ob je ti vos pri mor di a is do Bra sil fa zer a re for ma
tri bu tá ria, ques tão adi a da por di ver sas ve zes por con-
si de ra rem ou tras me di das mais im por tan tes. Te mos
um sis te ma tri bu tá rio com ple xo, com cer ca de 60 ti-
pos di fe ren tes de im pos tos, ta xas e con tri bu i ções. A
pri me i ra me di da con si de ra da pelo go ver no em tem-
pos de cri se é a cri a ção de no vos im pos tos, vi san do
aca bar com o dé fi cit pú bli co e, ao mes mo tem po, au-
men tar as ta xas ou os co e fi ci en tes re la ti vos, o que é
ab sur do. Nos sa car ga tri bu tá ria é das mais al tas do
mun do. Te mos o ma i or nú me ro de im pos tos e a ma i or
so ne ga ção fis cal de todo o mun do. Pela com ple xi da -
de do sis te ma, é até di fí cil cap tar re cur sos. Con cor do
com as con si de ra ções fe i tas por V. Exª. Re al men te,

pre ci sa mos pen sar se ri a men te num sis te ma mais
sim ples, um sis te ma que o povo en ten da, no qual a
cla re za e a trans pa rên cia se jam os fa to res mais im-
por tan tes. O con tri bu in te deve sa ber o que está pa-
gan do. Além dis so, o sis te ma deve ser pro por ci o nal:
aque les que de têm ma i or po der eco nô mi co de vem
pa gar mais. Con cor do ple na men te com V. Exª. Essa
deve ser uma pre o cu pa ção do Se na do, prin ci pal men -
te nes te mo men to em que a ar re ca da ção au men ta
cada vez mais e o con tri bu in te está al ta men te sa cri fi -
ca do. O ide al se ria que hou ves se um ma i or nú me ro
de pes so as pa gan do pou co. Po rém, la men ta vel men -
te, no nos so sis te ma, pou cos pa gam mu i to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ) – Se na dor Lind berg Cury, agra de ço o apar te de V.
Exª. Cor ro bo ro a ne ces si da de e a ur gên cia da re a li za -
ção da re for ma tri bu tá ria, que está em pa u ta há pelo
me nos oito anos, mas ain da não foi re a li za da por que
não in te res sa a es sas eli tes que co man dam a for ma -
ção da opi nião e a pa u ta po lí ti ca do País.

O Go ver no, por um lado, está sen do aten di do,
por que esse sis te ma pro duz re ce i ta, em bo ra da ma-
ne i ra mais in jus ta pos sí vel, com car ga tri bu tá ria so bre 
as em pre sas e re pas ses para o con su mi dor. Além dis-
so, aten de aos in te res ses dos apli ca do res, dos pos-
su i do res de pa tri mô nio no País e dos ban cos, já que
os ju ros são ele va dís si mos. Para pagá-los, são ne-
ces sá ri os 30% do que se ar re ca da no Bra sil. É pre ci -
so ar re ca dar mu i to para sa tis fa zer o pa ga men to dos
ju ros e a fome dos ban que i ros e dos apli ca do res de
um modo ge ral.

Enquan to isso, no que tan ge à pes soa fí si ca, o
im pos to di re to, que é o mais jus to, é o mais re la xa do
pos sí vel. Esse, sim, po de ria atin gir pa tri mô ni os e ri-
que zas dos que man dam no País e opri mem toda a
po pu la ção e toda a pro du ção, da for ma pela qual o
sis te ma está es tru tu ra do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro ma ni fes tar mais
uma vez a mi nha pre o cu pa ção com esse pro ces so,
essa per da do sen ti do de jus ti ça, essa pri o ri da de ab-
so lu ta à efi cá cia. Antes de tudo, é pre ci so ser efi caz
na pro du ção de re ce i tas para o Te sou ro; e es sas co i -
sas que fa lam de jus ti ça, isso de i xa-se para de po is,
como se fos se me nos im por tan te, como se a per da de
sen ti do de jus ti ça e de va lo res mo ra is e éti cos não ge-
ras se os efe i tos de le té ri os que des gas tam e des tro -
em a so ci e da de bra si le i ra.

Lula es ta va ab so lu ta men te cer to quan do fa lou
na pro gres si vi da de ma i or do Impos to de Ren da para
pes soa fí si ca. Toda essa ar ti lha ria é pro po si ta da men -
te fe i ta para pe sar por so bre ele uma ale ga ção ab so -
lu ta men te fal sa, que é a de ter dito uma im pro pri e da -
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de, quan do, na ver da de, o que ele dis se é o mais cor-
re to; é dis to que este País está pre ci san do ur gen te -
men te nes te mo men to: jus ti ça eco nô mi ca, jus ti ça so-
ci al. E o ins tru men to me lhor para isso é o sis te ma tri-
bu tá rio, sim, aque le que cha mam de ”sis te ma Ro bin
Hood“ – mas o fato é o que foi ado ta do por todo o
mun do: tri bu ta pe sa da men te o rico, a pes soa fí si ca
que tem mais pa tri mô nio, he ran ça, re cur sos, ga nhos
de ca pi tal, es pe ci al men te e ali via as clas ses mais mo-
des tas dos im pos tos in di re tos – aque les que as tri bu -
tam mais pe sa da men te.

Sr. Pre si den te, isso é fun da men tal. Esse acon te -
ci men to foi exem plar, em ble má ti co e deve nos ser vir
de re fle xão. A re for ma tri bu tá ria, como sa li en tou o Se-
na dor Lind berg, é uma das ur gên ci as ma i o res des te
País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 178, de 2002 –  art. 357 do
Re gi men to Inter no) (Vo ta ção no mi nal, se não

hou ver emen das, na ses são se guin te)

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 5, de 2002 (n.º 203/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da -
ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º
do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de
de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer sob nº 242, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá -
vel, com as Emen das n.ºs 1 a 3-CCJ, que
apre sen ta, com voto con trá rio do Se na dor
Ro ber to Re quião e abs ten ções dos Se na do -
res Osmar Dias e Jef fer son Pé res.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de
dis cus são.

Em dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e das
emen das.

Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –

RJ. 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 re pe ti ti vo, por que
adu zi rei ra zões que já te nho tra zi do a esta tri bu na
con tra esta pro pos ta, que, a meu ju í zo, le va rá os me i -
os de co mu ni ca ção bra si le i ros, caso seja apro va da, a
uma evo lu ção no sen ti do de:

1 – Per da de au to no mia em re la ção aos in te res -
ses e ob je ti vos na ci o na is;

2 – Con cen tra ção ma i or ain da do que a exis ten -
te hoje.

Per da de au to no mia, Sr. Pre si den te, por que é
ine vi tá vel que em pre sas que es tão em di fi cul da de fi-
nan ce i ra, que es tão em ab so lu ta afli ção no que res-
pe i ta ao fa tor ca pi tal, que é de ci si vo qua se para sua
so bre vi vên cia, pas sem a ofe re cer o que po dem e o
que não po dem a esse ca pi tal que vi ria com ple men tar 
as suas ne ces si da de de ca i xa e dar fô le go para sua
so bre vi vên cia.

Sr. Pre si den te, o que vai acon te cer é um ver da -
de i ro le i lão. As em pre sas de co mu ni ca ção ofe re ce rão
cada vez mais, por que os in ves ti do res do mun do não
cor re rão ao Bra sil para com prar ações de em pre sas
de co mu ni ca ção bra si le i ras, não! Se rão ex tre ma men -
te se le ti vos, como, aliás, são em qual quer apli ca ção
que fa zem. E, ob vi a men te, a si tu a ção pre cá ria des sas 
em pre sas le va rá a uma ati tu de de sub ser viên cia e de
es for ço de cap ta ção des ses re cur sos, o que, ne ces -
sa ri a men te, vai con du zi-las a uma es pé cie de le i lão
ao in ver so, cada uma ofe re cen do mais a fim de ser
com pra da pelo ca pi tal es tran ge i ro. Mas pou cas se rão
es co lhi das e so bre vi ve rão. As de ma is não te rão chan-
ce num mer ca do cada vez mais con cen tra do no mun-
do in te i ro, ob vi a men te no Bra sil tam bém.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, es ta rá se pro ces -
san do tam bém mais e mais a con cen tra ção, que já é
evi den te nos me i os de co mu ni ca ção do Bra sil. Bas ta
re cor dar o que era e o que é hoje o uni ver so das em-
pre sas de co mu ni ca ção e ve ri fi car a con cen tra ção
que to dos apon tam mais ou me nos em re la ção à
Rede Glo bo. Hou ve essa con cen tra ção exa ta men te
por que, na ori gem, essa em pre sa teve a par ti ci pa ção
de ca pi tal es tran ge i ro, por meio de con tra tos com a
Time Life, o que re ti rou das de ma is a ca pa ci da de de
com pe ti ção. Ago ra, o pro ces so se re pe ti rá. É cla ro que
a Rede Glo bo con ta rá com ma i o res pos si bi li da des do
que as de ma is em ob ter par ti ci pa ção de ca pi tal es-
tran ge i ro, pois já pos sui li ga ções in ter na ci o na is, in clu -
si ve a par ti ci pa ção da Mi cro soft, na Glo bo Cabo. Ou
seja, é uma gran de em pre sa e pos sui to das as cre-
den ci a is para ob ter o re for ço do ca pi tal es tran ge i ro.

Tal vez o Gru po Abril tam bém pos sua tais con di -
ções. Os de ma is, Sr. Pre si den te, se não ofe re ce rem
mu i to  mas mu i to mes mo , di fi cil men te vão ser es co -
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lhi dos para se rem pre mi a dos com o in gres so des se
ca pi tal, que está li mi ta do a 30% dos vo tos, mas que,
na ver da de, por acor do de aci o nis tas e por pro ce di -
men tos não con tra tu a is mes mo, te rão he ge mo nia na
di re ção des sas em pre sas.

A sal va guar da dos bra si le i ros na di re ção edi to ri -
al, Sr. Pre si den te, eu pre fe ria até que nem cons tas se,
tal é sua ino cu i da de, en fim, o ri dí cu lo em que isso
aca ba ca in do por que quan tos bra si le i ros es tão aí ser-
vin do aos in te res ses es tran ge i ros e re ce ben do bons
sa lá ri os e, por isso, sem ne nhu ma con si de ra ção em
re la ção à cul tu ra e aos in te res ses na ci o na is. De for ma 
que essa sal va guar da não tem ne nhu ma ex pres são
de va lor, não tem ne nhum sig ni fi ca do ma i or. 

Ago ra, a mí dia bra si le i ra está an si o sa por esse
in gres so que já é per mi ti do no caso das te le vi sões por
as si na tu ra. O li mi te lá já é 50%. E nem por isso hou ve
um aflu xo enor me de ca pi ta is es tran ge i ros ca pa zes
de ti rar es sas em pre sas do es ta do fa li men tar ou
pré-fa li men tar em que elas se en con tram. Fi ze ram in-
ves ti men tos ex ces si vos, pen sa ram que o Bra sil fos se
um País de Pri me i ro Mun do; fi ze ram in ves ti men tos
es tra tos fé ri cos e es tão amar gan do di fi cul da des ter rí -
ve is, e com a pos si bi li da de de ter ca pi tal es tran ge i ro
em até 50%. Ago ra, na TV aber ta, na im pren sa, nas
re vis tas, nas es ta ções de rá dio, re vis tas... Os jor na is
pe que nos, as re vis tas pe que nas, as es ta ções de rá-
dio pe que nas vão ter al gu ma pos si bi li da de de aces so 
ao in ves ti men to es tran ge i ro? Onde es ta mos, Sr. Pre-
si den te?! Isso é uma de ci são ori en ta da para os gran-
des gru pos. Tal vez dois ou três, no má xi mo; os gran-
des gru pos bra si le i ros vão se be ne fi ci ar ao fa ze rem
es ses acor dos e li qui dar ain da ma i or nú me ro de con-
cor ren tes, con cen tran do cada vez mais a co mu ni ca -
ção nas mãos de pou cos gru pos no Bra sil.

Essa emen da é ab so lu ta men te in con ve ni en te
aos in te res ses do País, à cul tu ra bra si le i ra, à in for ma -
ção cor re ta da po pu la ção bra si le i ra so bre ques tões e
pro ble mas que vão se agra var nos pró xi mos anos. Na
me di da em que se afir ma como na ção de di men são
im por tan te no mun do, o Bra sil ob vi a men te vai so frer
re pre sá li as, as sé di os, com pe ti ções mais acir ra das.
Na me di da em que sua opi nião es ti ver sen do for ma da 
com a in fluên cia de in te res ses que es tão do lado
opos to nes se con fli to com os nos sos in te res ses, ob vi -
a men te a na ção, a cul tu ra bra si le i ra vai ser ex tre ma e
pro fun da men te pre ju di ca da.

Fica aqui a mi nha po si ção ex plí ci ta. São mu i to
pou cos os Se na do res que vão vo tar con tra a emen da, 
está tudo ar ran ja do, o rolo com pres sor já está pron to
para ser pas sa do. Mas fica aqui a nos sa ad ver tên cia,
a nos sa ma ni fes ta ção ex plí ci ta, con trá ria a esse con-

tra-sen so, a essa per mis são ab so lu ta men te in con ve -
ni en te e pe ri go sa que se está abrin do para o País,
que con du zi rá, sim, à des na ci o na li za ção e à con cen -
tra ção dos me i os de co mu ni ca ção, da ca pa ci da de de
in for ma ção ao povo e à Na ção bra si le i ra.

Aqui fica o nos so pro tes to, a nos sa po si ção con-
trá ria, com a al ter na ti va de que exis tem, no Bra sil,
me ca nis mos para pro ce der à ca pi ta li za ção e ao re e -
qui pa men to da mí dia bra si le i ra. O BNDE, o ma i or
Ban co de de sen vol vi men to do mun do, ex ce tu an do-se 
o Ban co Mun di al – não há ou tro ban co na ci o nal ou re-
gi o nal que se com pa re ao BNDE –, tem re cur sos para
de sen vol ver um pro gra ma re a lís ti co, bra si le i ro, na ci o -
nal, de re e qui pa men to e de qua li fi ca ção das nos sas
em pre sas de co mu ni ca ção, de re for ço de seu ca pi tal
para que elas en fren tem a pró xi ma eta pa do de sen -
vol vi men to tec no ló gi co, a qual, aliás, tem de ser de-
sen vol vi da com ca u te la, para não se re pe tir o que
ocor reu com as TVs por as si na tu ra, que acre di ta ram
que o Bra sil era um País de Pri me i ro Mun do. O en ca -
mi nha men to tec no ló gi co, no Bra sil, deve ser fe i to com
ca u te la, e nada me lhor do que a ex pe riên cia de bra si -
le i ros que são téc ni cos, ser vi do res e di ri gen tes do
BNDE, que têm ex pe riên cia exa ta men te para di men -
si o nar, ade qua da men te, a evo lu ção tec no ló gi ca do
Bra sil, re for çan do o ca pi tal e o equi pa men to das nos-
sas em pre sas de co mu ni ca ção. 

Esse é o ca mi nho cor re to, que res pon de às exi-
gên ci as do in te res se na ci o nal da po pu la ção bra si le i -
ra, da opi nião pú bli ca, de sua in for ma ção e for ma ção.
Tudo pode ser des tru í do, der ro ca do, por uma in sen -
sa tez. Este pro je to es te ve pa ra do du ran te anos. De
re pen te, tem de ser apro va do às car re i ras para per mi -
tir o in gres so de ca pi tal es tran ge i ro em nos sa im pren -
sa, em nos so rá dio, em nos sa te le vi são, o que vai
ocor rer, como dis se, em pou cos gru pos, con cen tran -
do ain da mais a já con cen tra da for ma de es tru tu ra ção 
dos me i os de co mu ni ca ção no Bra sil.

Fica aqui o nos so pro tes to, a nos sa ma ni fes ta -
ção con trá ria e as ra zões em que se fun da men tam
nos sa po si ção. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, 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, Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con ti -
nua em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, de cla -
ro en cer ra da a dis cus são.
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A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã para vo ta ção em pri-
me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – 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 4, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º
do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe
so bre a or ga ni za ção e fun ci o na men to dos
par ti dos po lí ti cos), ten do

Pa re cer sob nº 244, de 2002, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs-
ti tu ti vo), que ofe re ce.

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 quar ta ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da emen da, do subs ti -

tu ti vo e da 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 o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Item
3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2001 (nº
104/99, 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 FM Sté reo Som Espe ci al 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 Osas co,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 3, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Pe dro Piva, com abs ten ção do Se na dor
Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra usar da pa la vra, en-

cer ro a dis cus são.

Re tor no a Pre si dên cia ao Se na dor Ra mez Te-
bet.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e
Srs. Se na do res, a vo ta ção fica trans fe ri da para 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 388, de 2001 (nº
794/2000, 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 Urti gão a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São João
da Urti ga, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 44, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Emi lia Fer nan des.

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.
A vo ta ção fica trans fe ri da para ama nhã.

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 391, de 2001 (nº
914/2001, 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 Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca Qu e -
luz de Mi nas 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 Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2002,
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.
Trans fi ro a vo ta ção para ama nhã.

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 392, de 2001
(nº 925/2001, 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 TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó -
li ca de San tos para exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Cu ba tão, Esta do de São Pa u lo, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 88, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc:
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 que i ra dis cu ti-lo, en cer ro a

dis cus são.
Trans fi ro a vo ta ção para ama nhã.

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 394, de 2001
(nº 941/2001, 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 Edu ca ti va de Vera Cruz do Oes 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 Vera Cruz do Oes te,
Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 45, de 2002,
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.
A vo ta ção do pro je to fica trans fe ri da para ama nhã.
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 395, de 2001
(nº 942/2001, 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 Aba diâ nia a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Aba diâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 130, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma gui to Vi le la.

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.
A vo ta ção do pro je to fica trans fe ri da para ama nhã.

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 427, de 2001
(nº 1.136/2001, 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 Nos sa Se nho ra das Do res 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 Do res do
Inda iá, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 137, de
2002, 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.
A vo ta ção do pro je to fica trans fe ri da para ama nhã.
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 ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º

Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 44/02-LPSDB

Bra sí lia, 25 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a in di ca -
ção do Se na dor Lú dio Co e lho como ti tu lar e a subs ti -
tu i ção do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha pelo Se na dor
Luiz Otá vio, como su plen te, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB jun to à Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Ge ral do Melo, Lí der 
do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 45/02-LPSDB

Bra sí lia, 25 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as Pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti -
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal -
do Du ar te, Como ti tu lar nas Co mis sões Assun tos So-
ci a is, de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e na Co-
mis são de Edu ca ção, e como su plen te nas co mis -
sões de Assun tos Eco nô mi cos e de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Ge ral do Melo, Lí der 
do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na os Srs. Se na do res in di ca dos pela Li de -
ran ça do PSDB para in te gra rem as Co mis sões a que
se re fe rem os ex pe di en tes que aca bam de ser li dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 112, DE 2002

Alte ra o art. 5º da 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 evi tar
pre te ri ções no pa ga men to de fa tu ras.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.666, de 2l de ju nho de

1993, pas sa a a se guin te re da ção:

Art. 5º To dos os va lo res, pre ços e cus-
tos uti li za dos nas li ci ta ções te rão como ex-
pres são mo ne tá ria a mo e da cor ren te na ci o -
nal, res sal va do o dis pos to no art. 42 des ta
lei, de ven do cada uni da de da Admi nis tra -
ção, no pa ga men to das obri ga ções re la ti vas 
ao for ne ci men to de bens, lo ca ções, re a li za -
ção de obras e pres ta ções de ser vi ços, obe-
de cer, para cada fon te di fe ren ci a da de re-
cur sos, a es tri ta or dem cro no ló gi ca da apre-
sen ta ção das fa tu ras. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

As cons tan tes no tí ci as so bre mal ver sa ção de di-
nhe i ros pú bli cos de i xam a ma i o ria da po pu la ção in-
dig na da. So men te os pou cos be ne fi ciá ri os des se
des ca la bro po dem re go zi jar-se.

A cor rup ção é um dos ma les de ma i or den si da de
no aba ti men to mo ral da ad mi nis tra ção. De sa cre di ta os
bons ad mi nis tra do res, de ses ti mu la o cum pri men to das
obri ga ções tri bu tá ri as e leva à des cren ça gran de par te
da so ci e da de, para não fa lar no pre ju í zo fi nan ce i ro pro-
pri a men te dito a que está su je i to o erá rio.

Em 1993, com a edi ção da nova Lei de Li ci ta -
ções, que subs ti tu iu o De cre to-Lei nº 2.300, de 21 de
no vem bro de 1986, deu-se um pas so sig ni fi ca ti vo no
aper fe i ço a men to dos ins tru men tos ju rí di cos para a
re a li za ção de com pras e con tra ções de ser vi ços e
obras por par te do Po der Pú bli co. Não obs tan te, a en-
ge nho si da de de maus bra si le i ros ain da en con tra cer-
tas bre chas em nos sa le gis la ção para a con se cu ção
de suas prá ti cas con de ná ve is, daí por que to dos te-
mos que fi car aten tos e, na me di da do pos sí vel, avan-
çar mos na di re ção da me lho ria cons tan te de nos sas
nor mas ju rí di cas, a fim de mi ti gar a ação de le té ria
des ses agen tes da cor rup ção.

A bem da ver da de, o tipo pe nal pre vis to no art.
92 da mes ma Lei nº 8.666/93 “pa gar fa tu ra com pre te -
ri ção da or dem cro no ló gi ca de sua exi gi bi li da de” Pena
– de ten ção de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos, e mul ta" re-
sul ta ria em um qua se nada ju rí di co, a per ma ne cer no
tex to atu al do art. 5º da ci ta da Lei a ex pres são “sal vo
quan do pre sen tes re le van tes ra zões de in te res se pú-
bli co e me di an te – pré via jus ti fi ca ti va da au to ri da de
com pe ten te, de vi da men te pu bli ca da”. – Sim, por que
esta cláu su la não pas sa de uma vál vu la per mis si va
de to das as tra mói as que se que i ra fa zer no ato do pa-
ga men to das fa tu ras. Com a exis tên cia dela pode-se
pa gar a quem se qui ser e quan do se qui ser. Bas ta
que se jus ti fi que!

Assim, após as me di ções, con fe rên ci as e vis to ri -
as, os con tra ta dos emi tem suas fa tu ras, en tre gam-nas
à re par ti ção, e os agen tes pú bli cos só têm que
pagá-las na or dem cro no ló gi ca em que fo rem apre sen -
ta das, in de pen den te men te de qua is quer fa vo res.

Eis a ra zão fun da men tal des te pro je to, para cuja
apro va ção es pe ra mos con tar com os no bres Pa res do
Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2002. – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

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 ção e con tra tos da ad mi nis tra -
ção pú bli ca 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:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os

....................................................................................
Art. 5º To dos os va lo res, pre ços e cus tos uti li za -

dos nas li ci ta ções te rão como ex pres são mo ne tá ria a
mo e da cor ren te na ci o nal, res sal va do o dis pos to no
art. 42 des ta lei, de ven do cada uni da de da ad mi nis tra -
ção, no pa ga men to das obri ga ções re la ti vas ao for ne -
ci men to de bens, lo ca ções, re a li za ção de obras e
pres ta ção de ser vi ços, obe de cer, para cada fon te di-
fe ren ci a da de re cur sos, a es tri ta or dem cro no ló gi ca
das da tas de suas exi gi bi li da des, sal vo quan do pre-
sen tes re le van tes ra zões de in te res se pú bli co e me di -
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an te pré via jus ti fi ca ti va da au to ri da de com pe ten te,
de vi da men te pu bli ca da.

§ 1º Os cré di tos a que se re fe re este ar ti go te rão
seus va lo res cor ri gi dos por cri té ri os pre vis tos no ato
con vo ca tó rio e que lhes pre ser vem o va lor.

§ 2º A cor re ção de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or
cor re rá à con ta das mes mas da ta ções or ça men tá ri as
que aten de ram aos cré di tos a que se re fe re.
....................................................................................

SEÇÃO III
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 92. Admi tir, pos si bi li tar ou dar ca u sa a qual-
quer mo di fi ca ção ou van ta gem, in clu si ve pror ro ga ção 
con tra tu al, em fa vor do ad ju di ca tó rio, du ran te a exe-
cu ção dos con tra tos ce le bra dos com o po der pú bli co,
sem au to ri za ção em lei, no ato con vo ca tó rio da li ci ta -
ção ou nos res pec ti vos ins tru men tos con tra tu a is, ou,
ain da, pa gar fa tu ra com pre te ri ção da or dem cro no ló -
gi ca de sua apre sen ta ção:

Pena – de ten ção, de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Inci de na mes ma pena o con-
tra ta do que, ten do com pro va da men te con cor ri do
para a con su ma ção da ile ga li da de, ob tém van ta gem
in de vi da ou se be ne fi cia, in jus ta men te, das mo di fi ca -
ções ou pror ro ga ções con tra tu a is.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.300,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Dis põe so bre li ci ta ções e con tra tos
da ad mi nis tra ção fe de ral e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, com fun da men to
nos ar ti gos 8º, item XVII, alí nea c, e 55, item II, da
Cons ti tu i ção,

De cre ta:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os

Art. 1º Este de cre to-lei ins ti tui o es ta tu to ju rí di co
das li ci ta ções e con tra tos ad mi nis tra ti vos per ti nen tes
a obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções, no âm bi to
da ad mi nis tra ção fe de ral cen tra li za da e au tár qui ca.

Art. 2º As obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções 
da ad mi nis tra ção, quan do con tra ta das com ter ce i ros,
se rão ne ces sa ri a men te pre ce di das de li ci ta ção, res-
sal va das as ex ce ções pre vis tas nes te de cre to-lei.

Art. 3º A li ci ta ção des ti na-se a se le ci o nar a pro-
pos ta mais van ta jo sa para a ad mi nis tra ção e será
pro ces sa da e jul ga da em es tri ta con for mi da de com
os prin cí pi os bá si cos da igual da de, da pu bli ci da de, da
pro bi da de ad mi nis tra ti va, da vin cu la ção ao ins tru -
men to con vo ca tó rio, do jul ga men to ob je ti vo e dos que
lhe são cor re la tos.

§ 1º É ve da do aos agen tes pú bli cos ad mi tir, pre-
ver, in clu ir, ou to le rar, nos atos de con vo ca ção, cláu-
su las ou con di ções que:

I – com pro me tam, res trin jam, ou frus trem, o ca-
rá ter com pe ti ti vo do pro ce di men to li ci ta tó rio;

II – es ta be le çam pre fe rên ci as ou dis tin ções em
ra zão da na tu ra li da de, da sede ou do do mi cí lio dos li-
ci tan tes.

§ 2º Em igual da de de con di ções, à vis ta do cri té -
rio ou jul ga men to es ta be le ci do no ins tru men to con vo -
ca tó rio, será as se gu ra da pre fe rên cia aos bens e ser-
vi ços pro du zi dos, no País, por em pre sas na ci o na is.

§ 3º A li ci ta ção não será si gi lo sa, sen do pú bli -
cos, e aces sí ve is ao pú bli co, os atos de seu pro ce di -
men to, sal vo quan to ao con te ú do das pro pos tas, até a
res pec ti va aber tu ra.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

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

CAPÍTULO VII
Da Admi nis tra ção Pú bli ca

SEÇÃO 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 es ta 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.
....................................................................................

(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.)
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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 em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 226, DE 2002

Re quer a in ser ção em Ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to do mé di co pe-
di a tra Dr. Ri nal do De La ma re.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Se na dor Ra mez Te bet,

Com fun da men to no dis pos to no Art. 218, in ci -
so VII, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re-
que i ro a Vos sa Exce lên cia a in ser ção em Ata de um
voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to, dia 28 do
cor ren te, no Rio de Ja ne i ro, do mé di co pe di a tra Dr.
Ri nal do De La ma re, com men sa gens de con do lên ci -
as à sua fa mi lia.

Jus ti fi ca ção

O Bra sil per deu uma de suas mais im por tan tes
fi gu ras, no cam po da me di ci na. Aos 92 anos de ida de, 
fa le ceu, on tem, às 18 ho ras, de in su fi ciên cia res pi ra -
tó ria, aque le que foi o prin ci pal guia dos jo vens pais e
mães na cri a ção de seus fi lhos, nos úl ti mos 61 anos,
o Dr. Ri nal do De La ma re, au tor de “A Vida do Bebê”,
um ver da de i ro “ma nu al de ins tru ções” de como li dar
com cri an ças e fazê-las cres cer e se de sen vol ver com
sa ú de, tan to fí si ca quan to psi co ló gi ca.

Ain da re cém-for ma do o Dr. De La ma re teve a
idéia de es cre ver o seu li vro. Em 1941, com pou cos
pa ci en tes, mu dou seu con sul tó rio do su búr bio de Ma-
du re i ra para o cen tro do Rio, na Ave ni da Nilo Pe ça -
nha. Aí per ma ne ceu, por mu i tos anos, mu dan do-se,
em se gui da para Co pa ca ba na, onde che gou a co le ci -
o nar 60 mil fi chas de cli en tes.

Seu li vro “A Vida do Bebê” está na 41ª edi ção e
já ven deu mais de 6,5 mi lhões de exem pla res. A úl ti -
ma edi ção, que aca ba de ser lan ça da, ain da foi acom-
pa nha da, pes so al men te, pelo au tor, ape sar de já do-
en te, des de que, em se tem bro pas sa do, so freu um
der ra me.

O Dr. De La ma re acon se lha va os pais a im po -
rem li mi tes aos fi lhos re bel des, com fir me za mas com
ca ri nho. Re su mia isto na fra se, que ado tou, do lí der
guer ri lhe i ro ar gen ti no que lu tou ao lado de Fi del Cas-
tro, na Re vo lu ção Cu ba na, Er nes to “Che” Gu e va ra:
“Hay que en du re cer-se pero sin per der la ter nu ra ja-
más”, di zia ele.

Assim acon se lhou e as sim pro ce deu, na cri a ção 
das duas fi lhas – Ger ma na e Ma ria Te re za –, dos três
ne tos – Ro dri go, Cris ti na e Pa trí cia –, e das duas bis-
ne tas – Ga bri e la e Bru na. De i xa vi ú va Da. Ger ma na.

O Dr. Ri nal do De La ma re foi se pul ta do hoje, às 11
ho ras, no Ce mi té rio São João Ba tis ta, no Rio de Ja ne i -
ro. Seu li vro ain da ser vi rá a mu i tas ge ra ções de pais, na
cri a ção de seus fi lhos, como já ser viu a mu i tos ou-
tros,-que, hoje, já avós con ti nu am a ori en tar-se pe los
seus sá bi os con se lhos, agra de cen do a Deus o pri vi lé -
gio de ter co lo ca do ao nos so al can ce o Dr. De La ma re.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 2002. – Se na -
dor Pe dro Si mon.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Este re-
que ri men to 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.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si-
mon, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Com fun-
da men to no dis pos to do art. 218, Sr. Pre si den te, re-
que i ro a in ser ção em Ata de um voto de pro fun do pe-
sar pelo fa le ci men to, no Rio de Ja ne i ro, do mé di co pe-
di a tra Dr. Ri nal do De La ma re, com men sa gens de
con do lên ci as à sua fa mí lia.

O Bra sil per deu uma das mais im por tan tes fi gu -
ras no cam po da me di ci na. Aos 92 anos de ida de, fa-
le ceu, on tem, às 18 ho ras, de in su fi ciên cia res pi ra tó -
ria, aque le que foi o prin ci pal guia dos jo vens pais e
mães na cri a ção dos seus fi lhos, nos úl ti mos 61 anos,
o Dr. Ri nal do De La ma re, au tor de A Vida do Bebê,
um ver da de i ro ”ma nu al de ins tru ções“ de como li dar
com cri an ças e fazê-las cres cer e se de sen vol ver com
sa ú de, tan to fí si ca quan to psi co ló gi ca.

Ain da re cém-for ma do, o Dr. De La ma re teve a
idéia de es cre ver o seu li vro. Em 1941, com pou cos
pa ci en tes, mu dou seu con sul tó rio do su búr bio de Ma-
du re i ra para o cen tro do Rio, na Ave ni da Nilo Pe ça -
nha. Aí per ma ne ceu por mu i tos anos, mu dan do, em
se gui da, para Co pa ca ba na, onde che gou a co le ci o -
nar 60 mil fi chas de cli en tes.

Seu li vro A Vida do Bebê esta na 41ª edi ção e
já ven deu mais de 6,5 mi lhões de exem pla res. A úl ti -
ma edi ção, que aca ba de ser lan ça da, ain da foi
acom pa nha da pes so al men te pelo au tor, ape sar de
já do en te, des de que, em se tem bro pas sa do, so freu
um der ra me.
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O Dr. De La ma re acon se lha va os pais a im po rem
li mi tes aos fi lhos re bel des, com fir me za, mas com ca ri -
nho. Re su mia isso na fra se, que ado tou, do lí der guer ri -
lhe i ro ar gen ti no que lu tou ao lado de Fi del Cas tro, na
Re vo lu ção Cu ba na, Ernes to ”Che“ Gu e va ra: ”Hay que
en du re cer se pero sin per der la ter nu ra ja mas“.

Assim acon se lhou e as sim pro ce deu na cri a ção
das duas fi lhas, Ger ma na e Ma ria Te re za, dos três ne-
tos, Ro dri go, Cris ti na e Pa trí cia, e das duas bis ne tas,
Ga bri e la e Bru na. De i xa vi ú va Dª Ger ma na.

O Dr. Ri nal do De La ma re foi se pul ta do hoje, às
11 ho ras, no Ce mi té rio São João Ba tis ta, no Rio de
Ja ne i ro. Seu li vro ain da ser vi rá a mu i tas ge ra ções de
pais, na cri a ção de seus fi lhos, como já ser viu a mu i -
tos ou tros, que, hoje, já avós, con ti nu am a ori en tar-se
pe los seus sá bi os con se lhos, agra de cen do a Deus o
pri vi lé gio de ter co lo ca do ao nos so al can ce o Dr. De
La ma re.*

Nun ca co nhe ci o Dr. De La ma re, mas não pos so 
es que cer que este li vro, A Vida do Bebê, li e reli di ver -
sas ve zes. Mu i tas ve zes, de ma dru ga da, quan do a fe-
bre das mi nhas cri an ças era alta, le van ta va-me cor-
ren do, an tes de to mar qual quer po si ção, para ver o
que di zia o Dr. De La ma re.

Impres si o nan te a be le za des sa obra. Impres si o -
nan te como ela é po si ti va, como ori en ta as mães e,
prin ci pal men te, os pais, por que as mães, de cer ta
ma ne i ra, já es tão pre pa ra das. Os pais, po rém, na
hora da do en ça, na hora em que acon te cem os pro-
ble mas é que que rem sa ber o que fa zer.

Por ser um le i tor as sí duo des te li vro, por ter
com pra do mais de 50 exem pla res dele ao lon go da
mi nha vida, e de tê-los pre sen te a do aos ca sa is ami-
gos meus quan do ti ve ram o pri me i ro fi lho, é que sei
da im por tân cia des te li vro e do Dr. De La ma re. Um ho-
mem que pu bli ca um li vro e que hoje está na 41ª edi-
ção, com seis mi lhões de exem pla res, um ho mem que
pu bli ca um li vro com a be le za e com a ter nu ra na des-
cri ção das co i sas da vida...

O Sr. José Alen car (PL – MG) – V. Exª me per-
mi te um apar te, Se na dor Pe dro Si mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o
ma i or pra zer, Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Se na dor Pe dro
Si mon, pedi a V. Exª um apar te para tra zer o nos so
tes te mu nho so bre o que V. Exª aca ba de in for mar so-
bre o Dr. Ri nal do De La ma re. Mi nha mu lher e eu te-
mos três fi lhos. Em re la ção aos três, ado ta mos a ori-
en ta ção do Dr. Ri nal do De La ma re não só como um
gran de pe di a tra, mas tam bém como um ami go nos so. 
O fa le ci men to do Dr. Ri nal do De La ma re é uma gran-

de per da, não ape nas para a me di ci na bra si le i ra, como
tam bém para os pais de fa mí lia que se va lem da que le
li vro a que V. Exª se re fe re no seu pro nun ci a men to. O li-
vro A vida do Bebê, de fato, nos ori en ta – a nós, pais ,
por que as mães sa bem como cu i dar dos fi lhos. Nós
acre di tá va mos mais no li vro e as aju dá va mos após
lê-lo. O Dr. Ri nal do, como nós o cha má va mos, fa le ceu
aos 92 anos de ida de e pro va vel men te te nha exer ci do
a me di ci na por mais de 60 anos inin ter rup ta men te.
Por tan to, vá ri as ge ra ções pas sa ram pe las mãos dele.
Ele tra ba lha va em Co pa ca ba na, na Ga le ria Alas ka,
onde fi ca va seu con sul tó rio. Ha via fi las, ape sar de mar-
car mos hora, pois to das aque las fa mí li as le va vam as
cri an ças para que o Dr. Ri nal do De La ma re des se a
sua sá bia ori en ta ção. Pedi esse apar te – e agra de ço a
V. Exª por me con ce dê-lo – para me con gra tu lar com
seu pro nun ci a men to que ho me na ge ia esse gran de
bra si le i ro, ori en ta dor das fa mí li as bra si le i ras.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Fico
emo ci o na do com o apar te de V.Exª que teve a opor tu -
ni da de de co nhe cê-lo e a fe li ci da de de ver os seus fi-
lhos re ce ber o aten di men to do Dr. De La ma re. Não
tive essa chan ce, por que eu mo ra va no Rio Gran de
do Sul e, gra ças a Deus, em bo ra te nha per di do um fi-
lho num de sas tre de au to mó vel, a sa ú de de meus fi-
lhos sem pre foi mu i to boa e não pre ci sei sair de Por to
Ale gre para cu i dar dela.

Co me cei a ler o li vro quan do mi nha mu lher dis se 
que ela es ta va grá vi da. Não me lem bro de le i tu ra a
que eu te nha pres ta do mais aten ção; não me lem bro
de le i tu ra a que eu te nha me de di ca do mais; não me
lem bro de le i tu ra em que eu te nha co nhe ci do e apren-
di do a co nhe cer o sen ti men to, o sig ni fi ca do da mãe,
do pai e da cri an ça. Esse li vro teve com pe ne tra ção. É
um li vro fe i to para pes so as sim ples, não é um li vro fe i -
to para de mons trar co nhe ci men tos mé di cos, com pe -
tên cia, pa la vras di fí ce is. 

Uma par te do li vro é de di ca da a ques tões ur-
gen tes. Nes ses mo men tos, não fi ca va ne nhu ma dú vi -
da, por que as res pos tas es ta vam lá. Enquan to mi nha
mu lher es ta va li gan do para o mé di co, eu es ta va len do
o li vro, e quan do o mé di co che ga va, eu já es ta va com
a so lu ção, que en con tra va no li vro. Ge ral men te ele
es ta va cer to.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V.Exª per mi -
te-me um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com pra-
zer, no bre Se na dor.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Pe-
dro Si mon, tam bém me sen ti no de ver, na obri ga ção
de dar um tes te mu nho ins pi ra do no dis cur so de V. Exª.
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Re al men te, Dr. De La ma re es cre veu uma das obras
mais li das na área mé di ca em nos so País e, como V.
Exª dis se, o li vro foi es cri to não para mé di cos mas para
pais. Os meus três fi lhos fo ram cri a dos tam bém com
esse li vro à ca be ce i ra de nos sa cama. Gos ta ria de
cum pri men tá-lo, dan do o tes te mu nho de mais um que
agra de ce e va lo ri za essa obra, que até hoje não foi
su pe ra da. Pa ra béns, Se na dor, pela lem bran ça.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de -
ço o apar te de V. Exª, esse meu co le ga le i tor as sí duo
do li vro.

Vol tei a lê-lo, Sr. Pre si den te, com 65 anos, quan-
do tive um fi lho tem po rão; eu que ima gi na va não pre-
ci sa ria mais do li vro. Com a di fe ren ça de 30 anos, não
en con trei nada me lhor do que vol tar ao meu ve lho li-
vro por que ali es ta va ain da o que hoje é mu i to atu al. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -

ção o Re que ri men to nº 226, de 2002.
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) – Agra de -

ço ao Se na dor Pe dro Si mon que, pelo seu agu do sen-
so hu ma ni tá rio, per mi te ao Se na do fa zer esse tris te
re gis tro, mas tam bém ho me na ge ar a me mó ria de um
ho mem que aca ba de fa le cer e que pres tou re le van -
tes ser vi ços ao País; um ho mem que, con ver san do
com os pais, con ver sa va com os be bês; um ho mem
que se atu a li zou no tem po e que não se en tre gou.
Seu li vro che gou à 41ª edi ção.

De sor te, Se na dor Pe dro Si mon, que não exis te
li vro ve lho do Dr. Ri nal do De La ma re. Exis te a pri me i -
ra edi ção, que re me te to dos à 41ª edi ção. Foi um ho-
mem que na tu ral men te es te ve pre sen te em qua se to-
dos os la res bra si le i ros e, por isso, me re ce do Se na do 
essa jus ta ho me na gem que V. Ex.ª lem brou de pres-
tar e que é acom pa nha da pela Casa, in clu si ve pela
Mesa, na pes soa do seu Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta mos 
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Arlin do
Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. 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, não são pou cos os
es for ços que te mos fe i to – no Le gis la ti vo e no Exe cu ti -
vo – para aper fe i ço ar as re la ções de mer ca do e para
me lhor aten der ao con su mi dor. Tudo isso, den tro das
re gras de fun ci o na men to re gu lar da ini ci a ti va pri va da.

Com cer te za, um dos mais sig ni fi ca ti vos pas sos foi a
trans fe rên cia do ser vi ço de te le fo nia para ope ra do ras
pri va das. Se, por um lado, é cer to afir mar que esse foi
um dos se to res em que mais avan ça mos, mes mo sob
a res pon sa bi li da de de em pre sas es ta ta is, tam bém é
cor re to afir mar que não se jus ti fi ca va a per ma nên cia
des sa área no âm bi to es ta tal. 

Esta mos, ago ra, as sis tin do a uma tro ca de acu-
sa ções en tre agên ci as go ver na men ta is, em que se in-
clui até mes mo a ame a ça de um co lap so ge ral do sis-
te ma. Isso, num se tor que mo vi men tou nada me nos
do que US$33 bi lhões em 2001, mas, mes mo as sim,
vem se que i xan do da ba i xa ren ta bi li da de, mes mo
com a mul ti pli ca ção do nú me ro de apa re lhos ce lu la -
res para 30 mi lhões de les. 

O as sun to foi le va do pelo Ban co Cen tral à Câ-
ma ra de Po lí ti ca Eco nô mi ca com re co men da ção para
fle xi bi li za ção des se mer ca do e, o mais gra ve, de que
se per mi tis se a an te ci pa ção de fu sões, o que pode re-
pre sen tar pe ri go de oli go po li za ção ou mo no po li za ção 
do se tor de te le fo nia no Bra sil, com gra ves con se -
qüên ci as para o con su mi dor e, par ti cu lar men te, para
o se tor pro du ti vo que de man da co mu ni ca ção como
meio de pro du ção, ele van do seus cus tos e re du zin do
a com pe ti ti vi da de. 

A Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções –
Ana tel, por in ter mé dio de um de seus di re to res, mos-
trou-se con trá ria à su ges tão e acu sou di re to res do
Ban co Cen tral de atu a rem em fa vor do lobby das pres-
ta do ras. O fato ge rou uma re pre sen ta ção ao Con se lho
de Éti ca do ser vi ço pú bli co, que po de rá pu nir o di re tor
da Ana tel. Mas, apa ren te men te, não se dis cu tiu ou
não se tor nou pú bli co o que de fato se dis cu te. 

Há ou não o ris co de um ”apa gão“ no se tor da
te le fo nia? Cor re ou não o País o ris co efe ti vo de cair
nas mãos de um mo no pó lio, des ta vez pri va do e não
mais es ta tal, do se tor de te le co mu ni ca ções? Por tan -
to, é con ve ni en te que o Se na do Fe de ral pro mo va o
ques ti o na men to das au to ri da des do se tor para que
fa çam ao País um re la to efe ti vo das con di ções ope ra -
ci o na is, fi nan ce i ras e de mer ca do das te le co mu ni ca -
ções bra si le i ras, in ves ti gan do os ris cos que cor re mos
nes se se tor.

Por via das dú vi das, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, apre sen tei pro je to em de fe sa dos con su -
mi do res, se jam eles re si den ci a is ou co mer ci a is. Pelo
meu pro je to, as pres ta do ras se rão obri ga das a ins ta -
lar me di do res de pul so te le fô ni co, de modo a que os
con su mi do res te nham, de fato, con tro le so bre suas
con tas. Com o me di dor de pul sos, es ta re mos pro te -
gen do o con su mi dor das co bran ças in de vi das, fato
que vem sen do de nun ci a do na im pren sa e jun to aos
ór gãos de de fe sa do con su mi dor; es ta re mos pro por -
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ci o nan do um sis te ma de fis ca li za ção di re to e per ma -
nen te, por par te do usuá rio, do pre ço das ta ri fas. É o
que já ocor re em nos sas con tas de água ou de ele tri -
ci da de.

Mas, Sr. Pre si den te, não é ape nas esse o pon to
cen tral de mi nha ma ni fes ta ção hoje a res pe i to do sis-
te ma de te le co mu ni ca ções bra si le i ro. Tra ta-se de ou-
tro abu so que se vem re gis tran do. Mes mo pas san do a
ope ra ção dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções para a
ini ci a ti va pri va da, per sis te com o Po der Pú bli co o po-
der-de ver de fis ca li zar as ope ra ções, a qua li da de da
pres ta ção de ser vi ços, o res pe i to ao usuá rio-con su -
mi dor. Assim sen do é que, ao que brar o mo no pó lio
es ta tal das te le co mu ni ca ções e ado tar o prin cí pio da
jus ta con cor rên cia para re ger as re la ções en tre as
em pre sas pres ta do ras de ser vi ços de te le co mu ni ca -
ções, os usuá ri os e o mer ca do, pre ser vou-se o di re i to
de fis ca li za ção, por par te do Esta do.

Em fun ção dis so, que ro re gis trar aqui al gu mas
re cla ma ções que te nho re ce bi do – e ve jam, Srªs e
Srs. Se na do res, são vá ri as que che gam ao nos so ga-
bi ne te di a ri a men te – as qua is dão con ta, no mí ni mo,
de um des res pe i to aos usuá ri os dos ser vi ços te le fô ni -
cos. Tra ta-se da ne ga ti va em for ne cer lis tas te le fô ni -
cas ge ra is para os usuá ri os dos ser vi ços. 

Como to dos sa be mos, a Lei Ge ral das Te le co -
mu ni ca ções (Lei n.º 9.472, de 16 de ju lho de 1997)
de ter mi nou que a edi ção e dis tri bu i ção de lis ta gens
de as si nan tes dos ser vi ços de te le fo nia fixa de i xa ria
de ser de com pe tên cia ex clu si va das em pre sas pres-
ta do ras, pas san do tam bém a ser ob je to de li vre com-
pe ti ção. 

Des sa for ma, o art. 213 da que la Lei Ge ral es ta -
be le ce que qual quer in te res sa do po de rá di vul gar, por
qual quer meio, lis tas de as si nan tes do Ser vi ço Te le fô -
ni co Fixo Co mu ta do, STFC. Para ga ran tir a exe qüi bi li -
da de des sa nor ma, o mes mo dis po si ti vo, em seu pa-
rá gra fo pri me i ro, de ter mi na que as em pre sas pres ta -
do ras des se ser vi ço de te le fo nia são obri ga das a for-
ne cer uma lis ta gem de seus as si nan tes, de for ma
não-dis cri mi na tó ria e em pra zos e a pre ços ra zoá ve is, 
a quem qui ser di vul gá-la.

 Além dis so, e para de i xar ain da mais cla ra a in-
ten ção do le gis la dor de que brar o an ti go mo no pó lio
de ti do pe las es ta ta is das te le co mu ni ca ções, o pa rá -
gra fo se gun do do mes mo ar ti go 213 da Lei Ge ral das
Te le co mu ni ca ções obri ga as em pre sas pres ta do ras
do Ser vi ço Te le fô ni co Fixo Co mu ta do a for ne ce rem
uma lis ta te le fô ni ca gra tu i ta a seus as si nan tes. Fica
cla ro que essa lis ta obri ga tó ria e gra tu i ta, de no mi na -
da Lis ta Te le fô ni ca Obri ga tó ria e Gra tu i ta (LTOG) na
le gis la ção, deve ser edi ta da e dis tri bu í da pe las em-

pre sas pres ta do ras a seus as si nan tes, in de pen den te -
men te da obri ga to ri e da de de for ne ci men to, a de ma is
in te res sa dos e a pre ços ra zoá ve is, de lis ta gens de
seus as si nan tes, con for me de ter mi na o ci ta do pa rá -
gra fo pri me i ro do art. 213.

A re gu la men ta ção des se ar ti go da Lei Ge ral,
que so bre ve io na for ma da Re so lu ção nº 66 da Agên-
cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (Ana tel), de 9 de
no vem bro de 1998, tor nou ain da mais evi den te a du-
pla res pon sa bi li da de por par te das em pre sas pres ta -
do ras do ser vi ço de te le fo nia fixa no que diz res pe i to à
di vul ga ção de lis tas de seus as si nan tes. Tan to as sim
que o art. 28 des sa Re so lu ção de ter mi na ser de ex-
clu si va res pon sa bi li da de da em pre sa pres ta do ra a
dis tri bu i ção da LTOG. A Re so lu ção de ter mi na ain da
que essa lis ta não pode ser ex plo ra da co mer ci al men -
te. Em ou tras pa la vras, por um lado, as em pre sas
pres ta do ras são obri ga das a dis tri bu ir uma lis ta a
seus as si nan tes sem in ser ções de pu bli ci da de, en-
quan to que, por ou tro lado, são obri ga das a for ne cer
uma lis ta gem de seus as si nan tes a em pre sas edi to -
ras de ca tá lo gos te le fô ni cos que po de rão, es sas sim,
ven der es ses es pa ços em suas pu bli ca ções. 

Essa é, Sr. Pre si den te, a le gis la ção vi gen te que
re gu la a edi ção e dis tri bu i ção de lis tas de as si nan tes
do ser vi ço de te le fo nia fixa.

Ora, te mos re ce bi do de nún ci as cor ro bo ra das
por in for ma ções ve i cu la das pela im pren sa de que al-
gu mas em pre sas con ces si o ná ri as do Ser vi ço Te le fô -
ni co Fixo Co mu ta do vêm se ne gan do a for ne cer lis ta -
gens de seus as si nan tes a edi to ras de ca tá lo gos te le -
fô ni cos ou pra ti can do ilí ci to de ven der es pa ços pu bli -
ci tá ri os em ca tá lo gos edi ta dos por elas ou por em pre -
sas a elas co li ga das ou sub si diá ri as, man ten do-se
as sim, ile gal men te no ne gó cio das lis tas te le fô ni cas.

Como vi mos, às em pre sas pres ta do ras dos ser-
vi ços de te le fo nia é ve da do atu ar no ramo de ca tá lo -
gos te le fô ni cos, de ven do con cen trar-se ex clu si va -
men te no ne gó cio de ser vi ços de te le co mu ni ca ções. 

Entre tan to, como a le gis la ção por nós ci ta da
ape nas de ter mi na que as lis ta gens de ve rão ser co lo -
ca das à dis po si ção de qua is quer in te res sa dos a pre-
ços e em pra zos ra zoá ve is, as em pre sas pres ta do ras
es tão es ta be le cen do pre ços ab sur dos para a ob ten -
ção, por par te das edi to ras, de ca das tros dos as si -
nan tes. E co me tem esse abu so ape sar do con ti do em
sú mu la edi ta da pela Ana tel em 2000 que for ne ce pa-
râ me tros para o le van ta men to de va lo res a se rem co-
bra dos pe las em pre sas pe las in for ma ções ca das tra is
de seus as si nan tes.

O mer ca do de edi ção de lis tas te le fô ni cas mo vi -
men ta, se gun do in for ma ções da Ga ze ta Mer can til,
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cer ca de R$640 mi lhões por ano. Tra ta-se, por tan to,
de um mer ca do co bi ça do, e es ta mos as sis tin do a um
em ba te en tre as duas ma i o res em pre sas de edi ção
de lis tas, a Lis tel Bell South e a Te le lis tas, que, jun tas,
co brem a ma i or par te do ter ri tó rio na ci o nal. A pri me i ra 
acu sa as pres ta do ras Te le mar e Bra sil Te le com de
edi ta rem suas LTOG por in ter mé dio da Te le lis tas, ca-
rac te ri zan do uma es pé cie de jo int ven tu re in for mal,
cla ra men te ve da da pela le gis la ção de te le co mu ni ca -
ções. Além dis so, es ta ri am pra ti can do con cor rên cia
des le al ao co brar pre ços abu si vos para for ne cer as
lis ta gens de seus as si nan tes às con cor ren tes de sua
par ce i ra, a Te le lis tas. A Te le mar es ta ria per mi tin do a
in ser ção de sua lo go mar ca ape nas nas lis tas clas si fi -
ca das edi ta das pela Te le lis tas, de ma ne i ra a dar-lhes
um su pos to ca rá ter de ofi ci a li da de, en quan to que
esse ca rá ter é ad mi ti do ape nas para as LTOG, que,
lem bra mos, não po dem ter cu nho co mer ci al. Ou seja,
as em pre sas pres ta do ras do ser vi ço de te le fo nia fixa
não po dem au fe rir ga nhos de ca pi tal com a edi ção de
lis tas te le fô ni cas.

Ora, Sr. Pre si den te, são os usuá ri os dos ser vi -
ços de te le co mu ni ca ções, os ci da dãos bra si le i ros, os
que mais per dem com es sas dis pu tas. Dis pu tas que
in te res sam tão-so men te aos ne gó ci os das em pre sas
pres ta do ras dos ser vi ços de te le fo nia fixa e àque les
das em pre sas edi to ras de lis tas te le fô ni cas. Enquan to 
se es pe ra que, even tu al men te, a Jus ti ça de se ma ra -
nhe esse em ba ra ço, não há mais gui as te le fô ni cos
con fiá ve is nas re si dên ci as dos as si nan tes. Os usuá ri -
os são obri ga dos, cada vez mais fre qüen te men te, a
pe dir o au xí lio do 102, que, na tu ral men te, co bra, e
não ba ra to, pela in for ma ção. Pior: como úl ti mo re cur -
so, o usuá rio às ve zes é le va do a con fi ar na lis ta an ti -
ga, in va ri a vel men te de sa tu a li za da, in clu si ve em vir tu -
de das re cen tes mu dan ças de cen tra is te le fô ni cas, e
fica as sim su je i to a com ple tar inú me ras li ga ções para
o nú me ro er ra do, li ga ções que tam bém, na tu ral men -
te, são co bra das.

Te mos no tí cia, Sr. Pre si den te, de que a Ana tel
está in ves ti gan do as con ces si o ná ri as dos ser vi ços te-
le fô ni cos por es ses abu sos na edi ção e dis tri bu i ção
das lis tas de as si nan tes re si den ci a is. Ro ga mos à
Agên cia, na qua li da de de ór gão su pe ri or de re gu la -
ção dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções em nos so
País, que ace le re suas in ves ti ga ções e não de i xe de
exi gir o cum pri men to da lei, prin ci pal men te por par te
das em pre sas con ces si o ná ri as, as qua is, in de pen den -
te men te das que re las com as edi to ras de lis tas te le fô -
ni cas co mer ci a is, são obri ga das a for ne cer a seus as-
si nan tes a Lis ta Te le fô ni ca Obri ga tó ria e Gra tu i ta, atu a -
li za da anu al men te, con for me pres cre ve a le gis la ção.

Sr. Pre si den te, ob ser va mos um cla ro des res pe i -
to, um abu so em re la ção ao con su mi dor e, por isso,
com tan tas de man das che ga das ao nos so ga bi ne te,
não po día mos nos omi tir. Assim, trou xe mos o tema a
esta Casa para re fle xão no pri me i ro mo men to e pos-
te ri or dis cus são. O mes mo fa re mos na Co mis são de
Infra-es tru tu ra, para que o Pre si den te da Co mis são e
os Srs. Se na do res, em con jun to, en con trem o me lhor
ca mi nho para que o ci da dão bra si le i ro, mais uma vez,
não seja ex plo ra do.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por-
to, 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. Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da. S. Exª dis-
põe de 20 mi nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, gos ta ria, na tar de de hoje, de de cla -
rar pu bli ca men te mi nha sa tis fa ção por ter sido apro-
va do, em ple ná rio, na quar ta-fe i ra pas sa da, dia 24 de
abril, o pro je to de con ver são da Me di da Pro vi só ria n.º
24, cujo re la tó rio foi apre sen ta do pelo Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro.

A me di da pro vi só ria em ques tão au to ri za a re-
ne go ci a ção das dí vi das de pe que nos agri cul to res
com o Pro gra ma Espe ci al de Cré di to para a Re for ma
Agrá ria (Pro ce ra) e com o Pro gra ma Na ci o nal de For-
ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar (Pro naf), além de
tra tar de dí vi das vin cu la das a ou tras fon tes de re cur -
sos des ti na das a es ses mu tuá ri os. Com a apro va ção,
pelo Se na do, de al gu mas emen das, o pro je to re tor na -
rá à Câ ma ra dos De pu ta dos para de li be ra ção.

Há mu i to tem po, mais pre ci sa men te des de
1996, que se ar ras ta vam as ne go ci a ções en tre o Go-
ver no e os pe que nos agri cul to res en di vi da dos. Assim,
é em mo men to mais que opor tu no que se con clu iu o
re la tó rio do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que, aliás, não
so men te ela bo rou pro je to equi li bra do e com pe ten te,
que mu i tos be ne fí ci os tra rá à agri cul tu ra fa mi li ar no
Bra sil, mas tam bém ne go ci ou pes so al men te com o
Po der Exe cu ti vo as mo di fi ca ções con sa gra das no
pro je to de con ver são. Em ou tras pa la vras, o Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro foi me di a dor efi caz en tre as de man -
das da so ci e da de – no caso, os pe que nos agri cul to -
res – e o Po der Pú bli co, eno bre cen do a ati vi da de pró-
pria de um Par la men tar.

Como o Se na dor mu i to bem res sal tou no dis cur -
so em que apre sen tou seu re la tó rio, o Pro je to de Lei
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de Con ver são da Me di da Pro vi só ria n.º 24 vem com-
ple men tar as al te ra ções por que pas sou a Me di da
Pro vi só ria n.º 9, vo ta da nes ta Casa pou co tem po an-
tes, a qual cri ou con di ções mais fa vo rá ve is para o pa-
ga men to de dí vi das tam bém de pe que nos agri cul to -
res no âm bi to do Pro gra ma de Sa ne a men to de Ati vos
(Pesa) e do Pro gra ma de Co o pe ra ção Nipo-Bra si le i ra
para o De sen vol vi men to dos Cer ra dos (Pro de cer).

Por tan to, o Se na do Fe de ral, com as emen das e
as mo di fi ca ções apro va das àque las duas me di das
pro vi só ri as, dá um pas so im por tan tís si mo para que
seja res ta be le ci do o equi lí brio na si tu a ção fi nan ce i ra
de mi lha res de fa mí li as bra si le i ras que, com mo dés tia
e mu i to tra ba lho, vi vem do cam po e abas te cem a
mesa do bra si le i ro.

No que diz res pe i to es pe ci fi ca men te ao Pro je to
de Lei de Con ver são da Me di da Pro vi só ria n.º 24,
tema des te dis cur so, que ro res sal tar al guns pon tos
im por tan tes. Jul go que tais pon tos es tão ain da bem
fres cos na me mó ria das Srªs e dos Srs. Se na do res,
mas não cus ta re pe ti-los para que, por meio da di vul -
ga ção des te dis cur so, pos sam vir a in for mar os pe-
que nos agri cul to res so bre a nova si tu a ção de suas dí-
vi das, caso as emen das do Se na do se jam con fir ma -
das pela Câ ma ra dos De pu ta dos, o que deve ocor rer.

Com re la ção ao Pro gra ma Espe ci al de Cré di to
para a Re for ma Agrá ria (Pro ce ra), as dí vi das dos
agri cul to res po de rão ser re pac tu a das em até 15 anos
de pra zo, com juro de 1,15% ao ano. Ha ve rá pou co
mais de um ano de ca rên cia, a con tar de hoje, para o
co me ço do pa ga men to das dí vi das: o dia 30 de ju nho
de 2003. Os agen tes fi nan ce i ros têm até o dia 30 de
no vem bro des te ano para for ma li zar o ins tru men to de
re pac tu a ção das dí vi das.

Com re la ção ao Pro gra ma Na ci o nal de For ta le -
ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar (Pro naf), o pra zo má-
xi mo de re pac tu a ção tam bém vai para 15 anos. Os ju-
ros, que ti nham com po nen te va riá vel re pre sen ta do
pela Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo (TJLP), pas sam a
ser fi xos e me no res. Pas sam a ape nas 3% ao ano,
com re ba te de 8,8% no va lor da con ta. Quem paga
em dia pode be ne fi ci ar-se de um re ba te de até 30%
do va lor da dí vi da, para dí vi das mais an ti gas, quan do
ha via cor re ção mo ne tá ria.

Há mi nú ci as na lei apro va da pelo Se na do, nas
qua is não vou en trar, mas as in for ma ções mais im-
por tan tes so bre a mo di fi ca ção das dí vi das são es sas
que pres tei nes te dis cur so. Devo di zer, igual men te,
que a Me di da Pro vi só ria, edi ta da pelo Po der Exe cu ti -
vo, de fi nia dí vi das de até R$15 mil como pas sí ve is de
se rem re pac tu a das. Uma emen da da Se na do ra He lo -
í sa He le na, apro va da e in cor po ra da ao pro je to de
con ver são, au men ta esse va lor para R$ 35 mil. Ain da

há dú vi da so bre a pos si bi li da de de o Pre si den te da
Re pú bli ca ve tar ou não esse acrés ci mo no mon tan te
do que é de vi do por cada agri cul tor, mas fa re mos o
pos sí vel para que isso não ocor ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma
vez me con gra tu lo com esta Casa, com a Câ ma ra dos
De pu ta dos e, es pe ci al men te, com o no bre Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro pelo ex ce len te tra ba lho de sen vol vi do
na bus ca de so lu ção para a dí vi da dos pe que nos agri-
cul to res, es for ço do qual re sul tou o Pro je to de Lei de
Con ver são da Me di da Pro vi só ria n.º 24, apro va do no
ple ná rio do Se na do Fe de ral, na úl ti ma quar ta-fe i ra.

Não adi an ta gas tar rios de di nhe i ro para as sen -
tar agri cul to res sem-ter ra, caso tais agri cul to res não
pos sam fi xar-se em seus no vos sí ti os e de sen vol ver
uma ati vi da de ren tá vel, sus ten tá vel. Da mes ma for-
ma, aque les agri cul to res que já têm seu lu gar de vem
ter o mes mo apo io para que não ve nham a ser fu tu ros 
sem-ter ra, ten do que, en di vi da dos, en tre gar seu úni-
co pa tri mô nio aos cre do res: a sua ter ra.

O pro je to de con ver são de me di da pro vi só ria
que, se ma na pas sa da, apro va mos e que ago ra será
en vi a do à Câ ma ra dos De pu ta dos, cer ta men te con tri -
bu i rá de ci si va men te para o bom des fe cho dos as sun -
tos re fe ren tes à agri cul tu ra fa mi li ar.

Essa apro va ção foi mais um ges to de ca ri nho
àque les que me re cem o nos so afe to, que são os agri-
cul to res bra si le i ros, os res pon sá ve is pela pro du ção
do ali men to co lo ca do em nos sas me sas, em nos sas
ci da des.

Eram as pa la vras que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si -
den te.

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Cân di do.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, de po is
de ama nhã, na pró xi ma quar ta-fe i ra, a clas se tra ba -
lha do ra do mun do in te i ro co me mo ra rá seu dia, o Dia
Inter na ci o nal do Tra ba lho.

Nós, tra ba lha do res bra si le i ros, te mos pou ca co i -
sa ou qua se nada a co me mo rar. Esta mos pas san do
por um mo men to de gran de di fi cul da de, prin ci pal -
men te para aque les que vi vem do tra ba lho, os as sa la -
ri a dos, em fun ção do de sem pre go em nos so Pais. Vi-
ve mos os ma i o res ín di ces de de sem pre go da nos sa
his tó ria. Pas sa mos por um mo men to em que a vi o lên -
cia ur ba na e do cam po trans for mam-se em uma das
ma i o res ma ze las da nos sa so ci e da de. Além do de-
sem pre go te mos as epi de mi as de Den gue, He pa ti te,

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  30 06657

    447ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Me nin gi te e ou tros ti pos de do en ças con ta gi o sas –
até a Tu ber cu lo se vol tou a ga nhar for ça.

Por essa si tu a ção de nos so povo, por es sas di fi -
cul da des pe las qua is pas sa mos, prin ci pal men te os
as sa la ri a dos, o dia 1º de Maio po de rá ser co me mo ra -
do, mas jun ta men te com a co me mo ra ção de ve re mos
fa zer gran des pro tes tos em to das as gran des ci da des
do nos so País con tra a si tu a ção de mi se ra bi li da de
pela qual pas sa povo bra si le i ro.

Como a ma i o ria das da tas his tó ri cas do pro le ta -
ri a do pela luta por di re i tos so ci a is, o dia 1º de maio
mar ca o luto por com pa nhe i ros mor tos en quan to re i -
vin di ca vam di re i tos jus tos, sem os qua is o mun do atu-
al não se ria pos sí vel.

Em 1886, mais de 100 tra ba lha do res fo ram mor-
tos em Chi ca go, du ran te uma ten ta ti va do go ver no de
re pri mir uma gre ve ge ral por me lho res con di ções de
tra ba lho. Vá ri os ope rá ri os fo ram pre sos e es pan ca -
dos, en quan to lí de res sin di ca is e anar quis tas fo ram
en for ca dos sob acu sa ção de cons pi ra ção. Este cri me
do Esta do nor te-ame ri ca no não es ta va dis so ci a do do
que acon te cia no res to do mun do.

Du ran te mu i tas dé ca das, os go ver nos de di ver -
sos pa í ses con ti nu a ram a re pri mir, com du re za, as lu-
tas ope rá ri as, in clu si ve as ma ni fes ta ções do 1º de
maio, que tor na ram-se sím bo lo des sas lu tas. Com o
de sen vol vi men to do as so ci a ti vis mo ope rá rio e do sin-
di ca lis mo au tô no mo, pro pos tas para me lho rar as con-
di ções de vida fo ram se de li ne an do: pro i bi ção do tra-
ba lho in fan til, se gu ran ça no tra ba lho, li cen ça para mu-
lhe res grá vi das, di re i to a fé ri as. Se hoje qual quer um
de nós tem um tra ba lho mi ni ma men te dig no, deve a
es tes e mu i tos ou tros tra ba lha do res que re i vin di ca -
ram seus di re i tos.

As jor na das de tra ba lho che ga vam, na que la
épo ca, a 13 ho ras diá ri as. A re du ção da jor na da má xi -
ma para 8 ho ras tor nou-se um dos ob je ti vos cen tra is
das lu tas ope rá ri as. Foi prin ci pal men te por essa re i -
vin di ca ção que mor re ram aque les tra ba lha do res de
Chi ca go, 116 anos atrás.

Apo i a dos num con ce i to re to ma do pelo so ci a lis -
mo, aque les ope rá ri os re i vin di ca vam um pe río do de
tra ba lho que li be ras se suas vi das de es cra vi dão im-
pos ta por jor na das ex ten sas, dan do-lhes tem po para
a in for ma ção e o la zer. O dia se ria di vi di do para al can -
çar es tes ob je ti vos: ”oito ho ras de tra ba lho, oito ho ras
de des can so, oito ho ras de es tu do“.

Esse mo de lo foi avan ça do para sua épo ca e re-
pre sen tou uma das ma i o res vi tó ri as dos tra ba lha do -
res do mun do, que, na vi ra da do sé cu lo XX, já ha vi am
con quis ta do a jor na da de oito ho ras.

No Bra sil, o sig ni fi ca do des sas lu tas está per di -
do em di ver sas re vi sões da His tó ria. Hou ve en fren ta -
men to, e o 1º de maio tam bém foi uma data im por tan -
te em nos so País. Mas uma cam pa nha de de sin for -
ma ção des vir tua es sas lu tas, ten tan do trans for mar os
di re i tos so ci a is dos tra ba lha do res numa con ces são
ge ne ro sa do Esta do do Bem-Estar So ci al. Ou pior, na
con ces são de go ver nos po pu lis tas e au to ri tá ri os,
como os de Ge tú lio Var gas, no Bra sil, e Pe rón, na
Argen ti na. 

O Dia Inter na ci o nal do Tra ba lho é uma boa data
para re lem brar e re con tar es sas his tó ri as, para que a
clas se tra ba lha do ra sa i ba que pode, sim, en fren tar os
des man dos do ca pi tal e do es ta do, e fa zer va ler a jus-
ti ça so ci al.

A re du ção da jor na da de tra ba lho, por exem plo,
vol ta a ser uma ban de i ra de re i vin di ca ção. O mun do é
ou tro, e a jor na da de oito ho ras já não con diz com as
atu a is con di ções de vida. Para es tar in for ma do e pre-
pa ra do, o tra ba lha dor pre ci sa de mais tem po.

Não exis te ape nas a má dis tri bu i ção de ren da,
tan to no Bra sil como no mun do. Há, tam bém, má dis-
tri bu i ção do sa ber, do po der e do tra ba lho. Exis tem
pes so as que tra ba lham mu i to e ou tras que qua se não
tra ba lham. Como o tra ba lha dor con se gui rá in for -
mar-se e atu a li zar-se no mun do atu al? A in for ma ção
está cada vez mais rá pi da e es pe ci a li za da e seu es tu -
do de man da tem po.

Nes se sen ti do, apre sen tei a esta Casa um pro-
je to que re duz a jor na da de tra ba lho para 35 ho ras se-
ma na is. O Bra sil tem hoje uma das ma i o res jor na das
de tra ba lho do mun do, com 44 ho ras se ma na is. Na
Ale ma nha, a jor na da é de 38 ho ras se ma na is; na
Espa nha, 37 ho ras; nos Esta dos Uni dos, 35 ho ras. E,
re cen te men te, vi mos a Fran ça di mi nu ir a sua jor na da
de tra ba lho para 36 ho ras se ma na is.

Essa me di da, além de be ne fi ci ar os tra ba lha do -
res com tem po para que suas vi das se jam mais li vres, 
pode ge rar mi lhões de pos tos de tra ba lho no País. Na
Fran ça, o im pac to foi ime di a to, e as em pre sas re ce be -
ram uma re du ção de im pos tos como con tra par ti da
para os no vos en car gos. No Bra sil, a re du ção da jor-
na da de tra ba lho pode vir jun ta men te com a tão es pe -
ra da re for ma tri bu tá ria.

Ou tra gran de luta, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, é pelo au men to da re mu ne ra ção. A par ti ci -
pa ção nos lu cros das em pre sas ain da é um so nho
dis tan te, e a par ti ci pa ção dos sa lá ri os na ren da na ci o -
nal di mi nui a cada ano, de 45%, em 1999, para 37%
no fi nal da dé ca da. Esses nú me ros fri os não sen si bi li -
zam há mu i to tem po a eli te go ver nan te des te País,
nem o ab sur do do nos so sa lá rio-mí ni mo, um dos me-

06658 Terça-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002448    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



no res do mun do, de i xa en ver go nha dos os do nos do
po der.

O de sem pre go cres ce sem com ba te, en quan to
ban cos e o sis te ma fi nan ce i ro me re cem so cor ro a
qual quer pre ço. Des sa for ma, te mos vis to qua is são
as pri o ri da des des te Go ver no que tan to nos en ver go -
nha na área so ci al.

Nes te mo men to, Srs. Se na do res, um dos ma i o -
res ata ques ja ma is ten ta dos con tra os di re i tos tra ba -
lhis tas tra mi ta nes ta Casa. A re for ma da CLT me re ce
toda a aten ção nes te mo men to par ti cu lar da nos sa
his tó ria. Como qual quer ten ta ti va de fle xi bi li za ção dos
di re i tos tra ba lhis tas, a pro pos ta visa a au men tar os lu-
cros das em pre sas, sa cri fi can do os tra ba lha do res. E
o dia 1º de maio é exa ta men te a data para re lem brar -
mos, como já dis se, que es ses di re i tos fo ram con quis -
ta dos a du ras pe nas.

É pre ci so en ten der, Srs. Se na do res, que essa
ide o lo gia da fle xi bi li za ção das leis tra ba lhis tas é par-
te das idéi as ne o li be ra is, que ten tam se ins ta lar
como do mi nan tes. Elas le vam à pre ca ri za ção do
mun do do tra ba lho e à de ses tru tu ra ção das lu tas dos
tra ba lha do res. 

A pre ca ri za ção não é um efe i to iso la do das con-
di ções atu a is de em pre go e ren da, é uma es tra té gia
de ma xi mi za ção dos lu cros e de sar ti cu la ção dos tra-
ba lha do res. Tam bém não é um fe nô me no bra si le i ro. É
uma im po si ção do mo de lo eco nô mi co ne o li be ral que
tem atin gi do o mun do todo e, em es pe ci al, as eco no -
mi as pe ri fé ri cas, que têm me nor po der para re sis tir. 

São di ver sas as ações que le vam ao tra ba lho
pre cá rio. O de sem pre go ca u sa do pela subs ti tu i ção
tec no ló gi ca nun ca é com ba ti do, cri an do uma mas sa
de tra ba lha do res pron tos para ace i tar qua is quer con-
di ções de tra ba lho.

Ações apa ren te men te des co ne xas, como os
pla nos de de mis são vo lun tá ria, as pri va ti za ções e re-
for mas nas leis tra ba lhis tas, vão sen do im ple men ta -
das, cri an do as con di ções apro pri a das para o de sem -
pre go e o em pre go ina de qua do.

Enquan to as em pre sas ge ram mais lu cros, com
a re du ção dos en car gos tra ba lhis tas, dos sa lá ri os e
do nú me ro de em pre ga dos, os tra ba lha do res são lan-
ça dos, sem de fe sa, con tra um mer ca do de tra ba lho
re gi do pelo tra ba lho ba ra to e pou co es pe ci a li za do. 

Essa ten dên cia pode ser vis ta com ma i or ên fa se 
no que se tem cha ma do de ter ce i ri za ção. Tra ba lha do -
res des pre pa ra dos, que abrem mão de di re i tos bá si -
cos em tro ca do em pre go e que ga nham me nos para
de sem pe nhar as mes mas fun ções de tra ba lha do res
con tra ta dos de ou tra for ma.

Qu an do es tão me lhor pre pa ra dos para as suas
fun ções e re i vin di cam au men tos e ma i or es ta bi li da de, 
são tro ca dos por tra ba lha do res inex pe ri en tes e que
ace i tam as con di ções es ta be le ci das. Che ga mos ao
cú mu lo de ver hoje que o pró prio Go ver no con tra ta
des sa for ma.

Os tra ba lha do res bra si le i ros es tão mo bi li za dos
con tra a re for ma da CLT, e o 1º de maio verá gran des
ma ni fes ta ções con tra essa pro pos ta.

Uma boa me di da de quan to a ten dên cia de pre-
ca ri za ção do tra ba lho é am pla foi a gre ve ge ral na Itá-
lia, no úl ti mo 16 de abril. A ma ni fes ta ção ata cou a ten-
ta ti va do go ver no de di re i ta de Sil vio Ber lus co ni de re-
ti rar di re i tos dos tra ba lha do res. A úl ti ma vez em que
as cen tra is sin di ca is ita li a nas con vo ca ram uma gre ve
des sa mag ni tu de foi em ju nho de 1982.

Há pro je tos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, al ter na ti vos a es sas ações ne o li be ra is que pre ca -
ri zam as re la ções tra ba lhis tas e jo gam mi lha res de
bra si le i ros na mi sé ria. Mas os tra ba lha do res bra si le i -
ros pre ci sam do apo io des ta Casa para res ga tar a dig-
ni da de e re er guer o mun do do tra ba lho. Assim, nes te
1º de maio, va mos ou vir os nos sos tra ba lha do res. Re-
je i tar as pro pos tas à CLT será um bom co me ço, para
que pos sa mos con ti nu ar no es for ço de en con trar so lu -
ções que au men tem as ri que zas do País, na mes ma
me di da em que elas se jam mais bem di vi di das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a re-
pe tir que con si de ro mu i to im por tan te essa data, o dia
1º de maio, que é his tó ri ca para os tra ba lha do res.
Pen so que é fun da men tal para o mo men to ter mos
gran des mo bi li za ções no dia 1º de maio, para pro tes -
tar con tra a pro pos ta do Go ver no de re for ma da CLT,
bem como con tra a fal ta de em pre go, de se gu ran ça,
de sa ú de e de es co la para a po pu la ção, en tre ou tras
ma ze las da so ci e da de.

Por tan to, que ro, nes ta tar de de se gun da-fe i ra,
sa u dar o dia 1º de maio, o dia in ter na ci o nal da clas se
tra ba lha do ra, quan do es ta re mos jun tos num gran de
ato pú bli co, para mos trar mos o nos so des con ten ta -
men to e os nos sos pro tes tos con tra a po lí ti ca eco nô mi -
ca do Go ver no bra si le i ro, o ne o li be ra lis mo do FMI e ou-
tros ti pos de ati tu des e me di das to ma das por aque les
que de têm o po der eco nô mi co, que de têm um ca pi tal,
e que ex plo ram, de for ma sis te má ti ca, de for ma mu i tas 
ve zes vi o len ta, os tra ba lha do res do mun do in te i ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tu ris mo é o
fe nô me no so ci o e co nô mi co-cul tu ral mais mar can te
dos úl ti mos anos. E não po de ria ser di fe ren te. À me di -
da que au men ta o tem po de la zer do ser hu ma no, as-
sis ti mos à mun di a li za ção dos ne gó ci os, à eli mi na ção
das bar re i ras co mer ci a is e das fron te i ras eco nô mi cas. 
Daí por que, de po is da área fi nan ce i ra, o tu ris mo se
cons ti tui o se tor mais glo ba li za do da eco no mia.

É fá cil des ta car a im por tân cia do tu ris mo. Pri me -
i ro, gera em pre go e ren da para mão-de-obra, sem se
im por tar com sua qua li fi ca ção, de i xan do, pois, de pri-
vi le gi ar de ter mi na dos pa í ses ou re giões. De po is, Sr.
Pre si den te, apre sen ta for te im pac to so bre 52 se to res, 
como trans por te, ho te la ria, ali men ta ção, di ver são,
en tre ou tros, com efe i tos de en ca de a men to, be ne fi ci -
an do par ce la pon de rá vel da ma triz eco nô mi ca. E
mais: afe ta po si ti va men te as fi nan ças pú bli cas, gra-
ças ao au men to da ar re ca da ção tri bu tá ria, aju da na
ba lan ça de ser vi ços, com o apor te de di vi sas pelo tu-
ris ta es tran ge i ro e pro mo ve in ser ção mais fa vo rá vel
do País na eco no mia mun di al.

Além dis so, o tu ris mo traz con si go in fluên ci as
re le van tes sob o ân gu lo so ci o cul tu ral, como a pre ser -
va ção do meio-am bi en te e do pa tri mô nio his tó ri co; o
de sen vol vi men to dos re cur sos hu ma nos; as mu dan -
ças de ati tu des; há bi tos de con su mo, es ti los de vida e
pa drões de com por ta men to – tudo isso, ao aten der a
uma ne ces si da de fun da men tal do ser hu ma no em
qual quer so ci e da de: o la zer.

Se gun do a Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo,
em 1998, o tu ris mo fa tu rou US$3,4 tri lhões, ou seja,
10,6% do Pro du to Inter no Bru to mun di al, pre en chen -
do 260 mi lhões de pos tos de tra ba lho, apro xi ma da -
men te 10,7% de toda a for ça de tra ba lho do Pla ne ta.
De cada dez em pre gos ge ra dos no mun do, um vem
do se tor de tu ris mo! Em 2000, de acor do com a mes-
ma or ga ni za ção, o mo vi men to do tu ris mo in ter na ci o -
nal al can çou mais de 700 mi lhões de pes so as.

Sr. Pre si den te, não é sem ra zão que, como se tor 
eco nô mi co, a ati vi da de su pe ra, no Ja pão, a in dús tria
au to mo bi lís ti ca; nos Esta dos Uni dos, a agri cul tu ra; e,
na Su í ça, o se tor ban cá rio.

No Bra sil, es tu dos da Embra tur in di cam que o
tu ris mo gera, di re ta e in di re ta men te, cer ca de US$38
bi lhões por ano, ofe re cen do 5 mi lhões de pos tos de
tra ba lho. Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce -
be mos, em mé dia, 5 mi lhões de tu ris tas es tran ge i ros
a cada ano, que de i xam cer ca de US$4 bi lhões no
País, con tra apro xi ma da men te US$5 bi lhões que os
bra si le i ros gas tam no ex te ri or to dos os anos.

Ape sar des ses nú me ros im pres si o nan tes, o
Bra sil ocu pa ape nas o tri gé si mo nono lu gar no ran-

king mun di al de in gres so de tu ris tas es tran ge i ros,
per den do para pa í ses vi zi nhos, como a Argen ti na e o
Uru guai. No en tan to, con ta mos com gran des po ten ci -
a li da des nes se ne gó cio, como os re cur sos na tu ra is,
que con ti nu am sen do fa to res de ci si vos em ter mos de
van ta gens com pe ti ti vas. Estão aí para qual quer tu ris -
ta ver o li to ral de águas lím pi das e té pi das – em que
des ta co nos sas pra i as nor des ti nas –, a Flo res ta Ama-
zô ni ca e o Pan ta nal Mato-Gros sen se, en tre ou tras
tan tas be le zas na tu ra is.

No se tor do més ti co, os gar ga los do tu ris mo re si -
dem, so bre tu do – afo ra o ní vel de ren da –, no trans-
por te, par ti cu lar men te o aé reo. O tu ris ta es tran ge i ro
re cla ma, prin ci pal men te, no Bra sil – de acor do com
pes qui sa da Embra tur –, da lim pe za pú bli ca, si na li za -
ção tu rís ti ca, se gu ran ça pú bli ca e co mu ni ca ções,
mas sa be mos que há ou tras ca rên ci as tam bém no
cam po pro fis si o nal.

O Nor des te tem o seu po ten ci al tu rís ti co e re pre -
sen ta as ori gens do Bra sil. A sua ma triz cul tu ral é bem
di ver si fi ca da: mú si ca e rit mos va ri a dos, ar te sa na to,
cu li ná ria e be bi das di ver sas; ar qui te tu ra co lo ni al; sí ti -
os ar que o ló gi cos; be las pra i as e cli ma de ve rão o ano
in te i ro. Em nos sa Re gião, to dos os Esta dos têm ex-
pres são no tu ris mo do més ti co. 

Ala go as é um ver da de i ro es pe tá cu lo de mag ní fi -
ca be le za de co que i ra is, man gues e mar, onde sur-
gem inú me ras la go as que pro du zem um to que todo
es pe ci al. Por isso, o nome Ala go as: uma das áre as
mas pri vi le gi a das pela na tu re za do Nor des te bra si le i -
ro. São 230 km de pra i as! 

O rio São Fran cis co é um ou tro pa ra í so. Do Lago
do Xin gó e seu can yon, em Pi ra nhas, des cen do pela
ci da de his tó ri ca de Pe ne do até a foz do rio São Fran-
cis co, em Pi a çu bu çu, vis lum bram-se ce ná ri os de rara
be le za.

Te mos a ma i or área con tí nua de Mata Atlân ti ca
do Nor des te. O Par que Na ci o nal de Zum bi, na Ser ra
da Bar ri ga, é um mar co vivo da re sis tên cia ne gra pela
li ber da de.

Ma ce ió, a ca pi tal de nos so Esta do, é um dos pó-
los tu rís ti cos mais sig ni fi ca ti vos do Bra sil, do ta da de
ex ce len te rede ho te le i ra e uma orla que in ter li ga as
pra i as fa mo sas de Pa ju ça ra, Pon ta Ver de e Ja ti ú ca,
en tre ou tras.

No en tan to, toda essa re a li da de po de ria ser
bem me lhor se des ti nás se mos ma i or vo lu me de re-
cur sos para a in fra-es tru tu ra tu rís ti ca, já que o se tor
ocu pa po si ção de des ta que na ge ra ção de em pre go e
ren da. Fica pa ten te, sob qual quer ân gu lo, a enor me
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dis tân cia que há en tre as po ten ci a li da des e o seu efe-
ti vo apro ve i ta men to.

As ini ci a ti vas pú bli cas, nos âm bi tos fe de ral, es-
ta du al e mu ni ci pal, mos tram-se ain da bem aca nha -
das di an te das imen sas pos si bi li da des que se des-
cor ti nam para o tu ris mo. Não ra ras ve zes, os já par-
cos in ves ti men tos pú bli cos em in fra-es tru tu ra são fe-
i tos de for ma des ca sa da no tem po com os in ves ti -
men tos pri va dos, oca si o nan do des per dí ci os dos es-
cas sos re cur sos da so ci e da de.

A edu ca ção pro fis si o nal, as sim como a pes qui -
sa e a ex ten são – tão vi ta is para a com pe ti ti vi da de
do se tor – têm avan ça do mu i to pou co.

O trans por te, prin ci pal men te o aé reo, pre ci sa de
cer to grau de des re gu la men ta ção, sob pena de con ti -
nu ar a ini bir o tu ris mo in ter no.

Os pro ble mas da se gu ran ça pú bli ca e a pre ca ri e -
da de das in fra-es tru tu ras tu rís ti cas nas gran des ci da -
des têm pre ju di ca do bas tan te o tu ris mo es tran ge i ro.

É im pres cin dí vel, Sr. Pre si den te, que se avan ce
com esse se tor no Nor des te. Em meu Esta do, Ala go -
as, o tu ris mo fun ci o na como a mais rá pi da al ter na ti va
para in cre men tar a ge ra ção de pos tos de tra ba lho e
ren da. Por isso, tem de ser pri o ri za do!

Te mos tra ba lha do em Bra sí lia para que o Esta-
do de Ala go as con ti nue a ser con si de ra do um pólo de
atra ção tu rís ti ca dos mais im por tan tes do Nor des te. 

Con se gui mos re cur sos or ça men tá ri os para a
am pli a ção do Ae ro por to de Zum bi dos Pal ma res, em
Ma ce ió. E, ain da, con se gui mos sua in clu são na lis ta
dos ae ro por tos con si de ra dos es tra té gi cos do Pro gra -
ma Avan ça, Bra sil, o que vai ga ran tir con ti nu i da de
das obras. Con se gui mos re cur sos apro va dos e já li-
be ra dos em par te no Orça men to de 2001 e re cur sos
tam bém apro va dos no Orça men to de 2002. Infor mo
que, já na se ma na que vem, co me çam as obras de
am pli a ção do ae ro por to, que vão pre pa rá-lo para se
con so li dar como a prin ci pal por ta de en tra da tu rís ti -
ca do Esta do.

E mais, Sr. Pre si den te: ob ti ve mos, tam bém, as
ver bas fe de ra is ne ces sá ri as para a cons tru ção do
Ter mi nal Ma rí ti mo de Pas sa ge i ros do Por to de Ma ce -
ió, obra, aliás, já ini ci a da com a li be ra ção des ses re-
cur sos. Não era con ce bí vel que um Esta do da im por -
tân cia de Ala go as não pos su ís se um por to de atra ca -
ção para gran des na vi os de pas sa ge i ros.

Cha mo, por tan to, a aten ção dos no bres Co le -
gas para a im por tân cia da apro va ção de leis que be-
ne fi ci em o tu ris mo, bem como da ur gen te ne ces si da -
de de re or ga ni za ção e mo der ni za ção nas áre as de

trans por tes e avi a ção ci vil, além da re es tru tu ra ção
dos ser vi ços ae ro por tuá ri os.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. 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 que me traz à tri bu na
na tar de de hoje é uma gran de pre o cu pa ção com o
sur gi men to de no vas dro gas cujo ris co de con su mo
vem au men tan do, prin ci pal men te em co lé gi os par ti -
cu la res. 

Ain da no úl ti mo dia 23, o jor nal O Esta do de
S.Pa u lo trou xe uma lis ta de no vos pro du tos que vem
sen do usa dos como dro gas e que po dem ser com pra -
dos em qual quer es qui na: B-25, ina lan te de bu zi na ou
is que i ro, Spe ci al K e chá de chum bo e de ”fita“ fa zem
par te de uma lis ta de no vos pro du tos que es tão sen do 
li vre men te usa dos por ado les cen tes da ca pi tal. São
subs tân ci as quí mi cas ven di das li ci ta men te e uti li za -
das pela in dús tria ou pre sen tes em re mé di os para
ani ma is, pi lhas, fi tas cas se tes ou de ví deo, is que i ros e
até brin que dos. 

O pro ble ma é re al men te pre o cu pan te, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res.

Hoje, a Fo lha de S.Pa u lo traz uma es ta tís ti ca de
2001 que apon ta o en vol vi men to de me no res: mais de
3.993 ve zes por tan do dro gas pre sos; 969 ve zes por-
tan do dro gas para tra fi can tes. Então, en tre uso e trá fi -
co há um nú me ro enor me de me no res que ope ram na
ca pi tal de São Pa u lo e no in te ri or do Esta do tam bém.

Nes sa es ta tís ti ca, não é com pu ta do o cri me pra-
ti ca do por ma i o res com en vol vi men to de me no res.
Isso sig ni fi ca que o nú me ro é bem ma i or do que o
apre sen ta do. Essas pes qui sam ba se i am-se nos me-
no res con du zi dos à Fun da ção do Bem-Estar do Me-
nor, Fe bem, em São Pa u lo. 

Essa si tu a ção deve acon te cer em todo o País.
Na úl ti ma re u nião re a li za da na Bo lí via, 20ª Con-

fe rên cia Inter na ci o nal so bre Con tro le de Dro gas, in-
for ma ções mais re cen tes in for mam as pec tos dos sé-
ri os da nos ca u sa dos pelo con su mo de subs tân ci as
de efe i to es ti mu lan te e alu ci nó ge no usa das por ado-
les cen tes, jo vens e adul tos. Há ain da as an fe ta mi nas
e os pro du tos sob con tro le mé di co, para cuja com pra
é ne ces sá rio apre sen tar o for mu lá rio azul. Mas quan-
tas far má ci as ven dem por de ba i xo do pano?

O Se na dor Ri car do San tos foi au tor do re la tó rio
do úl ti mo pro je to so bre mo di fi ca ção da Lei de Dro gas, 
a 68, em que al guns ar ti gos fo ram ve ta dos pelo Pre si -
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den te. Te mos que re es tu dá-los na Co mis são de Edu-
ca ção e na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça para
ve ri fi car onde foi a fa lha e es ta be le cer um ca mi nho
sé rio no com ba te às dro gas. 

A re u nião da Bo lí via aler tou para as no vas dro-
gas no mer ca do e ain da so bre o ópio e a he ro í na.
Anti ga men te, qua se não se apre en dia he ro í na. Pro-
du zi da nas mon ta nhas da Co lôm bia, a he ro í na en tra
em ter ri tó rio bra si le i ro e as sus ta cada vez mais as fa-
mí li as.

Sr. Pre si den te, im pres si o na ram-me duas no tas
que sa í ram no ”Pa i nel“ da Fo lha. 

Uma diz:

Nada fe i to 
O Bra sil ado ta rá uma po si ção li-

nha-dura na re u nião da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos que dis cu ti rá, en tre ou-
tros pon tos, a des cri mi na ção da ma co nha.
O Ge ne ral Pa u lo Uchôa (Se nad) será o por-
ta-voz do país na re u nião mar ca da para 29
de abril e 2 de maio, nos EUA.

A ou tra nota in for ma que o ex-Se cre tá rio Na ci o -
nal Anti dro gas, Wal ter Ma i e rovtch, co nhe ce dor pro-
fun do e es tu di o so da ma té ria, a quem res pe i to, diz
que o Bra sil es ta rá ca mi nhan do na con tra mão da his-
tó ria man ten do a cri mi na li za ção do uso da ma co nha.

O as sun to pre o cu pa-me, Sr. Pre si den te. Te nho
vis to a no ve la ”O Clo ne“, de Gló ria Pe res. Mu i tas fa mí -
li as têm acom pa nha do o de ba te in ten so que se de sen -
ro la so bre o uso de dro gas. Sa be mos que os jo vens
ado les cen tes têm a por ta aber ta pela ma co nha; é o
me lhor ca mi nho para os tra fi can tes des per ta rem ne les 
a ne ces si da de de dro gas. Não ten do mais efe i to a ma-
co nha, par tem para ou tras dro gas mais pe sa das. O
exem plo da no ve la é mu i to cla ro. Os jo vens en tram no
ví cio por brin ca de i ra, e ago ra lá está a luta das fa mí li as. 
É a no ve la re tra tan do uma re a li da de do dia-a-dia.

Par ti ci pei, por mu i tos anos, da Po lí cia Fe de ral.
So fria mu i to quan do os pais nos pro cu ra vam sem sa-
ber como con du zir os fi lhos vi ci a dos, to tal men te de-
pen den tes das dro gas e do ál co ol. Ouvi a Se na do ra
He lo í sa He le na, num dis cur so in fla ma do aqui, pe din -
do pro vi dên ci as con tra a pro pa gan da do ál co ol, dro ga 
que tem tra zi do tan tas con se qüên ci as ru ins e des tru í -
do tan tas fa mí li as.

Não po de mos des cri mi nar o uso da ma co nha,
sob ris co de ama nhã ver mos na TV a pro pa gan da
”fume um pa cau Boa Vi a gem, a me lhor ma co nha do
mun do por que tem um alto teor de THC“, com uma
his tó ria co lo ri da, che ia de gen te vi to ri o sa fu man do
um pa cau de ma co nha, en quan to ao fun do se lê o slo-

gan em bran co e pre to com a ad ver tên cia do Mi nis té -
rio da Sa ú de de que a ma co nha faz mal.

Essa é a ten dên cia de li be ra ção da ma co nha. 
Não con se gui mos ain da fun da men tar a idéia da

re cu pe ra ção do usuá rio fora da pri são. É essa a nos-
sa idéia. Dis cu ti mos e che ga mos à con clu são de que
o usuá rio de dro gas pre so trans for ma-se em um ban-
di do pe ri go so. Ain da não en con tra mos o ca mi nho cer-
to. O Pre si den te ve tou esse dis po si ti vo. Va mos ter que
es tu dar e tra zer de vol ta a ma té ria. 

No en tan to, ja ma is po de re mos crer que a des-
cri mi na ção – que al guns pa í ses ex pe ri men ta ram e
ago ra es tão vol tan do atrás – vai fa ci li tar para o usuá-
rio. Será um agra van te, Se na dor Ri car do San tos.
Hoje, fala-se em des cri mi nar as dro gas por que a cor-
rup ção é alta.

Ima gi nem V. Exªs se o Go ver no, in ca paz de
com ba ter a cor rup ção, aca bar com to dos os cri mes
que a tra zem em seu bojo? Te mos que com ba ter a
cor rup ção sem abrir mão de com ba ter o trá fi co de
dro gas. A cor rup ção é um mal que tem pre ju di ca do o
País e en vol vi do mi lha res e mi lha res de dó la res ame-
ri ca nos. Não po de mos des fi gu rar nos sa luta con tra as
dro gas. 

Pais vão de ses pe ra dos às por tas das es co las
para im pe dir que seu fi lho seja abor da do por um tra fi -
can te. É uma luta in ces san te e as sus ta do ra. Pais e
mães es tão sem pre pre o cu pa dos ten tan do evi tar que
seu fi lho se tor ne um usuá rio, um vi ci a do. Como va-
mos aju dá-los? Des cri mi nan do? Des cri mi nan do por-
que a cor rup ção im pe de? 

O Esta do tem que ser ca paz de com ba ter a cor-
rup ção; te mos que ser cons ci en ti za dos para a im por -
tân cia de com ba ter o pro ble ma. Essa pro mis cu i da de
tra rá pre ju í zo enor me à Na ção.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Ilus-
tre Se na dor Ro meu Tuma, peço um apar te a V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
con ce do-lhe o apar te, Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – V.
Exª, nes ta tar de, de ma ne i ra mu i to opor tu na, re dis cu -
te a ques tão das dro gas no País, e essa tem sido uma
luta cons tan te de V. Exª em sua atu a ção par la men tar
e pro fis si o nal, ao tem po em que tra ba lhou na Po lí cia
Fe de ral. V. Exª cita a nova Lei de Dro gas, re sul ta do de
um gran de es for ço fe i to pelo Con gres so Na ci o nal. A
par tir de um pro je to ori gi nal do De pu ta do Fe de ral
José Eli as Mu rad e de um ár duo tra ba lho de V. Exª,
que apre sen tou um subs ti tu ti vo na CCJ, che gou-se a
um tex to que aten dia, na sua es sên cia, a gran de par-
te dos pro ble mas a se rem ata ca dos e tra zen do ino va -
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ções im por tan tes. Algu mas fo ram ci ta das por V. Exª,
como a de dar tra ta men to não cri mi no ló gi co ao usuá rio 
de dro gas e a de au men tar a pu ni ção para o tra fi can te.
É in te res san te ob ser var que essa lei so freu ve tos no
seu ca pi tu lo III, que diz res pe i to às pe nas e à ti pi fi ca -
ção dos cri mes, de tal for ma que o re sul ta do foi uma lei
in te i ra men te inó cua. V. Exª lem bra a esta Casa que é
ne ces sá rio vol tar ao tema e cre io que a me lhor so lu ção 
se ria a cons ti tu i ção de uma Co mis são Mis ta de Se na -
do res e De pu ta dos para que, por meio de um diá lo go
cons tru ti vo com o Mi nis té rio da Jus ti ça e da ini ci a ti va
do Con gres so Na ci o nal, ela bo ras se um novo tex to de
lei, ain da nes te ano, que subs ti tu ís se a nova lei que
não aten de mais aos an se i os da po pu la ção, prin ci pal -
men te dos jo vens bra si le i ros. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agra de ço a
opor tu ni da de. Cha mo a aten ção des ta Casa e da po-
pu la ção para a in te li gên cia e a de li ca de za de V. Exª,
que pro cu rou com pa ti bi li zar o meu re la tó rio e o do Se-
na dor Artur da Tá vo la num re la tó rio, que foi apro va do,
da fe i tu ra de V. Exª. Esse é o nos so re co nhe ci men to
pela sen si bi li da de e pela tran qüi li da de com que le vou.
Tudo isso foi fe i to sem de i xar mos de ou vir to das as en-
ti da des so ci a is in te res sa das, as sim como o Ju di ciá rio,
o Mi nis té rio Pú bli co e as au to ri da des po li ci a is. Hou ve
re al men te uma ca mi nha da lon ga para que se che gas -
se a essa con clu são. Vo ta re mos o tema. É im por tan te.

Hoje, as sus tei-me com um pai que, se guin do
uma fi lha de 14 anos, iden ti fi cou a pros ti tu i ção co mer -
ci a li za da em al gu mas ci da des, se gun do re por ta gem
da Fo lha de S.Pa u lo. Sem dú vi da, a dro ga está por
trás de tudo isso.

Agra de ço, Sr. Pre si den te. Pro me to vol tar a abor-
dar o as sun to com mais de ta lhes.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao úl ti mo ins cri to, no bre Se na dor Ri car -
do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, foi lan ça do pela Unes co, em co la -
bo ra ção com im por tan tes par ce i ros na ci o na is e in ter -
na ci o na is, o im por tan te li vro que tem mu i to a ver com
o Bra sil de hoje e com cada um de nós: Vi o lên ci as nas
Esco las, que tem como prin ci pa is au to ras e co la bo ra -
do ras as pes qui sa do ras Mi ri an Abra mo vay e Ma ria
das Gra ças Rua. Esse li vro não se re duz à sim ples
aná li se do gra ve pro ble ma dos di ver sos ti pos de es-
co las no Bra sil, mas apon ta tam bém re co men da ções
e so lu ções – não raro sim ples – que, por omis são, não
têm sido ado ta das.

Como em mu i tos pa í ses, um nú me ro sig ni fi ca ti -
vo de es co las, no Bra sil, de i xou de ser um lu gar se gu -
ro, para tor nar-se um es pa ço onde a lei do si lên cio
ten de a su pe rar a au to ri da de es co lar e os di re i tos hu-
ma nos. No en tan to, a pes qui sa, de gran de am pli tu de,
como não se co nhe ce ou tra nas Amé ri cas, abor dou
no vas ma ni fes ta ções e co lo cou em dú vi da al guns mi-
tos. A co le ta de da dos foi re a li za da em 14 Uni da des
da Fe de ra ção. Fo ram ou vi dos qua se 34 mil alu nos da
5ª sé rie do Ensi no Fun da men tal à úl ti ma sé rie do
Ensi no Mé dio, além de pais e pro fes so res, com um to-
tal ge ral de qua se 47 mil in for man tes. Além dis so,
nada me nos que 2.155 pes so as fo ram in for man tes
por ins tru men tos qua li ta ti vos, en tre eles di re to res,
pro fes so res, alu nos, pais e po li ci a is.

Fo ram pes qui sa das 14 ca pi ta is bra si le i ras, con-
for me dis se mos: Ma na us e Be lém, no Nor te; For ta le -
za, Re ci fe, Ma ce ió e Sal va dor, no Nor des te; Dis tri to
Fe de ral, Go iâ nia e Cu i a bá, no Cen tro-Oes te; Vi tó ria,
Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, no Su des te; Por to Ale gre
e Flo ri a nó po lis, no Sul.

Os re sul ta dos des ta cam pelo me nos três mi tos.
Pri me i ro, a vi o lên cia não é ex clu si va da es co la pú bli -
ca, mas exis te em grau ex pres si vo, em bo ra em ge ral
me nor, tam bém em nu me ro sas es co las par ti cu la res.
Se gun do, a vi o lên cia não é ca rac te rís ti ca dos ma i o res 
cen tros ur ba nos do País, em es pe ci al do eixo Rio/São
Pa u lo, mas se es ten de tam bém como uma pan de mia
pe las di ver sas ca pi ta is, an tes con si de ra das tran qüi -
las. Ter ce i ro, a es co la, em cer tos ca sos, ten de a não
ser um lu gar agra dá vel, de em pre en di men to de es for -
ços pro du ti vos, mas um lu gar em que os pro fes so res
po dem en trar em con fli to com os alu nos por ca u sa,
so bre tu do, do pro ces so de ava li a ção – das no tas so-
bre os tra ba lhos es co la res –, cri an do si tu a ções de di-
fí cil con vi vên cia. Por sua vez, os alu nos, em va ri a dos
ca sos, po dem re je i tar uma par te con si de rá vel dos
seus co le gas e sen tir-se por eles in co mo da dos.
Enfim, a es co la, em cer to nú me ro de ca sos apon ta -
dos pe las pes qui sas é lu gar em que as pes so as não
con se guem con vi ver bem en tre si. Como esse pode
ser, en tão, um lu gar de edu ca ção, de en si no e de
apren di za gem? Enquan to isso, em bo ra com jus te za,
os edu ca do res se pre o cu pem mu i to com ins ta la ções,
re cur sos, equi pa men tos, no vas tec no lo gi as da in for -
ma ção e co mu ni ca ção, e ou tros te mas, o cli ma da es-
co la pode ser des fa vo rá vel à apren di za gem. Pode ha-
ver exem plos ne ga ti vos da par te de co le gas e mes mo 
de pro fes so res e di re to res, para não fa lar da Po lí cia,
cri ti ca da com fre qüên cia pe las suas di fi cul da des de li-
dar com ado les cen tes e jo vens quan do cha ma dos a
re sol ver ques tões de vi o lên cia nas es co las. Em ou-
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tras pa la vras, pre ci sa mos nos pre o cu par não só com
os ele men tos ne ces sá ri os à es co la ri za ção (dis po ni bi -
li da de de ins ta la ções, la bo ra tó ri os, bi bli o te cas e in-
fra-es tru tu ra), mas tam bém com am bi en te, a con vi -
vên cia e o pro ces so den tro da es co la e da sala de
aula en vol ven do as múl ti plas re la ções alu no ver sus
alu no, pro fes so res ver sus alu nos, di re to res ver sus
pro fes so res e di re to res ver sus alu nos.

Os da dos da pes qui sa mos tram que o en tor no
dos es ta be le ci men tos, em cer tos ca sos, é o lu gar
onde mais ocor rem vi o lên ci as, pe ne tran do e con ta mi -
nan do a es co la. Por omis são sim ples, mas ina ce i tá vel 
do Po der Pú bli co, fo ram en con tra dos, nas pro xi mi da -
des das es co las, ba res e bo te quins que ser vem be bi -
das al coó li cas a me no res. A ca rên cia de equi pa men -
tos de se gu ran ça nas vias de trân si to que dão aces so
às es co las ex pli ca o nú me ro de atro pe la men tos. Qu-
an do há gan gues e trá fi co de dro gas, a vi o lên cia se
in tro duz na es co la. Os equi pa men tos es co la res mu i -
tas ve zes pre ci sam ser me lho ra dos, o que jus ti fi ca as
pre o cu pa ções dos edu ca do res, au men ta do os es pa -
ços de con vi vên cia.

Po de ria ser dito que, em cer to nú me ro de es ta -
be le ci men tos, mais alto que o de se já vel, os alu nos
não sen tem a es co la como sua. O medo pode to-
nar-se lei; bri gas e brin ca de i ras po dem emen dar com
fre qüên cia en tre si, pe los mais va ri a dos ”mo ti vos“:
pelo fu te bol, pe las no tas, pelo lan che, pe las na mo ra -
das e na mo ra dos e pe los acon te ci men tos mais tri vi a -
is. Nes ses es ta be le ci men tos em par ti cu lar, a tem pe -
ra tu ra pa re ce sem pre alta, a todo mo men to con du zin -
do o am bi en te so ci al nas es co las a um cli ma de ten-
são e de con fli to. Qu an do a vi o lên cia atin ge ní ve is in-
to le rá ve is, mu i tas ve zes, pais, pro fes so res e a pró pria
po lí cia não são cha ma dos, pois as agres sões são re-
vi da das com a aju da dos ami gos, for man do-se, tam-
bém den tro das es co las, os gru pos vi o len tos ou gan-
gues. Qu an do isso ocor re, nes sas si tu a ções ex tre -
mas, o jo vem ou fica de fora ou ade re aos gru pos,
cum prin do suas re gras.

Por ou tro lado, a pes qui sa in di ca que há es co las 
frag men ta das, em que as di vi sões in ter nas são múl ti -
plas, como as di vi sões por ní vel so ci o e co nô mi co.
Exis tem tam bém as di vi sões de gê ne ro, em cer tos ca-
sos com as sé dio se xu al a me ni nas e me ni nos, tan to
por co le gas, quan to por pro fes so res. Re gis tram-se
tam bém pos tu ras ra cis tas de do cen tes e dis cen tes,
es pe ci al men te con tra o ne gro, cha ma do-nos a aten-
ção para o ris co de este úl ti mo in ter na li zar o pre con -
ce i to dos ou tros em re la ção a si.

Ain da as sim, se gun do as per cep ções dos di fe -
ren tes ato res da co mu ni da de es co lar e mes mo nes-

ses am bi en tes ex tre mos, a es co la é vis ta como via de
aces so ao exer cí cio da ci da da nia ou como me ca nis -
mo de in clu são so ci al. Para os alu nos, ape sar de tudo,
exis te a re i te ra da per cep ção de que a es co la cons ti tui
um lu gar para a apren di za gem, um ca mi nho para a in-
ser ção po si ti va no mer ca do de tra ba lho e na so ci e da -
de. Essa es pe ran ça pode con tri bu ir para a re cons tru -
ção des sas es co las, já que a vi o lên cia é a ne ga ção de
qual quer po lí ti ca pú bli ca vol ta da para a qua li da de e
para a de mo cra ti za ção do en si no.

A pes qui sa não se li mi ta a abor dar os ma les ou
a ex por as cha gas. Ao con trá rio, com base no con jun -
to de pes qui sas e ex pe riên ci as já exis ten tes no Bra sil
e no ex te ri or, apre sen ta vá ri as re co men da ções para
mu dar a si tu a ção. Algu mas re co men da ções são fun-
da men ta is para a mi ni mi za ção do ní vel de con fli to
den tro das es co las, como, por exem plo:

1 – a sen si bi li za ção da co mu ni da de (pais, mes-
tres e alu nos), com vis tas a cons tru ir uma cul tu ra de
paz e de não-vi o lên cia;

2 – es ta be le ci men to e apli ca ção de nor mas cla-
ras de dis ci pli na;

3 – mu dan ça do cli ma da es co la, in clu si ve no
que se re fe re à lim pe za, ma nu ten ção e equi pa men to
da mes ma;

4 – dis cus são da cul tu ra de paz na mí dia e seus
efe i tos so bre cri an ças e ado les cen tes;

5 – va lo ri za ção e es tí mu lo à or ga ni za ção sa dia
dos jo vens em grê mi os es tu dan tis, vol ta dos para ati vi -
da des lú di cas, des por ti vas e cul tu ra is;

6 – ar ti cu la ção das es co las com as Se cre ta ri as
de Edu ca ção, Con se lhos Tu te la res e, se es tes não
exis ti rem, com o Mi nis té rio Pú bli co e o juiz da co mar -
ca, além de apo io es pe ci a li za do ao pro ces so de im-
plan ta ção de to das es sas me di das.

Algu mas ou tras su ges tões são im por tan tes e o
Esta do já as de ve ria ter cum pri do por se tra tar da apli-
ca ção da lei, como é o caso dos se guin tes pon tos:

a) ins ta la ção de se má fo ros, pas sa re las e fa i xas
de pe des tres per to das es co las, com vis tas a evi tar,
so bre tu do, os atro pe la men tos;

b) me lho ria da ilu mi na ção nas ime di a ções das
es co las, so bre tu do nos tra je tos até os pon tos de ôni-
bus, fo cos de vi o lên cia so bre tu do à no i te;

c) con tro le da ven da de be bi das al coó li cas e eli-
mi na ção de qual quer ten ta ti va de abor da gem de tra fi -
can tes de dro gas den tro das es co las;

d) pro i bi ção da exis tên cia de es ta be le ci men tos
de jo gos de azar nas ime di a ções das es co las.

No que diz res pe i to à re la ção da es co la com a
co mu ni da de e com base nas ex pe riên cia das ”Esco-
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las de Paz“, re co men da-se abrir o es pa ço es co lar
para o en vol vi men to da co mu ni da de, da fa mí lia e dos
alu nos em ati vi da des cul tu ra is, ar tís ti cas, es por ti vas
e de la zer, com a tô ni ca em edu ca ção para a ci da da -
nia e na cons tru ção de uma cul tu ra de paz. Além dis-
so, pro mo ver ati vi da des que en vol vam os alu nos da
es co la, os jo vens, a co mu ni da de e, so bre tu do, a fa mí -
lia no de cur so de lin gua gens afins aos jo vens, a
exem plo da arte, da cul tu ra, dos des por tos, a par tir da
abor da gem de te mas so bre ci da da nia.

A si tu a ção des cri ta pela pes qui sa ad ver te para
o fato de que par te da nova ge ra ção con vi ve com a vi-
o lên cia, com as leis do mais for te e do si lên cio. Essa é
a ima gem que uma fra ção dos jo vens bra si le i ros guar-
da da so ci e da de e esse é o meio so ci al em que apren-
dem a so bre vi ver.

É hora, por tan to, de subs ti tu ir o apren di za do de
so bre vi ver pe los qua tro pi la res da edu ca ção para o
sé cu lo XXI, con for me o fa mo so re la tó rio so li ci ta do e
pu bli ca do pela Unes co no ano de 2000: apren der a
co nhe cer, apren der a fa zer, apren der a vi ver jun tos,
apren der a vi ver com os ou tros, apren der a ser.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – A Pre si -

dên cia re gis tra a pre sen ça do Se na dor Fran cis co
Escór cio, re cém-em pos sa do, e lhe dá as boas-vin-
das. S. Exª re pre sen ta o Esta do do Ma ra nhão.

O Sr. Se na dor Edi son Lo bão en vi ou dis cur so à
Mesa para ser pu bli ca do, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 2001, apre sen tei o
Pro je to de Lei do Se na do n 285/2001, 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, com vis tas a ga ran tir ao se gu -
ra do de re giões mais dis tan tes o di re i to de aces so ao
lo cal de re ce bi men to dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os.
Uma me di da sim ples e cri a ti va que pode fa ci li tar o co-
ti di a no das pes so as me nos as sis ti das. 

Esta va pre o cu pa do com mi lha res de bra si le i ros
mais ido sos ou do en tes, às ve zes qua se in vá li dos,
que vi vem nas par tes mais re côn di tas do País, que
não con se guem aces so às agên ci as do Ban co do
Bra sil ou a ou tras ins ti tu i ções em que seus sa lá ri os
são de po si ta dos. Per ce bi que es sas pes so as ti nham
imen sas di fi cul da des em re ce ber o que lhes era de di-
re i to. Por isso, o meu pro je to es ta be le ceu que, a par tir
de ja ne i ro de 2003, os se gu ra dos da Pre vi dên cia So-
ci al não te rão mais que se des lo car além de 15 qui lô -
me tros para o re ce bi men to des se be ne fí cio. Já a par-

tir de 2005, o des lo ca men to não po de rá ser ma i or do
que cin co qui lô me tros. 

Hoje, no vas e im por tan tes ini ci a ti vas es tão sen-
do im plan ta das, sem pre com a pre o cu pa ção em aten-
der às po pu la ções mais ne ces si ta das. É o caso do
pro vi den ci al pro gra ma ”Ban co Pos tal“ do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções e da Empre sa de Cor re i os e Te lé -
gra fos (ECT), em con jun to com o Bra des co. Pro gra ma 
im por tan tís si mo que vai ao en con tro de nos sos es for -
ços an te ri o res e que está in te gran do am plas par ce las
da so ci e da de que, até en tão, en con tra vam-se to tal -
men te mar gi na li za das da ci da da nia. 

O pro je to Ban co Pos tal foi de sen vol vi do no âm-
bi to do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, ten do sido con-
clu í do ao fi nal de 1998, quan do foi trans fe ri do para a
ECT, a fim de apro fun dar e de ta lhar sua fase exe cu ti -
va de im plan ta ção, além de ini ci ar os pro ces sos de
se le ção e ne go ci a ção de par ce ria com uma en ti da de
fi nan ce i ra. 

O pro je to con sis te em atri bu ir aos Cor re i os a
pos si bi li da de de exe cu tar ser vi ços fi nan ce i ros pos ta -
is. As pes qui sas re a li za das no âm bi to do pro je to Ban-
co Pos tal apon ta vam a exis tên cia de apro xi ma da -
men te 45 mi lhões de bra si le i ros adul tos sem aces so
ao sis te ma ban cá rio tra di ci o nal, seja pela ine xis tên cia 
de ban cos em sua re gião, seja pe los al tos ní ve is de
exi gên cia para aber tu ra de uma con ta cor ren te nor-
mal, ain da que haja fi si ca men te uma agên cia ban cá -
ria em sua área de in fluên cia (do mi cí lio ou tra ba lho).
Com a in te li gen te de ci são da au to ri da de mo ne tá ria,
os Cor re i os tor nar-se-ão um efe ti vo ins tru men to de
com ple men ta ri da de ao Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal,
com sua rede de cer ca de 6.000 agên ci as pró pri as. 

Se gun do da dos da FEBRABAN – Fe de ra ção
Bra si le i ra de Ban cos, exis tem atu al men te 201 ban cos 
no País, com pou co mais de 24.000 pon tos de aten di -
men to (en tre agên ci as, pos tos de aten di men to ban-
cá rio e pos tos avan ça dos de aten di men to). Essa rede
é com ple men ta da por cer ca de 51.000 ter mi na is de
aten di men to lo ca li za dos fora das agên ci as ban cá ri as. 
Ape sar de sua ex ten são, a rede de aten di men to ban-
cá rio en con tra-se ex tre ma men te con cen tra da nos
cen tros ur ba nos, de i xan do 1.738 mu ni cí pi os sem
qual quer ser vi ço ban cá rio. Além da au sên cia fí si ca
dos ban cos nes ses mu ni cí pi os, ape nas 22% da po pu -
la ção bra si le i ra pos sui con ta cor ren te nos ban cos,
con for me pes qui sa re a li za da pela Aus tin Asso ci a tes,
con sul to ria es pe ci a li za da nes se seg men to. 

No mun do todo exis tem atu al men te 36 ban cos
pos ta is e 68 Cor re i os que pres tam ser vi ços fi nan ce i -
ros, em al gum ní vel, que fun ci o nam em qua se toda a
Eu ro pa, na Ásia e na Áfri ca. Mais co mum em pa í ses
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in dus tri a li za dos do que em na ções emer gen tes, a
idéia sur giu há mais de cem anos como al ter na ti va rá-
pi da e ba ra ta de in cor po rar ao sis te ma fi nan ce i ro po-
pu la ções de lo ca li da des dis tan tes dos gran des cen-
tros ou ca ren tes. É o caso da Fran ça, onde os ser vi -
ços fi nan ce i ros ge ram a ma i o ria das ati vi da des das
agên ci as pos ta is, so bre tu do no in te ri or do País. O atu-
al pa no ra ma in ter na ci o nal re ve la in ten sa mo vi men ta -
ção no se tor. Na Ale ma nha, o De uts che Post bank usa
sua rede de 17.000 agên ci as para dis tri bu ir tam bém
al guns ser vi ços do De uts che Bank, o ban co lí der do
mer ca do ger mâ ni co. O Ja pão tem o mais po de ro so
dos ban cos pos ta is do mun do. Seus 105 mi lhões de
cli en tes mo vi men tam, em 604 mi lhões de con tas, um
vo lu me de de pó si tos su pe ri or a US$2 tri lhões. O nú-
me ro de cor ren tis tas equi va le a 75% da po pu la ção.
Des de sua fun da ção, em 1875, o Pos tal Sa vings Ser-
vi ces (Ser vi ços de Pou pan ça Pos tal) está vol ta do
para cap ta ção de pou pan ça po pu lar. Nas ci da jun to
com o Ja pão mo der no, a ins ti tu i ção aju dou a trans for -
mar o povo ja po nês no ma i or pou pa dor do mun do. 

A idéia de apro ve i ta men to da es tru tu ra dos Cor-
re i os para ser vi ços ban cá ri os não é exa ta men te iné-
di ta no Bra sil. Os Cor re i os já ti ve ram sua Ca i xa Eco-
nô mi ca Pos tal, à épo ca do Impé rio, como op ção para
a in te ri o ri za ção do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, pos si -
bi li tan do pou pan ça e pa ga men tos di ver sos. O ser vi ço 
foi eli mi na do nos anos 40 e só foi re in tro du zi do no
País em 1969, com a cri a ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe-
de ral (CEF). Nos úl ti mos anos, po rém, até mes mo por
cir cuns tân ci as de mer ca do, essa ins ti tu i ção aca bou
se afas tan do da fa i xa de cli en tes a que os Cor re i os
pre ten dem aten der a par tir de ago ra. 

A ECT está im plan tan do esta ver da de i ra re vo lu -
ção em nos so sis te ma fi nan ce i ro atra vés do Bra des -
co, ins ti tu i ção que ven ceu a li ci ta ção dos Cor re i os
para a par ce ria nes ta em pre i ta da. O ban co já co me -
çou a ins ta lar, no iní cio de abril, as mil pri me i ras agên-
ci as do Ban co Pos tal, que fun ci o na rão nas agên ci as
dos Cor re i os em mu ni cí pi os que não con tam com
agên ci as ban cá ri as. Uti li zan do fun ci o ná ri os ain da jo-
vens e em pre en de do res no pro je to do Ban co Pos tal,
o Bra des co es pe ra re pe tir o su ces so al can ça do por
ou tros pa í ses como Ho lan da e Fran ça, onde os de pó -
si tos nes sas agên ci as che gam à casa dos bi lhões de
dó la res. Se gun do um dos res pon sá ve is pelo pro je to
em Go iâ nia, O Sr. Bru no Bar bo sa, ”a ex ce len te equi-
pe res pon sá vel pela im ple men ta ção do pro gra ma no
Cen tro-Oes te já está bas tan te adi an ta da e com óti-
mas pers pec ti vas jun to aos mu ni cí pi os mais dis tan -
tes. Vem re a li zan do um tra ba lho ár duo de ca ta lo ga -
ção e con ta tos com as pre fe i tu ras in te res sa das em

im ple men tar o pro gra ma o quan to an tes. Nos pró xi -
mos dois anos, o Bra des co es pe ra agre gar 3,5 mi-
lhões de cor ren tis tas com as mais de 5.500 agên ci as
que se rão im plan ta das. Um dos gran des be ne fí ci os
que o Ban co Pos tal le va rá às pe que nas co mu ni da des
é evi tar que seus mo ra do res gas tem par te dos sa lá ri -
os nas ci da des vi zi nhas, que dis põem de rede ban cá -
ria. A par tir do mo men to em que a agên cia pos tal for
ins ta la da, o mo ra dor apli ca rá seu di nhe i ro na co mu ni -
da de onde re si de, aju dan do o co mér cio lo cal“. 

Se gun do ain da Bru no Bar bo sa, ”atu al men te o
Bra des co tem 36 agên ci as pos ta is fun ci o nan do em
ca rá ter ex pe ri men tal. O pú bli co alvo des sas agên ci as
são os em pre ga dos das pre fe i tu ras lo ca is, os apo sen -
ta dos, os fun ci o ná ri os de pe que nas em pre sas da re-
gião, quem re ce be di nhe i ro do Bol sa Esco la ou do
pro je to de ren da mí ni ma, daí tam bém o seu cla ro al-
can ce so ci al. A ini ci a ti va ba se ou-se numa cons ta ta -
ção ób via: o Bra des co des co briu que exis te bas tan te
di nhe i ro guar da do em ba i xo do col chão“. 

O aten di men to nas agên ci as pos ta is será fe i to
pe los pró pri os fun ci o ná ri os dos Cor re i os. Eles ga nha -
rão uma par ti ci pa ção por ope ra ção (sa que, de pó si to
ou fi nan ci a men to), en gor dan do suas ren das, fato que
tra rá cla ros be ne fí ci os para o for ta le ci men to da eco-
no mia lo cal, pois es ses fun ci o ná ri os qua se sem pre
mo ram no mes mo mu ni cí pio do Cor re io. 

Ma i or ban co pri va do do Bra sil, o Bra des co li de ra 
o mer ca do na ci o nal há vá ri as dé ca das. Com 58 anos,
sem pre teve foco no va re jo. Mes mo an tes do Ban co
Pos tal, o Bra des co já es ta va pre sen te em to das as re-
giões do Bra sil, com uma rede de 2.610 Agên ci as,
mais de 1.300 pos tos de Aten di men to Ban cá rio,
20.078 ter mi na is de auto-aten di men to com 3,8 mi-
lhões de cli en tes. Na área so ci al, o Bra des co sem pre
teve for te atu a ção por meio da Fun da ção Bra des co,
en ti da de vol ta da para a edu ca ção de cri an ças, jo vens 
e adul tos, que aten de, gra tu i ta men te, a mais de 102
mil alu nos em 38 es co las, pre sen tes em 25 Esta dos e
no Dis tri to Fe de ral. Por tan to, não é de hoje que vem
con tri bu in do com o de sen vol vi men to de nos so País.

O Ban co Pos tal, como se vê, tem fun da men tal -
men te uma fun ção so ci al. Vai tra ba lhar com mar gem
de lu cro pe que na. Assim, de ve rá ser um bra ço com-
ple men tar do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, com um
di fe ren ci al im por tan te: não vai exi gir quan ti as mí ni -
mas para de pó si to. Esse tipo de exi gên cia, ado ta da
qua se como uma pra xe, na prá ti ca fe cha as por tas
dos ban cos à po pu la ção de ba i xa ren da. O ob je ti vo da
par ce ria do Bra des co com os Cor re i os con sis te em
aten der jus ta men te a es ses ci da dãos, com um ser vi -
ço de mas sa pa u ta do pela sim pli ci da de, trans pa rên -
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cia e fa ci li da de de aces so a ope ra ções fi nan ce i ras bá-
si cas. Para atin gir essa im por tan te fa i xa de mer ca do,
a ETC e o Bra des co têm como prin ci pal ca pi tal sua
cre di bi li da de pe ran te a po pu la ção bra si le i ra. 

Sras. e Srs. Se na do res, por tudo isso, só te nho a
di zer que a ETC, o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e o
Bra des co es tão de pa ra béns. Essas ini ci a ti vas es tão
dan do um exem plo de cri a ti vi da de, in te li gên cia e
amor pelo in te res se pú bli co. Faço vo tos de que dêem
con ti nu i da de a es sas no vas ta re fas

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – 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 5, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re que ri men to nº 178, de 2002 –

art. 357 do Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da ção ao pa-
rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti tu i ção Fe de ral, su-
pri min do-se o pa rá gra fo 2º do re fe ri do ar ti go, que tra-
ta da pro pri e da de de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di -
o di fu são so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer sob nº 242, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a
3-CCJ, que apre sen ta, com voto con trá rio do Se na dor 
Ro ber to Re quião e abs ten ções dos Se na do res
Osmar Dias e Jef fer son Pé res.

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

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 4, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber-
nar do Ca bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º do
art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre a or ga ni -
za ção e fun ci o na men to dos par ti dos po lí ti cos), ten do

Pa re cer sob nº 244, de 2002, 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
Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 223, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 223, de 2001 (nº 104/99, 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 FM Sté reo Som Espe ci al 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 Osas co, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 3, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, com
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 388, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 388, de 2001 (nº 794/2000, 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 Urti gão a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São João
da Urti ga, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 44, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 391, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 391, de 2001 (nº 914/2001, 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 Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca
Qu e luz de Mi nas 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
Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 392, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 392, de 2001 (nº 925/2001, na Câ ma ra
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dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con-
ces são à Fun da ção TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó -
li ca de San tos para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Cu ba tão, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 88, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro meu
Tuma, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 394, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 394, de 2001 (nº 941/2001, 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 Edu ca ti va de Vera Cruz do Oes 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 Vera Cruz do Oes te, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 45, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 395, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 395, de 2001 (nº 942/2001, 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 Aba diâ nia a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aba-
diâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer  fa vo rá vel,  sob nº 130, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma gui to
Vi le la.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 427, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 427, de 2001 (nº 1.136/2001, 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 Nos sa Se nho ra das Do res 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 Do res do Inda iá, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 137, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 10 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 81, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 81, de 2001 (nº 3.228/2000, na Casa de
ori gem), que ins ti tui o Ca das tro Na ci o nal de Mo ra dia
e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 192, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na, fa vo -
rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo)
que ofe re ce, com voto ven ci do, em se pa ra do, do Se-
na dor Ma u ro Mi ran da.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 402, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 402, de 2001 (nº 1.015/2001, 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 Ana Ro ber to – ACAR a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Mis são Ve lha, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 131, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes.

– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 403, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 403, de 2001 (nº 1.018/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou to ri za a Asso-
ci a ção de Assis tên cia ao Me nor Ca ren te de Aba i a ra –
AAMCA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Aba i a ra, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 132, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes.

– 13 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 409, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 409, de 2001 (nº 962/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Oca mi são – Asso ci a ção Bra si le i ra de Pre ven ção à Do-
en ça Infec to-Con ta gi o sa e Ci da da nia 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 a tão 
dos Gu a ra ra pes, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 51, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.
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– 14 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 412, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 412, de 2001 (nº 1.002/2001, 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 ”São Fran cis co Pa dro e i 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 Poço Dan tas, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 133, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro bin son
Vi a na.

– 15 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 414, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 414, de 2001 (nº 1.016/2001, 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 Ara çás FM a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara çás, 
Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 90, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Antô nio Car-
los Jú ni or.

– 16 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 417, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 417, de 2001 (nº 1.079/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Itu pe va, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 93, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro-
meu Tuma.

– 17 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 16, de 1999, de au to ria do Se na dor Ade mir
Andra de, que al te ra a re da ção do art.332 e su pri me o
art. 333 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
ten do

Pa re ce res sob nºs 233, de 2002, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na -
dor Luiz Otá vio, fa vo rá vel; e 233-A, de 2002, da Co-

mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão, fa-
vo rá vel, com as mo di fi ca ções con ti das nas Emen das
nºs 1 a 4 –CDIR.

– 18 –

PARECER Nº 232, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 232,
de 2002, da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor
Car los Wil son, con clu in do fa vo ra vel men te à Indi ca -
ção nº 1, de 2002, do Se na dor Ber nar do Ca bral, que
su ge re seja de no mi na da Se na dor Jo sap hat Ma ri nho
a sala de re u niões da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia.

– 19 –

REQUERIMENTO Nº 156, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 156,
de 2002, do Se na dor Ge ral do Mel lo e ou tros se nho res 
Se na do res, so li ci tan do, que so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 6, de 2002, que al te ra o art. 1º e re vo ga o
art. 4º, am bos da Lei nº 8.529, de 14 de de zem bro de
1992 (dis põe so bre a com ple men ta ção da apo sen ta -
do ria do pes so al do ex tin to De par ta men to de Cor re i os
e Te lé gra fos – DCT), seja ou vi da, tam bém, a Co mis -
são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

– 20 –

REQUERIMENTO Nº 163, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 163,
de 2002, da Se na do ra He lo í sa He le na, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 664 e 688, de 1999, que tra mi tam em
con jun to, além das Co mis sões cons tan tes 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.

– 21 –

REQUERIMENTO Nº 165, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 165,
de 2002, do Se na dor Ca sil do Mal da ner, so li ci tan do a
re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Re so lu -
ção nº 58, de 2000, de sua au to ria, que acres cen ta ar-
ti go à Re so lu ção nº 79, de 1999, do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 58
mi nu tos.)

(OS. 14041/2002)
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SENADO FEDERAL

Ata da 52ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 30 de abril de 2002

4ª 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
Gil ber to Mes tri nho e Car los Pa tro cí nio

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Amir Lan do – Anto nio Car los
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io –
Car los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Si-
que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co Escór cio – Fre i -
tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gil ber to 
Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris
Re zen de – Jef fer son Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – José
Agri pi no – José Alen car – 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 – Ma ria do Car mo
Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da 
– Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro

Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – 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 meu Tuma – Ro-
nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma-
cha do – 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 54 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 Fran-
cis co Escór cio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06681
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06682 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    461ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06683

ABRIL 2002462    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06684 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    463ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06685

ABRIL 2002464    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06686 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    465ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06687

ABRIL 2002466    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06688 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    467ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06689

ABRIL 2002468    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06690 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    469ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06691

ABRIL 2002470    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06692 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    471ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06693

ABRIL 2002472    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06694 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    473ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06695

ABRIL 2002474    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06696 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    475ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06697

ABRIL 2002476    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06698 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    477ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06699

ABRIL 2002478    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06700 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    479ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06701

ABRIL 2002480    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06702 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    481ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06703

ABRIL 2002482    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06704 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    483ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06705

ABRIL 2002484    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06706 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    485ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06707

ABRIL 2002486    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06708 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    487ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06709

ABRIL 2002488    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06710 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    489ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06711

ABRIL 2002490    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06712 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    491ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06713

ABRIL 2002492    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06714 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    493ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06715

ABRIL 2002494    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06716 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    495ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06717

ABRIL 2002496    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06718 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    497ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06719

ABRIL 2002498    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06720 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    499ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06721

ABRIL 2002500    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06722 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    501ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06723

ABRIL 2002502    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06724 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    503ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06725

ABRIL 2002504    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06726 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    505ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06727

ABRIL 2002506    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06728 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    507ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06729

ABRIL 2002508    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06730 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    509ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06731

ABRIL 2002510    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06732 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    511ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06733

ABRIL 2002512    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06734 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    513ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06735

ABRIL 2002514    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06736 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    515ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06737

ABRIL 2002516    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06738 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    517ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06739

ABRIL 2002518    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06740 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    519ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06741

ABRIL 2002520    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06742 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    521ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06743

ABRIL 2002522    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06744 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    523ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06745

ABRIL 2002524    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06746 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    525ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06747

ABRIL 2002526    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06748 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    527ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06749

ABRIL 2002528    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06750 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    529ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06751

ABRIL 2002530    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06752 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    531ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06753

ABRIL 2002532    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



06754 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    533ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  1º 06755
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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 to de De cre to Le gis la ti vo nºs 153 a
163, de 2002, an te ri or men te li dos, 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, e 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 o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 164, de 2002, lido
an te ri or men te, fi ca rá, pe ran te a Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, pelo 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 a
pro po si ção, nos ter mos do art. 376, III, do Re gi men -
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 Fran cis -
co Escór cio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 227, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 151, de 2002 (nº 1.334/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que 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 da Co réia, so bre Isen ção
de Vis tos, ce le bra do em Seul, em 18 de ja ne i ro de
2001.

Sala das Ses sões, 30 abril de 2002 – Gil ber to
Mes tri nho – Car los Pa tro cí nio – Ge ral do Melo –
José Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será vo ta do após a Ordem
do Dia, de acor do com o art. 340, in ci so 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 em exer cí cio, Se na dor Fran cis co
Escór cio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 228, DE 2002

Re que i ro a re a li za ção de Ses são Con jun ta do
Con gres so Na ci o nal no dia 15 de maio pró xi mo, às
10h, des ti na da a co me mo rar o Dia Na ci o nal de Com-
ba te ao Abu so e à Explo ra ção Se xu al de Cri an ças e
Ado les cen tes, ins ti tu í do pela Lei nº 9.970, de 17 de
maio de 2000.

Jus ti fi ca ção

O Dia Na ci o nal de Com ba te ao Abu so e à Explo-
ra ção Se xu al de Cri an ças e Ado les cen tes foi ins ti tu í -
do com o ob je ti vo de mo bi li zar a so ci e da de bra si le i ra
e en ga já-la no com ba te à vi o lên cia se xu al con tra a
cri an ça e o ado les cen te, den tro e fora de sua fa mí lia,
e à ex plo ra ção se xu al co mer ci al in fan to-ju ve nil.

As pri me i ras ini ci a ti vas em prol da de fe sa de
nos sas cri an ças e ado les cen tes ocor re ram na dé ca -
da de 80, na es te i ra do pro ces so de re de mo cra ti za -
ção da so ci e da de bra si le i ra. Den tre elas, des ta ca-se
o Fó rum Na ci o nal Per ma nen te das Enti da des
Não-Go ver na men ta is de De fe sa dos Di re i tos da Cri-
an ça e do Ado les cen te, mais co nhe ci do como Fó rum
DCA, que nas ceu nes sa épo ca, ten do se con so li da do 
ofi ci al men te em 1988.

O Fó rum DCA exer ce o pa pel de ar ti cu la dor po lí -
ti co do mo vi men to so ci al em de fe sa da cri an ça e do
ado les cen te. Nes se sen ti do, or ga ni zou uma rede na ci -
o nal for ma da de fó runs es ta du a is e or ga ni za ções
não-go ver na men ta is di re ta men te fi li a das, com a par ti -
ci pa ção dos go ver nos fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is.

Além dis so, o Fó rum par ti ci pou ati va men te do
pro ces so de ela bo ra ção do Pla no Na ci o nal de
Enfren ta men to da Vi o lên cia Se xu al con tra Cri an ças e
Ado les cen tes, já apro va do pelo Con se lho Na ci o nal
dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te
(CONANDA) e em vias de im plan ta ção. Atu al men te, o
Fó rum tra ba lha no sen ti do de mo bi li zar e ar ti cu lar a
so ci e da de ci vil com vis ta à cri a ção de uma ins tân cia
na ci o nal de mo ni to ra men to e acom pa nha men to da
im plan ta ção des se Pla no.

Estan do pró xi mo o Dia Na ci o nal de Com ba te ao
Abu so e à Explo ra ção Se xu al de Cri an ças e Ado les -
cen tes, as aten ções se vol tam para trans for mar o dia
18 de maio num mar co de luta em de fe sa das cri an -
ças e ado les cen tes bra si le i ros. As ma ni fes ta ções pú-
bli cas pre vis tas para esse dia vi sam en ga jar a so ci e -
da de nes sa luta, cons ci en ti zan do-a dos ma le fí ci os da
cru el vi o la ção dos di re i tos hu ma nos da po pu la ção in-
fan to-ju ve nil que re pre sen tam o abu so se xu al den tro
e fora do am bi en te fa mi li ar, a pros ti tu i ção, o tu ris mo
se xu al, a por no gra fia e o trá fi co para fins se xu a is.
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A pro gra ma ção na ci o nal do even to está sen do
pre pa ra da por uma Co or de na ção de mo bi li za ção e
ar ti cu la ção, for ma da por seis or ga ni za ções, a sa ber:
o Fó rum DCA, o Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da
Cri an ça e do Ado les cen te (CONANDA) e o De par ta -
men to da Cri an ça e do Ado les cen te, am bos vin cu la -
dos ao Mi nis té rio da Jus ti ça; o Cen tro de Re fe rên -
cia-Estu dos-Ações so bre Cri an ças e Ado les cen tes; o
Mo vi men to Na ci o nal de Me ni nos e Me ni nas de Rua; e
o Pro gra ma Sen ti ne la, co or de na do pela Se cre ta ria de
Esta do de Assis tên cia So ci al. Os con ta tos com os
me i os de co mu ni ca ção so ci al es ta rão a car go da
ADNI — Agên cia de No tí ci as para Infân cia, e a ins ti tu -
i ção Mis são Cri an ça foi in di ca da para as ses so rar a
Co or de na ção na cap ta ção de re cur sos fi nan ce i ros.

Estão pre vis tas ma ni fes ta ções pú bli cas em vá ri -
os Esta dos e mu ni cí pi os, sen do que as ati vi da des de
ca rá ter na ci o nal es ta rão con cen tra das na Ca pi tal Fe-
de ral. Por tan to, a par ti ci pa ção in fan to-ju ve nil es ta rá
re pre sen ta da pe las cri an ças e ado les cen tes de Bra-
sí lia en vol vi das nas en ti da des de aten di men to e na
rede ofi ci al de en si no.

Para pos si bi li tar uma ma i or mo bi li za ção e par ti -
ci pa ção dos di ver sos se to res da so ci e da de e de to dos 
os seg men tos do Po der Pú bli co, as co me mo ra ções
se es ten de rão por uma se ma na, ini ci an do-se no dia
14 de maio, ter ça-fe i ra, e en cer ran do-se no dia 18, sá-
ba do.

Ao con sa grar o dia 18 de maio ao mo vi men to de
com ba te à vi o lên cia e ex plo ra ção se xu al de cri an ças
e ado les cen tes, por ini ci a ti va da no bre De pu ta da Rita
Ca ma ta, o Con gres so Na ci o nal já deu um pas so im-
por tan te no sen ti do da cons ci en ti za ção e mo bi li za ção 
da so ci e da de em prol da de fe sa dos di re i tos e ga ran ti -
as de nos sos jo vens e cri an ças.

A Ses são Con jun ta que ora pro po nho para o
pró xi mo dia 15 de maio será, cer ta men te, bas tan te
opor tu na, pos to que in se ri da na se ma na de even tos e
ma ni fes ta ções pre vis tos para co me mo rar o Dia Na ci -
o nal de Com ba te ao Abu so e Explo ra ção Se xu al de
Cri an ças e Ado les cen tes.

Com essa ho me na gem, o Con gres so Na ci o nal
es ta rá so man do es for ços com os ou tros ór gãos do
Po der Pú bli co e da so ci e da de ci vil, mar can do de fi ni ti -
va men te seu en ga ja men to nes sa no bre luta pela er ra -
di ca ção com ple ta de to das as for mas de vi o lên cia e
ex plo ra ção se xu al das cri an ças e ado les cen tes bra si -
le i ros. 

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será sub me ti do à de li be ra -
ção do Ple ná rio em con for mi da de com o art. 255, in ci -
so I, alí nea b, do Re gi men to Inter no.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, que ro que V. Exª con si -
de re as ins cri ções do Se na dor Osmar Dias, des ta Se-
na do ra e do Se na dor Ro ber to Re quião, por or dem de
che ga da ao ple ná rio, para que se ma ni fes tem, de
acor do com o Re gi men to Inter no, para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, agra de ço a ele gân cia da Se na do ra Emi lia Fer nan -
des e aguar do, opor tu na men te, V. Exª me con ce der a
pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em con for mi da de com o que dis põe o art. 158,
§ 2º, do Re gi men to Inter no, os Se na do res Osmar
Dias e Ro ber to Re quião e a Se na do ra Emi lia Fer nan -
des te rão di re i to de fa lar na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te, no mo men to ade qua do, por cin co mi nu -
tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da,
por ces são do Se na dor Ney Su as su na.

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, Srªs e Srs. Se na do res, a sa ú de no
Bra sil é um pro ble ma mu ni ci pal, es ta du al ou fe de ral?
Essa per gun ta – com o grau de ina de qua ção que
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guar da va – já não pode mais ser fe i ta, mes mo que em
tom de brin ca de i ra. Des de a ins ti tu i ção do Sis te ma
Úni co de Sa ú de (SUS), já não cabe mais a omis são
de ne nhu ma das três es fe ras de go ver no. Está –
como sem pre es te ve – cla rís si mo que a res pon sa bi li -
da de pela sa ú de da po pu la ção pre ci sa e deve ser
com par ti lha da por to das as ins tân ci as.

E é isso que vêm ten tan do fa zer os mu ni cí pi os
go i a nos. Infe liz men te, nem sem pre com su ces so, de-
vi do – pas mem – ao des ca so com que a ins tân cia es-
ta du al, leia-se Se cre ta ria do Esta do de Sa ú de de Go-
iás, vem tra tan do os nos sos mu ni cí pi os. Hoje, a gran-
de ma i o ria dos mu ni cí pi os do Esta do de Go iás so fre
com a fal ta de cri té ri os no re pas se de re cur sos dos
pro gra mas cri a dos no âm bi to do SUS, mas que pre ci -
sam do con cur so das três ins tân ci as para fun ci o na -
rem bem.

Tra rei aqui o caso de Ipa me ri, que não é o úni co,
mas que re pre sen ta bem o que está acon te cen do. 

O que vem ocor ren do nos mu ni cí pi os de Go iás? 
Ora, cum prin do ade qua da men te as di re tri zes dos
pro gra mas fe de ra is, os mu ni cí pi os, como é o caso de
Ipa me ri, qua li fi ca ram-se para re ce ber equi pes do
Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia (PSF). Essa ha bi li ta ção
se deu, de acor do com o pre vis to no com ple xo sis te -
ma de ges tão do SUS, por de li be ra ção da Co mis são
de Inter ges to res Bi par ti te do Esta do de Go iás, em 20
de abril de 2001. Os tra ba lhos na que le Mu ni cí pio ti ve -
ram iní cio ain da na que le pe río do – há um ano, por tan -
to –, com a con tra ta ção e o tre i na men to de pro fis si o -
na is.

Des de 1º de ju nho pas sa do, fo ram cons ti tu í das
6 (seis) equi pes (uma de las in com ple ta, por fal ta de
um pro fis si o nal). Mas, não obs tan te todo esse es for ço 
or ga ni za ci o nal, a Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de
Go iás pou co tem fe i to para co la bo rar. 

Ape sar de te rem tido al gu ma di fi cul da de para
re ce ber a con tra par ti da do Mi nis té rio da Sa ú de, após
re co nhe cer o fun ci o na men to das equi pes, este tem
re pas sa do re cur sos com uma boa re gu la ri da de.

É de se es tra nhar, Srªs e Srs. Se na do res, que o
go ver no es ta du al não faça o mí ni mo in dis pen sá vel –
quan do, na ver da de, de ve ria fa zer o má xi mo – para
ga ran tir a as sis tên cia aos mu ni cí pi os go i a nos. É la-
men tá vel que o es for ço es ta du al se dê para di fi cul tar
as ações dos mu ni cí pi os que es tão ten tan do su pe rar
suas di fi cul da des.

Mes mo que, de acor do com a Por ta ria Inter mi -
nis te ri al GM 1.886, de 1997, as se cre ta ri as es ta du a is
de sa ú de es te jam obri ga das a ga ran tir re cur sos para

o fi nan ci a men to tri par ti te do PSF, a Se cre ta ria de
Esta do da Sa ú de de Go iás não o vem fa zen do.

Ve ja mos, Srªs e Srs. Se na do res: uma equi pe de
sa ú de da fa mí lia tem cus to men sal para Ipa me ri no
va lor apro xi ma do de R$13 mil; o Mi nis té rio da Sa ú de
re pas sa uma par ce la de R$4,5 mil. Ca be ria, ob vi a -
men te, ao Esta do re pas sar sua par ce la. Mas o que
acon te ce? A Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de Go iás 
se re cu sa a fazê-lo.

Não en ten den do a re cu sa da Se cre ta ria de
Esta do da Sa ú de de Go iás em re pas sar re cur sos, o
Mu ni cí pio de Ipa me ri pro cu rou-a para que esta con tri -
bu ís se, ain da que de ou tra ma ne i ra: com a con tra ta -
ção de pro fis si o na is ou com a aqui si ção de ma te ri al.
Mas essa so li ci ta ção tam bém foi ne ga da ao Mu ni cí pio 
de Ipa me ri, como cons ta de am pla do cu men ta ção a
mim en vi a da pela Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa ú de.

Mas o des ca so con ti nua. Ou seja, per sis te a
omis são da Se cre ta ria es ta du al em re co nhe cer que o
aten di men to à sa ú de não é de ex clu si vi da de do Mu ni -
cí pio. Ipa me ri, mes mo ha bi li ta do com o sta tus de
aten ção do tipo ”ple na“, não tem como res pon der a
to das as de man das de sa ú de apre sen ta das. 

Nes se caso, ca be ria ao Esta do as su mir tran si to -
ri a men te a aten ção má xi ma, mas isso não vem ocor-
ren do. E isso tudo su ce de mes mo com o Mu ni cí pio
apli can do 15% de seu or ça men to para a sa ú de, ou
seja, bem aci ma dos 10% pre vis tos na lei or ça men tá -
ria mu ni ci pal. 

Infe liz men te, os te tos de re pas se do SUS (me-
nos de R$20 mil men sa is) para os dois hos pi ta is da ci-
da de ain da não per mi tem um aten di men to mais qua li -
fi ca do, o que obri ga o Mu ni cí pio a des lo car para ou-
tras ci da des os ca sos mais gra ves. 

Se fos se ape nas em um mu ni cí pio, esse pro ble -
ma já se ria gra ve. Mas ele se re pe te em de ze nas de
lo ca li da des go i a nas, en tre as qua is tam bém pos so ci-
tar no mi nal men te o im por tan te Mu ni cí pio de Uru a çu,
lo ca li za do na re gião nor te do meu Esta do.

Infe liz men te, a per se gui ção po lí ti ca de fla gra da
pelo Go ver no de Go iás con tra a Pre fe i tu ra de Uru a çu
pe na li za jus ta men te quem mais de pen de da sa ú de
pú bli ca: as pes so as hu mil des da ci da de, ca ren tes de
um aten di men to mé di co dig no.

Res pal da do pe los exem plos de Ipa me ri e Uru a -
çu, tra go aqui o meu ape lo ao Mi nis tro da Sa ú de, Bar-
jas Ne gri – que con si de ro um ho mem sé rio –, para
que, por in ter mé dio das co mis sões ges to ras, use sua
in fluên cia para pres si o nar a Se cre ta ria de Esta do da
Sa ú de de Go iás a cum prir sua par te no Pro gra ma Sa-
ú de da Fa mí lia. Não po de mos ace i tar ta ma nha per se -
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gui ção e in jus ti ça para com de ze nas de mu ni cí pi os
que se en con tram le gal men te ap tos a re ce ber mais
in ves ti men tos em uma área tão cru ci al para o ser hu-
ma no!

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con-
ce do o apar te, com todo o pra zer, Se na dor.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da. Pres tan do
aten ção ao seu dis cur so, lem bro-me do meu que ri do
Ma ra nhão. V. Exª diz que está ha ven do re ta li a ção por
par te do Go ver no do Esta do de Go iás. No Ma ra nhão,
ti ve mos re ta li a ção por par te do Go ver no Fe de ral. A
sa ú de bra si le i ra está do en te! Cadê o di nhe i ro da
CPMF? É a per gun ta que se faz. Li, nos jor na is, de cla -
ra ção do ex-Mi nis tro da Sa ú de em que diz que ha via
re mé dio à dis po si ção da po pu la ção. Para sua sur pre -
sa, o ex-Mi nis tro foi va i a do, por que isso não exis te.
Essa prá ti ca, usa da tan to pelo Go ver na dor do seu
Esta do quan to pelo ex-Mi nis tro da Sa ú de, é da no sa
aos do en tes do Ma ra nhão, de Go iás e, quem sabe, de
ou tros Esta dos bra si le i ros. So li ci tei este apar te por-
que, na mi nha ter ra, to das as emen das di re ci o na das
ao Mi nis té rio da Sa ú de es tão con tin gen ci a das. Para
lá, não pas sa ram nada, a não ser uma quan ti da de
bem pe que na. De po is, tra rei ao co nhe ci men to des ta
Casa e da Na ção a re ta li a ção que so freu o Esta do do
Ma ra nhão. Se na dor Ma u ro Mi ran da, a emo ção me le-
vou a fa zer este apar te ao pro nun ci a men to de V. Exª,
mas se ria bom que todo o Bra sil co nhe ces se a re a li -
da de da sa ú de bra si le i ra, que se en con tra do en te.
Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se-
na dor Fran cis co Escór cio, re pre sen tan te do nos so
que ri do Esta do do Ma ra nhão, agra de ço as pa la vras
de V. Exª e as in cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

Por uma ques tão de jus ti ça, pre ci so di zer que o
Mi nis té rio da Sa ú de tem sido cor re to com a ma i o ria
ab so lu ta dos mu ni cí pi os de Go iás. O que está ha ven -
do é uma re ta li a ção mu i to for te por par te do Go ver no
do Esta do. V. Exª tem ra zão quan do cha ma aten ção
para a des ti na ção dada à CPMF, em bo ra essa con tri -
bu i ção te nha sido apro va da por esta Casa para ser
usa da ex clu si va men te na área da sa ú de. A sa ú de
bra si le i ra como um todo me lho ra rá mu i to se es ses re-
cur sos, de fato, fo rem re pas sa dos uni ca men te para
esse se tor. O povo bra si le i ro me re ce essa aten ção,
es pe ci al men te os mais hu mil des, os mais po bres, que
de pen dem des sas ações na área da sa ú de pú bli ca. 

Qu an to ao Go ver no de Go iás, em es pe ci al, à
Se cre ta ria de Sa ú de, es pe ro que cum pra sua par te
no pac to de pres ta ção de ser vi ços de sa ú de; que tam-
bém obe de ça aos di re i tos e de ve res im pos tos pela
mu ni ci pa li za ção do se tor; e que não aja de ma ne i ra
dis cri mi na tó ria, pois a sa ú de das pes so as pre ci sa es-
tar aci ma de cri té ri os de afi ni da des po lí ti cas. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Sou to. 

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. 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 fo ca li zar o
tema prin ci pal da mi nha in ter ven ção nes ta tar de, que
diz res pe i to às po lí ti cas efe tu a das, no Esta do da Ba-
hia, para ado les cen tes in fra to res, eu te nho ab so lu ta
ne ces si da de de fa zer um re gis tro e de cha mar a aten-
ção de to dos os Srs. Se na do res para o que vou di zer. 

Em ju nho e ju lho do ano pas sa do, o Se na do Fe-
de ral au to ri zou, por meio de três re so lu ções dis tin tas,
os Esta dos da Ba hia, do Ce a rá e de Per nam bu co a
con tra ta rem ope ra ções de cré di to jun to ao Ban co do
Nor des te do Bra sil, por meio do Pro de tur – Pro gra ma
de De sen vol vi men to Tu rís ti co do Nor des te. Esses
con tra tos re fe ri am-se a re sí du os de re cur sos in ter na -
ci o na is ob je to de con tra to com o BID, ten do em vis ta
que, àque la al tu ra, o cha ma do Pro de tur I já ha via pra-
ti ca men te sido con clu í do. Essas au to ri za ções equi va -
li am a US$ 10 mi lhões para a Ba hia, US$7 mi lhões
para o Ce a rá e US$5 mi lhões para Per nam bu co.
Esses re sí du os fo ram exa us ti va men te ne go ci a dos
pe los Esta dos com o Ban co do Nor des te e de ve ri am
ter sido pa gos em ju nho ou ju lho do ano pas sa do,
após a au to ri za ção dada pelo Se na do.

Sr. Pre si den te, es ta mos no iní cio do mês de
maio, ou seja, qua se um ano de po is, e ne nhum des-
ses con tra tos foi as si na do. O Se na do Fe de ral, que
tem sido tão cor da to com o Go ver no Fe de ral, apro-
van do, mu i tas ve zes com uma ur gên cia até des ne -
ces sá ria, ope ra ções de cré di to, teve es sas três ope ra -
ções pro lon ga das in de fi ni da men te e até hoje não as-
si na das, e fi ca mos sem sa ber por quê.

Sur pre en den te men te, no mês de mar ço do cor-
ren te ano, o Go ver no Fe de ral en vi ou um pro je to de lei
para a Câ ma ra dos De pu ta dos pe din do uma au to ri za -
ção ge né ri ca para con tra tar ope ra ções de cré di to in-
ter no e para con ce der ga ran tia aos Esta dos fe de ra -
dos. Ora, tra ta-se de uma lei ge né ri ca que, se apro va -
da, pra ti ca men te anu la uma das fun ções do Se na do
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no que se re fe re à sua com pe tên cia es pe cí fi ca de fi ni -
da na Cons ti tu i ção. Esse é um pro ble ma. 

O ou tro pro ble ma é que nin guém des co briu por
que se ria ne ces sá ria essa lei, de vez que isso era ti pi -
ca men te uma atri bu i ção do Se na do e po de ria ser fe i -
to, como sem pre foi, por meio de re so lu ções do Se na -
do Fe de ral. 

Pa re ce-me que hou ve um cer to de sen ten di -
men to ou, pelo me nos, não hou ve con cor dân cia en tre 
os di ver sos ór gãos do Go ver no e, du ran te um ano,
não se deu a me nor im por tân cia ao tema. Ago ra, qua-
se um ano de po is, o Go ver no en via um pro je to de lei
que não tem a me nor pos si bi li da de de ser apro va do,
pois se a Câ ma ra apro var e vier ao Se na do, esta
Casa não vai ti rar prer ro ga ti vas que lhe são pró pri as. 

Então, há dois as pec tos nes sa ques tão: a des-
ne ces si da de des sa lei e, de po is, a sua ab so lu ta im-
pro pri e da de, por que não será o Se na do que vai apro-
var um pro je to de lei ge né ri co dan do po de res ao Go-
ver no para fa zer qua is quer ti pos de ope ra ção de cré-
di to in ter no ou de con ce der ga ran ti as, quan do isso é
ba si ca men te re gu la men ta do pela Cons ti tu i ção ou
mes mo pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. 

Ain da as sim, não hou ve qual quer es for ço para
que esse pro je to de lei – que en trou na Câ ma ra, onde
está pa ra do até hoje – pro gre dis se. Esse é um pro ble -
ma que está afe tan do a Ba hia, Per nam bu co e o Ce a -
rá e que, ra pi da men te, afe ta rá ou tros Esta dos que
pre ci sa rem de ope ra ção de cré di to. Não há o me nor
es for ço com re la ção a isso; está tudo pa ra do; es ta -
mos ago ra re no van do aque las au to ri za ções, e o Ban-
co do Nor des te não está au to ri za do pelo Mi nis té rio da
Fa zen da a re a li zar es sas ope ra ções de cré di to em
vir tu de des sa exi gên cia que, até hoje, não se sabe de
quem par tiu.

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos to mou
uma me di da im por tan te: fez uma con sul ta à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre a ne-
ces si da de des sa lei. A CCJ, na tu ral men te após con-
sul tar a Asses so ria do Se na do, emi tiu um pa re cer di-
zen do que não ha via ab so lu ta men te a me nor ne ces -
si da de des sa lei. E, sur pre en den te men te para nós,
nas con sul tas que têm sido fe i tas, é ver da de de ma-
ne i ra in for mal, à Pro cu ra do ria da Fa zen da Na ci o nal,
per sis te a idéia de que essa re so lu ção, essa con sul ta, 
esse en ten di men to da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia pra ti ca men te não al te ra em nada.
Vão in sis tir na apro va ção des se pro je to de lei que
está na Câ ma ra que, se vier para o Se na do, vai vol tar, 
ou seja, os Esta dos que pre ci sa rem de ope ra ções de
cré di to in ter no não vão ter es sas ope ra ções con tra ta -

das sim ples men te por que até o dia 30 de ju nho não
se pode con tra tar mais nada.

Pen so que há des ca so. Pode ha ver até um cer to 
de sen ten di men to no Go ver no com re la ção a esse
pro ble ma, mas há des ca so do Go ver no Fe de ral na
so lu ção des sa ques tão. Eu, por uma ques tão de le al -
da de, avi sei ao Se na dor Ro me ro Jucá que não me
sen ti ria à von ta de, como mem bro da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, para vo tar qual quer ope ra ção
de cré di to do Go ver no Fe de ral en quan to essa si tu a -
ção não fos se re sol vi da. É um ab sur do que se que i ra
ti rar essa prer ro ga ti va do Se na do, além do mais, por
uma lei ab so lu ta men te im pró pria. Vou man ter essa
po si ção, que não tem ab so lu ta men te qual quer as pec -
to po lí ti co.

Faço até um ape lo a dois Mi nis tros pe los qua is
te nho ad mi ra ção, Pe dro Ma lan e Pe dro Pa ren te, no
sen ti do de que eles in ter fi ram para que o Go ver no
ado te uma po si ção com re la ção a esse as sun to e
que, pelo me nos, con si de re a po si ção ado ta da pelo
Se na do por in ter mé dio da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

Esse é o ape lo que faço, ao mes mo tem po que
la vro este pro tes to. É pos sí vel que haja de sen ten di -
men tos no Go ver no, mas é im pos sí vel que esse as-
sun to seja tra ta do com o des ca so que tem sido tra ta -
do e que qua se um ano de po is as au to ri za ções do
Se na do para con tra tar ope ra ções de cré di to sim ples -
men te não va lham nada, em vir tu de do en ten di men to
de um ór gão do Mi nis té rio da Fa zen da.

Srªs e Srs. Se na do res, o ob je to prin ci pal de meu
pro nun ci a men to de hoje é a po lí ti ca para ado les cen te
in fra to res e em ris co so ci al e os avan ços que têm ha-
vi do no Esta do da Ba hia com re la ção a essa ques tão.

O re cru des ci men to da onda de vi o lên cia, en tre
ou tros as sun tos, traz de vol ta a dis cus são re cor ren te
so bre a re du ção de ida de pe nal, sob a ale ga ção do
au men to de cri mes co me ti dos por jo vens de me nos
de 18 anos, numa so ci e da de em que os ado les cen tes 
já pa re cem per fe i ta men te cons ci en tes de suas res-
pon sa bi li da des e, por tan to, su je i tos a pu ni ções pe los
cri mes co me ti dos.

Embo ra o tema me re ça efe ti va men te uma dis-
cus são apro fun da da – que ro di zer que a mi nha opi-
nião é com ple ta men te con trá ria à re du ção da ida de
pe nal –, pela sua gran de com ple xi da de, aca ba por co-
lo car em pla no se cun dá rio a ques tão fun da men tal da
dis cus são da prá ti ca efe ti va de po lí ti cas para ado les -
cen tes in fra to res e em ris co so ci al.

Dis cu te-se mu i to se de ve mos au men tar ou di mi -
nu ir a ida de e, en quan to isso, as po lí ti cas que exis-
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tem, que es tão no Esta tu to da Cri an ça e do Ado les -
cen te, que são boas, não es tão, em sua ma i o ria, sen-
do pra ti ca das.

Não há como ne gar que o Bra sil pos sui hoje um
apa ra to le gal de ex ce len te qua li da de, que é o Esta tu -
to da Cri an ça e do Ado les cen te; en tre tan to, es ta mos
mu i to aquém de pro por ci o nar a este pú bli co os ins tru -
men tos pre vis tos nes se Esta tu to. Um dos gran des
exem plos des sa frus tra ção são as cons tan tes re be -
liões nas uni da des de pri va ção de li ber da de para me-
no res in fra to res, que re ve lam, ine ga vel men te, o ca rá -
ter pre cá rio des sas ins ti tu i ções. Gran de par te des sas
uni da des re pro du zem, des gra ça da men te, to das as
ma ze las do sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro, di fi cul -
tan do a pre ten di da res so ci a li za ção dos in fra to res.

Apro ve i to a opor tu ni da de para des ta car aqui no
Se na do Fe de ral uma ini ci a ti va que con si de ro re vo lu -
ci o ná ria de tra ta men to des sa ques tão, que tive a fe li -
ci da de de im plan tar na Ba hia, em 1998, quan do era
Go ver na dor do Esta do, e que hoje, qua tro anos de po -
is, se re ve la a mais im por tan te – con si de ro – no tra to
da ques tão dos me no res in fra to res em todo o Bra sil: a
Co mu ni da de de Aten di men to So ci o e du ca ti vo, lo ca li -
za da no Mu ni cí pio de Si mões Fi lho, na Re gião Me tro -
po li ta na de Sal va dor, des ti na da ao cum pri men to das
me di das so ci o e du ca ti vas em re gi me de pri va ção de
li ber da de. 

Como pre co ni za do pelo ECA, o Go ver no da Ba-
hia, por meio da Fun dac – Fun da ção da Cri an ça e do
Ado les cen te, ju ris di ci o na da à Se cre ta ria do Tra ba lho
e Ação So ci al, es ta be le ceu as di ver sas for mas de
aten di men to so ci o e du ca ti vo es pe ci a li za do, para o
que, como exe cu to ra des ses pro gra mas, ar ti cu lou
uma rede des ti na da a este aten di men to, da qual par ti -
ci pam o Ju i za do da Infân cia e da Ju ven tu de, o Mi nis -
té rio Pú bli co, a De fen so ria Pú bli ca, as Po lí ci as Ci vil e
Mi li tar, os Con se lhos Tu te la res, além de mu i tas en ti -
da des ci vis em re gi me de par ce ria.

O aten di men to so ci o e du ca ti vo es pe ci a li za do é
um pro ces so de for tes es pe ci fi ci da des, exi gin do tra-
ba lho de na tu re za mul ti dis ci pli nar para en fo car con-
ve ni en te men te a sua di nâ mi ca par ti cu lar, pois não
bas ta cum prir re qui si tos, mas so bre tu do al can çar re-
sul ta dos que le vem os ado les cen tes a cons tru ção de
um novo pro je to em suas vi das.

As ações de sen vol vi das para esse aten di men to
es tão di vi di das nas se guin tes si tu a ções: o Pron to
Aten di men to, a Li ber da de Assis ti da, a Se mi li ber da de, 
a Inter na ção Pro vi só ria, a Inter na ção e os Egres sos.

Como sa li en tei, que ro-me res trin gir ao pa pel de-
sem pe nha do pela Co mu ni da de de Aten di men to So ci -
o e du ca ti vo na in ter na ção de me no res in fra to res, que

é, sem dú vi da, um dos as pec tos mais com ple xos e
de li ca dos en tre to das as ques tões re la ci o na das à re-
cu pe ra ção de ado les cen tes. Tra ta-se de cri ar um am-
bi en te fí si co e pe da gó gi co para apli ca ção de me di das 
so ci o e du ca ti vas a jo vens au to res de in fra ções jul ga -
das pela lei como atos in fra ci o na is gra ves.

A im pro pri e da de ab so lu ta das uni da des des ti -
na das a este ob je ti vo tem como re fe rên cia as fa mi ge -
ra das Fe bem´s ou as suas subs ti tu tas que não con se -
gui ram mu dar o pa no ra ma de so la dor que os bra si le i -
ros se acos tu ma ram a as sis tir nas fre qüen tes re be -
liões mar ca das pelo cli ma de de ses pe ro e vi o lên cia.
Con si de rou-se mes mo que es sas uni da des, lon ge de
con du zi rem ao ob je ti vo da res so ci a li za ção, eram ver-
da de i ras es co las de pro fis si o na li za ção para o cri me.

Sur giu daí a idéia de uma uni da de, que, de acor-
do com a fi lo so fia ado ta da pela Fun dac, vi es se num
”con tex to que con tem ple as ne ces si da des es pe cí fi -
cas que não se en con tram nem nos mol des da Edu-
ca ção For mal para toda a po pu la ção, nem no en si no
pro fis si o na li zan te ins ti tu í do para a ma i o ria da po pu la -
ção, nem em ou tras agên ci as de se to res da so ci e da -
de“. Este mo de lo re quer con di ções es pe ci a is para a
apli ca ção de um mo de lo pe da gó gi co abran gen te, in-
ten so e es pe cí fi co, de fi ni dos pelo per fil ca rac te rís ti co
do ado les cen te em di fi cul da de, do tem po de per ma -
nên cia des ses ado les cen tes nas uni da des, da uti li za -
ção do es pa ço in ter no para o exer cí cio da au to no mia
e da li ber da de, e de ou tros fa to res. O in ves ti men to da
Fun dac, por in ter mé dio da Ge rên cia de Aten di men to
So ci o e du ca ti vo, tem sido ge ne ra li za do, pois com pre -
en de des de a ação pe da gó gi ca, es tre i ta men te vin cu -
la da à ne ces si da de de um es pa ço agra dá vel, am plo e
har mo ni o so, pro por ci o na dor de uma for ma de des lo -
ca men to que tra ba lhe a con quis ta da res pon sa bi li da -
de até a for mu la ção de es tra té gi as so ci o e du ca ti vas,
en vol ven do ações com a fa mí lia, aqui si ção de há bi -
tos, ati tu des e va lo res, de sen vol vi men to da es co la ri -
da de, de pos si bi li da des de in ser ção no mer ca do de
tra ba lho, de cri a ti vi da de, de re la ci o na men to com o
mun do ex ter no, en tre ou tros“, como tem sido a fi lo so -
fia apli ca da na Ba hia.

Foi, as sim, edi fi ca da no Mu ni cí pio de Si mões Fi-
lho uma uni da de com seis mil me tros qua dra dos de
área cons tru í da, com seis su bu ni da des de aten di -
men to, cada uma para 21 ado les cen tes. A sua ar qui -
te tu ra obe de ceu a to dos os re qui si tos de se gu ran ça,
que são in dis pen sá ve is, mas que não pre ju di ca ram
de ne nhu ma for ma a ame ni da de do am bi en te. Fo ram
evi den te men te con si de ra dos os re qui si tos de es pa ço
pe da gó gi co par ti cu lar e tam bém as par ti cu la ri da des
cul tu ra is da ju ven tu de ba i a na, sem pre as so ci a das a
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es pa ços am plos, com lu mi no si da de, que pro pi ci em o
exer cí cio das ma ni fes ta ções cul tu ra is que fa zem par-
te da vida dos ado les cen tes.

As seis uni da des de aco lhi men to são dis tin tas,
fun ci o nan do em lo ca is se pa ra dos, evi tan do as aglo-
me ra ções, as se gu ran do mais pri va ci da de. Entre tan -
to, a vida co mu ni tá ria é es ti mu la da pelo uso co mum
de qua dras es por ti vas, cam po de fu te bol, es co la,
cen tro pro fis si o na li zan te, tem plo ecu mê ni co, es pa ço
cul tu ral, pra ça e re fe i tó rio. A uti li za ção de to dos es ses
equi pa men tos per mi te o es ta be le ci men to do con ví vio 
ne ces sá rio para o de sen vol vi men to so ci al.

Além do Aco lhi men to pro pri a men te dito, que
pro cu ra aten der às ne ces si da des afe ti vas, ma te ri a is e
psi co ló gi cas dos ado les cen tes, são pro por ci o na dos
di ver sos ti pos de aten di men tos, cujo con jun to ob je ti va 
pre pa rar o ado les cen te para a sua re in ser ção na vida
so ci al.

O Aten di men to So ci al cu i da das de man das do
ado les cen te no seu con ví vio na uni da de, nas suas re-
la ções com a fa mí lia e tam bém com a jus ti ça.

O Aten di men to Psi co ló gi co tra ta do acom pa -
nha men to das ques tões psi co ló gi cas do ado les cen te
por meio do aten di men to in di vi du al e/ou em gru po.

O Aten di men to Mé di co Odon to ló gi co as sis te às
ne ces si da des de sa ú de do ado les cen te por in ter mé -
dio do Pos to de Sa ú de, com pro fis si o na is das áre as
de Enfer ma gem, Clí ni ca Mé di ca, Psi qui a tria e Odon-
to lo gia.

O Aten di men to Pe da gó gi co com pre en de as ati-
vi da des re la ci o na das à Esco la ri za ção, Ini ci a ção Pro-
fis si o nal, Arte-edu ca ção, Espor te e La zer.

As prá ti cas pe da gó gi cas são for te men te in flu en -
ci a das pelo tem po de du ra ção da me di da in ter na ção;
ado les cen tes com me di da de cur ta du ra ção são sub-
me ti dos a pro ces sos ace le ra dos de edu ca ção for mal
e pro fis si o nal. A in ten sa mo vi men ta ção de ado les cen -
tes, com en tra das e sa í das du ran te todo o ano, ori gi -
nou uma pro gra ma ção de na tu re za mo du lar, úni ca
for ma de aten der essa pe cu li a ri da de, o que re ve la um
cons tan te aper fe i ço a men to na for ma e con te ú do das
ati vi da des pe da gó gi cas.

O Sr. Ro meu Tuma  (PFL – SP)  –  Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Pois não,
Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Des cul pe-me
in ter rom pê-lo, Se na dor Pa u lo Sou to. Fico até emo ci -
o na do ao ou vir o bri lhan tis mo do seu pro nun ci a men -
to em  re la ção a  um pro gra ma que, se en ten di bem,
V. Exª re a li zou du ran te o seu Go ver no e o fará quan do 

as su mir pro xi ma men te o Go ver no da Ba hia. Esse
pro gra ma é um exem plo para o País, por que, du ran te
pra ti ca men te toda a mi nha vida, li dei com o cri me e a
vi o lên cia, que sem pre nos pre o cu pou, nos as sus tou.
Ain da on tem, fiz um pe que no pro nun ci a men to so bre
o en vol vi men to de jo vens com dro gas. A no ve la O
Clo ne tem mos tra do com mu i ta dra ma ti ci da de, mas
com ve ra ci da de, a si tu a ção em que se en con tram os
jo vens, à mer cê de tra fi can tes, e o tra ta men to que al-
gu mas fun da ções dis pen sam aos me no res, prin ci pal -
men te aos in fra to res ou aban do na dos. V. Exª mos tra o
per fil de um pro gra ma que de ve ria ser vir de exem plo
para os go ver na do res dos ou tros Esta dos. S. Exªs de-
ve ri am in ves tir des sa for ma, por que, sem dú vi da, num
pra zo mu i to cur to, di mi nu i ría mos a vi o lên cia pra ti ca da 
por me no res e ado les cen tes. Hoje, in fe liz men te, é
gra ve a cri mi na li da de en vol ven do cri an ças. Pa ra béns, 
Se na dor Pa u lo Sou to, pelo seu tra ba lho.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mu i to obri-
ga do, Se na dor Ro meu Tuma.

Re al men te, é um es for ço gran de que en vi da -
mos e que tem sido con ti nu a do no Esta do. Te nho cer-
te za de que ele per ma ne ce rá, por que te mos que dar
um tra ta men to efe ti vo a es ses jo vens que in cor re ram
em erro so ci al e que pre ci sam ser re cu pe ra dos. Não
po de mos co lo cá-los em ver da de i ras pe ni ten ciá ri as,
como cos tu ma vam ser es sas uni da des, que eram mu-
i to mais que uni da des de re cu pe ra ção e ha bi li ta ção;
eu di ria que eram qua se uni da des de es pe ci a li za ção
no cri me.

Cur sos e ofi ci nas fa zem um pla ne ja men to anu al
por meio do ofe re ci men to de mó du los com car ga ho-
rá ria va ri a da e con te ú dos dis pos tos, pre ven do o de-
sen vol vi men to de cada blo co de co nhe ci men tos es-
pe cí fi cos. Os mó du los des ti na dos à Esco la ri za ção
são in te gra dos por ati vi da des de al fa be ti za ção, en si -
no re gu lar (Pri me i ro Grau com ace le ra ção), en si no
su ple ti vo (Se gun do Grau), re for ço es co lar e ofi ci na de
le i tu ra.

Os mó du los, des ti na dos a ou tras áre as do co-
nhe ci men to so ci al, cons ti tu em um nú cleo de cur sos e
ofi ci nas, des ti na dos à ini ci a ção pro fis si o nal: ar tes, es-
por tes e la zer.

Entre as ofi ci nas de ini ci a ção pro fis si o nal fi gu -
ram as de Se ri gra fia, Infor má ti ca, Pa ni fi ca ção, Hor ta
e Jar di na gem, Cos tu ra ria, Arte fa tos de Ci men to, Bor-
ra cha ria, Artes Grá fi cas, Re pa ra ção Pre di al e La pi da -
ção.

Na área de Artes e Edu ca ção exis tem ofi ci nas
de Te a tro, Dan ça, Ini ci a ção Mu si cal, Ban da de Per-
cus são e Arte sa na to.
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Na área de Espor tes, os ado les cen tes con tam
com cam pos de fu te bol e qua dras para ou tros es por -
tes e, com re la ção ao la zer, são pro por ci o na das ati vi -
da des de re cre a ção, fes tas e vi si tas a lo ca is pú bli cos
e edu ca ti vos.

As Ati vi da des Re li gi o sas são pro por ci o na das
por gru pos re li gi o sos da co mu ni da de e são de sen vol -
vi das de for ma ecu mê ni ca, va lo ri zan do os prin cí pi os
do Cris ti a nis mo. 

Ati vi da des ex ter nas são pro por ci o na das por
par ce ri as com ou tras ins ti tu i ções que li dam com
ques tões que se re fe rem à ado les cên cia, sa ú de, edu-
ca ção, com o ob je ti vo de va lo ri zar o exer cí cio da li ber -
da de, da par ti ci pa ção e da bus ca da ci da da nia.

Na pró pria Case está ins ta la do o Nú cleo do Pro-
gra ma de Apo io à Fa mí lia, in dis pen sá vel para man ter
as re la ções do ado les cen te com a fa mí lia.

Implan tou-se um sis te ma de acom pa nha men to
con tí nuo, por meio das ob ser va ções dos pro fes so res
e ins tru to res re la ci o na dos ao in te res se, par ti ci pa ção,
cum pri men to de ta re fas, as si mi la ção de con te ú do,
cu i da dos com a pre ser va ção dos ma te ri a is, hi gi e ne
pes so al e in ter-re la ção. Pro ce de-se tam bém a ava li a -
ção da Uni da de, vi san do a bus car ele men tos que
con tri bu am para o de sen vol vi men to do edu can do.

Embo ra o pro ces so de res so ci a li za ção de ado-
les cen tes in fra to res es te ja sem pre su je i to a sur pre -
sas – esse fato, às ve zes, de sa ni ma os me nos ex pe ri -
en tes, que es tão ab so lu ta men te con vic tos de que es-
tão con du zin do um jo vem como aque le a um pro ces -
so de re cu pe ra ção e, de re pen te, exis te um fato gra ve, 
e al guns fa tos como esse tam bém têm exis ti do. De
qual quer for ma, isso não deve nos de sa ni mar e nos
des vi ar des se ob je ti vo prin ci pal, que é cri ar con di ções 
efe ti vas para a re cu pe ra ção do jo vens que in cor re ram 
em erro so ci al –, de vi do a ins ta bi li da de emo ci o nal
des ses jo vens, não há dú vi da de que a ex pres são
con ce i tu al da Case au men ta mu i to as pos si bi li da des
de êxi to da sua re in ser ção so ci al. É pre ci so um con-
ven ci men to de que se tra ta de uma ação que exi ge
cu i da dos es pe ci a is, ple na men te jus ti fi cá ve is, de vi do
a im por tân cia de re con du zir jo vens que, por cir cuns -
tân ci as di ver sas, fo ram le va dos, mu i tas ve zes até de
for mas mais cru éis de cri mes.

Para con clu ir, não es tou ab so lu ta men te con ven -
ci do de que a re du ção da ida de pe nal seja uma so lu -
ção ade qua da para di mi nu ir o nú me ro de cri mes pra ti -
ca dos por ado les cen tes – ao con trá rio; sou con trá rio
a essa me di da -, em bo ra ad mi ta o au men to do tem po
das me di das so ci o e du ca ti vas, mas es tou per fe i ta -
men te con vic to de que o País pre ci sa re a va li ar, ur-

gen te men te, as suas po lí ti cas em re la ção à re cu pe ra -
ção dos jo vens com pro ble mas com a Jus ti ça.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Sou to, 
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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury, pelo pra zo re gi -
men tal d 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, o ou tro tema que
eu gos ta ria de abor dar é a casa pró pria. Ter uma casa
pró pria ain da é o gran de so nho de mi lhões de bra si le -
i ros. Mu i tos se sa cri fi cam a vida toda para re a li zar
esse so nho, mas gran de par te não o con se gue.

Se gun do da dos ofi ci a is, 25% da po pu la ção das
gran des ci da des ain da vive em fa ve las. Um nú me ro
ab sur do! Um en tre cada qua tro bra si le i ros está vi ven -
do em con di ções su bu ma nas, sem mo ra dia ade qua -
da. Isso sem fa lar na que les que so frem para pa gar o
alu guel e dar con di ções mí ni mas de mo ra dia às suas
fa mí li as. Da dos do IBGE, Insti tu to Bra si le i ro de Ge o -
gra fia e Esta tís ti ca, mos tram que a ha bi ta ção é hoje o
prin ci pal gas to fa mi li ar no Bra sil, che gan do a 29,19%
do to tal.

Esses da dos, Sr. Pre si den te, mos tram a au sên -
cia de uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal que re al men te con-
tem ple as fa mí li as de clas se mé dia e de ren da mais
ba i xa. O ve tus to SFH, Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta -
ção, cri a do pelo Go ver no mi li tar, em 1964, não con se -
guiu cum prir o seu pa pel. Di fi cil men te o ci da dão co-
mum tem aces so aos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is e,
quan do con se gue, vê-se com pro me ti do com va lo res
im pa gá ve is e que afe tam a so bre vi vên cia fa mi li ar.
Algu mas fa mí li as che gam a cor tar gas tos com ali-
men ta ção para ten tar man ter em dia as exor bi tan tes
pres ta ções do fi nan ci a men to. Caso con trá rio, tor-
nam-se ina dim plen tes e per dem o seu imó vel para o
agen te fi nan ce i ro.

Se gun do da dos ofi ci a is, exis tem hoje, no País,
mais de 300 mil mu tuá ri os com pro ble mas nos sal dos
de ve do res de seus fi nan ci a men tos. São ca sos ab sur -
dos em que o imó vel fi nan ci a do vale bem me nos do
que o va lor de vi do aos ban cos. 

Esses pro ble mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, aju dam ape nas a au men tar o dé fi cit ha bi ta -
ci o nal no País. Hoje, o dé fi cit ha bi ta ci o nal es ti ma do
pelo Go ver no é de 5,4 mi lhões de mo ra di as so men te
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na área ur ba na, e de mais dois mi lhões na área ru ral.
Se gun do a Fun da ção João Pi nhe i ro, de Belo Ho ri zon -
te, 85% do dé fi cit ha bi ta ci o nal con cen tra-se nas fa mí -
li as com ren di men to men sal de até cin co sa lá ri os mí-
ni mos. E a si tu a ção só ten de a pi o rar.

Há cer ca de um ano, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de -
ral re sol veu en du re cer as re gras e fe chou as por tas
para os mu tuá ri os, di fi cul tan do os fi nan ci a men tos.
Ago ra, o Go ver no pre ten de jo gar um pá de cal no Sis-
te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção. A edi ção do Jor nal do
Bra sil de sá ba do pas sa do re ve la que uma das pro-
pos tas em es tu do pelo Mi nis té rio da Fa zen da e pelo
Ban co Cen tral pre vê a li be ra ção dos ju ros co bra dos
nos em prés ti mos da casa pró pria e tam bém do ín di ce
usa do para re a jus tar as pres ta ções. 

Se essa pro pos ta for apro va da, Srªs e Srs. Se-
na do res, será o fim do so nho de mi lhões de bra si le i -
ros que ain da es pe ram, um dia, ad qui rir a sua casa,
dar uma mo ra dia de cen te a sua fa mí lia.

Atu al men te, os imó ve is ad qui ri dos pelo Sis te ma 
Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção têm ju ros má xi mos de 12%
ao ano, mais Taxa Re fe ren ci al, a nos sa co nhe ci da
TR. O que o Go ver no pre ten de é me xer to tal men te
nes se qua dro, li be ran do as ta xas para o mer ca do.
Além dis so, os ban cos fi ca ri am li vres da obri ga ção de
des ti nar 65% dos de pó si tos da pou pan ça para fi nan -
ci a men tos ha bi ta ci o na is. Na prá ti ca, isso sig ni fi ca que
não ha ve rá di nhe i ro para fi nan ci a men to de imó ve is. 

Os ma i o res be ne fi ciá ri os des sa de ci são se rão
os ban cos, que, além de ga nhar mais com as ta xas de
ju ros ma i o res, irão res trin gir os fi nan ci a men tos aos
mu tuá ri os com me lhor per fil pa ga dor. Ou seja, só vão
em pres tar di nhe i ro para a aqui si ção da casa pró pria
para aque las pes so as que já têm di nhe i ro. Os bra si le i -
ros que têm pou cos re cur sos con ti nu a rão fora do sis-
te ma. Não te rão di re i to nem mais de so nhar com uma
casa de cen te para abri gar a sua fa mí lia.

A Sra. Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Com mu-
i ta hon ra, Se na do ra.

A Sra. Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se-
rei bre ve, mas que ro cum pri men tar V. Exª pelo tema
que traz à Casa e pelo aler ta que faz, ten do em vis ta
que o as sun to foi pu bli ca do nos me i os de co mu ni ca -
ção na ci o na is e, por tan to, pode ter ve ra ci da de, o que
nos ca u sa gran de pre o cu pa ção. Pa re ce-me que este
País tem di fi cul da de de as si mi lar como é que re al -
men te se cons tróem con di ções de ci da da nia e de
vida dig na para as pes so as. Qu an do se es ta be le ce
uma po lí ti ca que, por si só, já ape na for te men te um

nú me ro sig ni fi ca ti vo de pes so as, pela con cen tra ção
de ren da, pelo au men to do de sem pre go, pela im pu ni -
da de e pela cor rup ção; quan do o País diz que é pre ci -
so que se ar re ca de mais do con tri bu in te – como no
caso da fa mo sa CPMF, que se ria di ri gi da para a sa ú -
de, que con ti nua mal –, te mos que nos per gun tar:
”Bem, para onde es tão indo es ses re cur sos?“ No Bra-
sil, mi lhões e mi lhões de pes so as e de fa mí li as não
têm as mí ni mas con di ções de vida. Há um dé fi cit mu i -
to gran de de mo ra dia e as po lí ti cas pú bli cas dos Esta-
dos e dos pró pri os Mu ni cí pi os não con se guem re sol -
ver esse pro ble ma na to ta li da de. Por ini ci a ti va do Se-
na dor Ma u ro Mi ran da, e com apro va ção de todo o
Con gres so Na ci o nal, fi cou es ta be le ci do que a ha bi ta -
ção é um dos di re i tos so ci a is ga ran ti dos pela Cons ti -
tu i ção. Por tan to, todo ho mem e mu lher des te País tem
o di re i to de lu tar e de exi gir uma mo ra dia. Há um pro-
je to im por tan te tra mi tan do na Casa, do pró prio Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, que es ta be le ce a pos si bi li da de
de as es cri tu ras das ca sas ori un das de pro je tos po pu -
la res, por tan to, de re cur sos pú bli cos, se rem es cri tu ra -
das nos no mes das mu lhe res, como for ma de ga ran tir 
a sua per ma nên cia na casa e o abri go dos seus fi lhos. 
Nor mal men te, nas se pa ra ções, quem se re ti ra da
casa é a mu lher, que, mu i tas ve zes, não tem nem
onde mo rar. Um pro je to meu na área de ha bi ta ção
pre vê que 20% dos re cur sos ori un dos de fi nan ci a -
men tos pú bli cos se jam des ti na dos a mu lhe res che fes
de fa mí lia, por que sa be mos que, hoje, apro xi ma da -
men te 30% das fa mí li as são che fi a das por elas, que,
as sim, ar cam com uma car ga re do bra da e pre ci sam
de um lo cal ade qua do para vi ver e edu car a sua fa mí -
lia. E, ago ra, sur ge a no tí cia de que o Go ver no vai
pas sar a ha bi ta ção para a ini ci a ti va pri va da, como um
pro du to em um mer ca do qual quer. No en tan to, sa be -
mos que a ini ci a ti va pri va da, com todo o res pe i to, visa
o lu cro e não tem com pro mis so, em pri me i ra ins tân -
cia, com as ques tões so ci a is e pú bli cas. Pa re ce-me
que isso se ria o des mon te to tal da qui lo que a pró pria
Cons ti tu i ção pre vê, agra van do ain da mais esse gran-
de pro ble ma na ci o nal. Então, o aler ta de V. Exª é sé rio 
e con sis ten te. Qu e ro com pri men tá-lo e es pe ro que,
pelo amor de Deus, o Go ver no Fe de ral diga que isso
não é ver da de, que ele irá ins ti tu ir um pla no de ha bi ta -
ção pú bli ca para a clas se mé dia, para o tra ba lha dor,
para o fun ci o ná rio pú bli co, que não têm casa para
mo rar. Era isso que de ve ria es tar sen do es ti mu la do,
por que sa be mos que o se tor de cons tru ção de ca sas
mo vi men ta um gran de e vo lu mo so per cen tu al de re-
cur sos e gera em pre gos. Re al men te, não pos so crer
que se pen se em des mon tar o que ain da há de com-
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pro mis so en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Sis te -
ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na do -
ra Emi lia Fer nan des, agra de ço o seu bri lhan te apar te
e peço per mis são para in clu ir no meu pro nun ci a men -
to es ses da dos im por tan tís si mos ci ta dos por V. Exª.

Gos ta ria de ir um pou co além: no sis te ma fi nan -
ce i ro pri va do, os ban cos só em pres tam para quem
tem ga ran ti as, re cur sos ou di nhe i ro. Aque le que nor-
mal men te pro cu ra a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ou o
se tor fi nan ce i ro ha bi ta ci o nal, en con tra res pal do. É
pla no do Go ver no. O Go ver no de i xa de le var para a
ini ci a ti va pri va da, de le var prin ci pal men te para os
ban cos par ti cu la res um sis te ma que deve per ten cer a
ele mes mo; que ele cons tru iu ao lon go dos anos e
deu mo ra dia a mi lha res de bra si le i ros. Não po de mos
de i xar que caia por ter ra essa ver da de i ra as pi ra ção
da casa pró pria.

Sr. Pre si den te, ao fi nal do meu pro nun ci a men to
vou re que rer – e foi jus ta men te o que V. Exª dis se –
que o Go ver no pres te es cla re ci men to so bre essa
ques tão.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Lind berg Cury, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te a V. Exª, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, com
mu i to pra zer.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Enten-
do opor tu na a pre o cu pa ção que V. Exª traz a esta
Casa e gos ta ria de adu zir al guns co men tá ri os a ela.
Te nho acom pa nha do al guns pro gra mas de Go ver no
que aca bam por ofe re cer me lho res con di ções à po pu -
la ção bra si le i ra, sem ex pec ta ti va de re tor no, como,
por exem plo, a do a ção da casa, que pos si bi li ta a re a li -
za ção do so nho de mi lha res de fa mí li as bra si le i ras.
Cito, como exem plo, a po pu la ção do meu Esta do, cuja
dura re a li da de co nhe ço de per to. Par ti cu lar men te,
não sou a fa vor de dar, sim ples men te, por dar, de for-
ma ge ne ra li za da, já que, mu i tas ve zes, as do a ções
se quer são va lo ri za das. Te mos vis to exem plos de
pes so as que re ce bem suas ca sas e de po is re sol vem
doá-las. Na ver da de, em ques tões emer gen ci a is,
como as que ocor rem no Bra sil, em que mi lha res de
bra si le i ros não têm um teto dig no para abri gar sua fa-
mí lia, em ra zão dos mo de los eco nô mi cos que es co -
lhe mos, em ra zão da bru tal con cen tra ção de ren da
que ain da exis te, em ra zão da as sus ta do ra de si gual -
da de re gi o nal, pre ci sa mos con ti nu ar com o pro gra ma
de mo ra dia para abri gar as pes so as que ha bi tam as
ín vi as re giões des te País. Aliás, pre ci sa mos de pro-
gra ma de mo ra dia não so men te na zona ur ba na

como no meio ru ral. Tra ta-se de um aler ta. O Go ver no
pre ci sa en ten der que en quan to não con se guir mos
pro mo ver uma ver da de i ra dis tri bu i ção de ren da e uni-
ver sa li zar a con di ção e a ca pa ci da de de o in di ví duo,
com os seus pró pri os re cur sos e o seu es for ço, bus-
car seu des ti no, in clu si ve cons tru in do sua casa pró-
pria, te re mos que, em ques tões emer gen ci a is, con ti -
nu ar ten do o pro gra ma de mo ra dia po pu lar, para dar
casa aos bra si le i ros que não po dem cons truí-la.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con cor -
do ple na men te com V. Exª, Se na dor Le o mar Qu in ta ni -
lha. Enten do que a casa pró pria não pode ser ob je to
de gra tu i da de. Mas deve ha ver al gu mas fa ci li da des
para a sua aqui si ção. Indo para a ini ci a ti va pri va da,
como foi dis cu ti do há pou co, es ta re mos der ru ban do,
de mo lin do uma pro pos ta, que é a do an se io da con-
quis ta da casa pró pria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa é
mais uma pro pos ta ab sur da sa í da da ca be ça de um
tec no cra ta do Go ver no que não co nhe ce a re a li da de
do povo bra si le i ro. De eco no mis tas que nun ca vi ram o
dra ma das fa mí li as que não têm um teto para pro te ger 
seus fi lhos.

Os pró pri os es pe ci a lis tas em ha bi ta ção aler tam
que as mu dan ças dis cu ti das pe los téc ni cos do Go ver -
no vão con tra o ca rá ter so ci al dos fi nan ci a men tos.
Estão sen do pen sa das ape nas para be ne fi ci ar os
ban cos e pre ju di car os mu tuá ri os. Tam bém aler tam
os es pe ci a lis tas que as me di das são um si nal de que
o Go ver no pre ten de subs ti tu ir o Sis te ma Fi nan ce i ro
da Ha bi ta ção (SHF) pelo Sis te ma Fi nan ce i ro Imo bi liá -
rio (SHI). O Sis te ma Fi nan ce i ro Imo bi liá rio foi cri a do
em 1997, mas até hoje não des lan chou. A prin ci pal di-
fe ren ça em re la ção ao Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta -
ção é a fa ci li da de de re to ma da do imó vel de quem
atra sar o pa ga men to das pres ta ções. 

E qual será o re sul ta do de tudo isso? Em pou-
cos anos te re mos gran de nú me ro de pes so as des pe -
ja das por fal ta de pa ga men to. Isso se con se gui rem fi-
nan ci a men to para com prar sua casa pró pria. 

Gos ta ria de pe dir, Sr. Pre si den te, que essa
ques tão fos se am pla men te de ba ti da por esta Casa.
So li ci to a con vo ca ção, pelo Se na do, dos téc ni cos do
Go ver no que es tão ela bo ran do es sas me di das, para
que pos sa mos apro fun dar os de ba tes e co nhe cer, em
de ta lhes, o que o Go ver no está pla ne jan do mu dar em
sua po lí ti ca ha bi ta ci o nal. Esse é um as sun to da má xi -
ma im por tân cia e o Con gres so Na ci o nal não pode fi-
car alhe io ao de ba te, sob pena de omis são com os
mi lhões de tra ba lha do res que ain da so nham, um dia,
pos su ir uma casa pró pria. 

Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg
Cury, 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. Gil ber to Mes tri nho.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – Con-
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ocu po hoje esta tri bu na para fa lar um
pou co so bre o as sun to do mo men to na Eu ro pa: o fan-
tas ma do Sr. Jean-Ma rie Le Pen.

Sr. Pre si den te, a po lí ti ca, no Bra sil e em toda
par te, é um te a tro. É um pal co ilu mi na do em que ato-
res se apre sen tam para os apla u sos de uma pla téia,
mu i tas ve zes ilu di da, mas, es con den do, nos bas ti do -
res som bri os, o de sen ro lar da ver da de i ra peça. O pior
é que, mu i tas ve zes, o re per tó rio des se pal co é pa u ta -
do pe los me i os de co mu ni ca ção. Eles de ci dem o que
é en ce na do, e quem é bom e quem é ruim. Às ve zes,
ato res mam bem bes são con sa gra dos e, ou tros, ta len -
to sos, são exe cra dos. 

Há mais de uma se ma na os me i os de co mu ni ca -
ção de todo o mun do fa zem um es car céu a res pe i to
da ida de Le Pen para o se gun do tur no, e di zem que a
Eu ro pa está ame a ça da pelo fas cis mo. Pa re ce até que
vi ve mos nos anos 20 ou 30 do sé cu lo pas sa do.

Sr. Pre si den te, há uma com ple ta ir ra ci o na li da de
na aná li se des se acon te ci men to na Fran ça, para o
qual es tão dan do uma im por tân cia que re al men te
não tem, e há um ver da de i ro des vir tu a men to dos fa-
tos. Isso não é só com a im pren sa bra si le i ra, não, tam-
bém com a im pren sa mun di al; pa re ce uma or ques tra -
ção.

Mas o que acon te ceu re al men te na Fran ça, Sr.
Pre si den te? De re pen te, o par ti do do Le Pen teve um
cres ci men to avas sa la dor? Não teve. Cres ceu 3%. O
que acon te ceu é que os dis cur sos do Li o nel Jos pin e
Jac ques Chi rac se tor na ram mu i to se me lhan tes.
Ocor re que o ele i to ra do, tan to de Esquer da quan to de
Di re i ta, com pre en deu que não ha ve ria mu dan ça de
subs tân cia com a vi tó ria de um ou de ou tro e de sin te -
res sou-se; e uma boa par te fi cou em casa dor min do
ou se di ver tin do no dia da ele i ção, tan to que a abs ten -
ção su biu de 20 para 27%. Ou seja, 7 pon tos per cen -
tu a is de au men to de ele i to res cer ta men te de Esquer-
da e de Di re i ta, de sin te res sa dos, por que ja ma is lhes
pas sou pela ca be ça que Jos pin e Chi rac não es ti ves -
sem no se gun do tur no. E Le Pen, com o pe que no au-
men to de 3% e uma di fe ren ça de 1% em re la ção a
Jos pin, foi para o se gun do tur no. E, de re pen te, faz-se
um alar de em todo o mun do so bre a ame a ça de Le

Pen ga nhar a ele i ção, o que, de fato, não exis te, Sr.
Pre si den te, por que Chi rac vai es ma gar Le Pen na ele-
i ção. Não há a mais re mo ta pos si bi li da de de Le Pen
ga nhar a ele i ção. E se ini cia uma cam pa nha que, ape-
sar de eu dis cor dar to tal men te das idéi as do Le Pen,
não con cor do com o ter ro ris mo ver bal que se está fa-
zen do. Le Pen é um di re i tis ta che io de idéi as que, às
ve zes, nos as sus tam, mas está lon ge de ser um na-
zis ta, não está pre gan do a di ta du ra na Fran ça. De fen -
de co i sas como a pena de mor te, a sa í da da União
Eu ro péia, a res tri ção de imi gra ção, pro pos tas con ser -
va do ras com as qua is não con cor da mos, mas num
par ti do le gal, às cla ras. 

No en tan to, pa re ce que a vi tó ria do Le Pen, se
ocor res se, se ria a ins ta la ção do na zis mo na Fran ça, o
que não é ver da de. Mas su po nha mos que ele ven ces -
se. Não po de ria fa zer mu i ta co i sa por que ele não tem
ma i o ria no Par la men to. Tudo isso que ele pre ga e que
con de na mos te ria de ser ins ti tu í do por leis apro va das
pela Assem bléia Na ci o nal Fran ce sa. Mes mo que ven-
ces se a ele i ção, o que está fora de co gi ta ção, ain da
as sim ele es ta ria con tro la do por um Le gis la ti vo li vre -
men te ele i to, no qual não tem ma i o ria. No en tan to, a
im pres são que que rem pas sar é a de que a Fran ça, e
a Eu ro pa es tão à be i ra de um res sur gi men to do fas-
cis mo. Tra ta-se de um com ple to des vir tu a men to da
re a li da de. Le Pen é tra ta do como um ré pro bo, um cão
sar nen to. Na ver da de, se Le Pen é um fas cis tói de, os
que o hos ti li zam têm ati tu des fas cis tas, Sr. Pre si den -
te. Ele foi im pe di do, ou tro dia, de dar uma en tre vis ta,
na União Eu ro péia. Essa é uma ati tu de fas cis ta. Isso
por que o fas cis mo hoje não é mais uma ide o lo gia. É
um com por ta men to au to ri tá rio de quem não ad mi te
di ver gên cia e não ace i ta con vi ver com o con trá rio.
Quem não per mi te que o Sr. Le Pen ex pri ma as suas
idéi as, gos te mos ou não de las, é um fas cis tói de tam-
bém. E se Le Pen ga nhas se a ele i ção? Não o de i xa ri -
am as su mir? Nes se caso, deve-se mo di fi car a Cons ti -
tu i ção fran ce sa e jo gar o par ti do de Le Pen na ile ga li -
da de. Caso con trá rio, a de mo cra cia pas sa rá a ser
uma far sa: eu per mi to que você cons ti tua um par ti do,
eu per mi to que você dis pu te a ele i ção, mas não per-
mi to que vá ao po der. Que es pé cie de de mo cra cia é
essa? Onde está a cons ciên cia de mo crá ti ca des ses
opo si to res de Le Pen?

Eu, se es ti ves se na Fran ça, no pri me i ro tur no te-
ria vo ta do em Jos pin; no se gun do tur no, te ria vo ta do
em Chi rac. Mas, ne gar a Le Pen o di re i to de de fen der
suas idéi as, de dis pu tar a ele i ção e, se ven cer, de ir ao
po der, é uma con tra di ção em ter mos. É o que se está
fa zen do.
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Por tan to, é uma far sa, uma ópe ra-bufa que se
está en ce nan do na Eu ro pa. Infe liz men te, a po lí ti ca é
fe i ta des tas co i sas: é ópe ra-bufa, na Fran ça; co mé dia, 
no Bra sil; e tra gé dia, na Argen ti na. E, o pú bli co, a pa-
tu léia ilu di da, apla u din do ou va i an do, por que é só o
que pode fa zer.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Jef fer son Pé res, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Hoje, V.
Exª me di ta so bre uma ques tão im por tan te. No fun do,
dar a Le Pen o di re i to de dis cu tir sig ni fi ca con ce der às
mi no ri as o di re i to de ex po rem suas idéi as. Em qual-
quer país de mo crá ti co do mun do, as mi no ri as pos su -
em o di re i to de ex po rem seus pen sa men tos à so ci e -
da de. A Fran ça vai de ci dir se para ela ser ve essa tese
ou não. Mas, de an te mão, não se pode pro i bir o de ba -
te. Co me cei a re fle tir com V. Exª e, à pri me i ra vis ta,
tam bém es ta va co mun gan do com o povo fran cês. Fi-
ca mos to dos sur pre en di dos com o fato de Jos pin não
con se guir ir para o se gun do tur no. E, ago ra, to dos es-
tão for man do uma cor ren te para que Chi rac seja vi to -
ri o so. Mas, como diz V. Exª, ao pro i bir o de ba te à mi-
no ria, es ta ría mos ve dan do o di re i to de mo crá ti co, o
exer cí cio da de mo cra cia em seu sen ti do mais subs-
tan ti vo. V. Exª faz essa re fle xão em boa hora. Fa zer
com que as te ses de Le Pen não se jam ace i tas pelo
povo fran cês de mo cra ti ca men te é mu i to me lhor do
que pro i bir, re cha çar e uti li zar de ou tros ins tru men tos
que não os da urna. Essa me di ta ção tem pro ce dên -
cia. Com par ti lho o pen sa men to de V. Exª, Se na dor
Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. Pro cu ro ser
ra ci o nal na vida e nun ca se guir com es pí ri to de re ba -
nho. Não im por ta que eu seja o úni co do ba ta lhão com
o pas so cer to; se eu achar que o meu pas so é o cer to,
fico so zi nho com o ba ta lhão. Ao su bir nes ta tri bu na
para di zer isso, tal vez não fal te quem pen se que sou
fas cis tói de tam bém, mas, no dia em que eu não ti ver
co ra gem de di zer o que pen so, dis sen tin do de todo
mun do, nes se dia é me lhor eu de i xar a cena po lí ti ca e
me re co lher. Ba trá quio, co a xan do com to dos, isso ja-
ma is se rei.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner, mas pro cu ro
ser ra ci o nal na vida e nun ca se guir com es pí ri to de re-
ba nho. Não im por ta que eu seja o úni co do ba ta lhão
com o pas so di fe ren te; se eu achar que o meu pas so
é o cer to, fico so zi nho no ba ta lhão. Ao su bir nes ta tri-

bu na para di zer isso, tal vez não fal te quem pen se que
sou fas cis tói de tam bém, mas, no dia em que eu não
ti ver co ra gem de di zer o que pen so, dis sen tin do de
todo mun do, nes se dia é me lhor eu de i xar a cena po lí -
ti ca e me re co lher. Ba trá quio, co a xan do com to dos,
isso ja ma is se rei.

O Sr. Wal deck Orne las (PFL – BA) – Se na dor
Jef fer son Pé res, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Wal deck Orne las.

O Sr. Wal deck Orne las (PFL – BA) – Se na dor
Jef fer son Pé res, con cor do ple na men te com a abor da -
gem que V.Exª faz da su ces são pre si den ci al na Fran-
ça, mas que ro fa zer uma ana lo gia com a su ces são
pre si den ci al no Bra sil. Ain da on tem, dois ban cos in-
ter na ci o na is re ba i xa ram a clas si fi ca ção de cré di to do
Bra sil sob a ale ga ção de que Lula ha via su bi do nas
pes qui sas. Não co nhe ço ne nhu ma ati tu de des ses
mes mos es ta be le ci men tos fi nan ce i ros em re la ção ao
ris co para a União Eu ro péia, do pon to de vis ta da uni-
da de eu ro péia, já que um dos pon tos de de fe sa da
cam pa nha de Le Pen é exa ta men te a ques tão do re-
cha ço à União Eu ro péia e ao euro. Isso me pa re ce
mu i to mais gra ve, do pon to de vis ta da es ta bi li da de da
eco no mia in ter na ci o nal, do que a as cen são de Lula,
can di da to do PT, nas pes qui sas. Qu e ro re gis trar no
dis cur so de V. Exª essa mi nha pre o cu pa ção, mas, so-
bre tu do, esse uso de dois pe sos e duas me di das que
os es ta be le ci men tos fi nan ce i ros in ter na ci o na is usam
em re la ção aos pa í ses.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – É
ver da de, Se na dor Wal deck Orne las. Além de dois pe-
sos e duas me di das, o que a Mer rill Lynch está fa zen -
do no Bra sil é ter ro ris mo, é uma ten ta ti va de in ter vir
no pro ces so ele i to ral bra si le i ro. É o tipo da pro fe cia
auto-re a li zá vel. Se es sas agên ci as, de re pen te, anun-
ci am que a vi tó ria de um de ter mi na do can di da to leva
a um re ba i xa men to e, por tan to, a uma fuga de ca pi ta -
is ama nhã e a uma cri se, essa cri se aca ba rá se re a li -
zan do. O ele i to ra do bra si le i ro pode fi car ame dron ta do 
com isso e de i xar de su fra gar aque le can di da to. Po-
de rá che gar um tem po, na mar cha em que es ta mos
indo, que não será mais o povo bra si le i ro que irá ele-
ger os re pre sen tan tes, mas sim os mar que te i ros e as
agên ci as in ter na ci o na is que atri bu em ris co ao Bra sil.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se na -
dor Jef fer son Pé res, V. Exª me con ce de uma apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No-
bre Se na dor Jef fer son Pé res, eu me acos tu mei a ad-
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mi rar o exer cí cio ra ci o nal da pa la vra que V. Exª faz
sem pre nes sa tri bu na, a aná li se dos fa tos de acor do
com a ra zão e com a ob ser va ção da qui lo que não pa-
re ce ou que não é hi po cri sia. O que acon te ce é que vi-
ve mos em um mun do cada vez mais hi pó cri ta. Há de-
mo cra cia e de mo cra ci as. Fala-se em de mo cra cia
quan do é do in te res se pró prio; fala-se em fas cis mo,
quan do é de in te res se con trá rio. E o mun do está ca-
mi nhan do, efe ti va men te, para uma épo ca de fas cis -
mo. A do mi na ção, o po der úni co no mun do, a im po si -
ção da von ta de, tudo isso não é de mo crá ti co, ex ce to
para eles. O que acon te ceu na Fran ça foi con se qüên -
cia da má ges tão de Jos pin como Pri me i ro-Mi nis tro,
exa ta men te quem di ri ge, con duz, go ver na. O Mi nis tro
Jos pin, nes se pe río do, fez mais pri va ti za ções na
Fran ça, ado tou mais o li be ra lis mo, do que Mar ga ret
That cher na Ingla ter ra. Isso des con ser tou os so ci a lis -
tas fran ce ses e fez com que o ele i to ra do não com pa -
re ces se às ur nas. O so ci a lis mo fa lhou e fa liu na Fran-
ça, com a der ro ta para Jean-Ma rie Le Pen. Jean-Ma-
rie Le Pen é odi a do, tem idéi as to tal men te con trá ri as
ao que se pen sa, mas per ten ce a um par ti do le gal, re-
gis tra do, re co nhe ci do pela so ci e da de, que tra ba lha
de acor do com a Cons ti tu i ção fran ce sa. Ele tem co ra -
gem de de fen der seus pon tos de vis ta e não usa a hi-
po cri sia, o que é im por tan te.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Mu i -
ta gen te pen sa como ele e não tem co ra gem de di zer,
de as su mir.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Ele
não é hi pó cri ta. O que acon te ceu? Como Jos pin fa-
lhou, o gru po que está in sa tis fe i to com o pro ces so
imi gra tó rio, es pe ci al men te em con se qüên cia da per-
da de em pre gos na Fran ça, e o que não está sa tis fe i to 
com a ade são da que le país à Co mu ni da de Eco nô mi -
ca Eu ro péia au men ta ram os 3% do ele i to ra do de Le
Pen, co lo can do-o no se gun do tur no, em bo ra se sa i ba
– por que as pes qui sas es tão apon tan do – que Jac-
ques Chi rac ga nha rá com mais de 81% dos vo tos. O
que há é uma de mons tra ção de an ti de mo cra cia em
vá ri os seg men tos da so ci e da de e dos me i os de co-
mu ni ca ção. O di re i to de mo crá ti co pos si bi li ta a ma ni -
fes ta ção dos par ti dos re gis tra dos le gal men te, des de
que seus di ri gen tes te nham a co ra gem de ex por seus
pon tos de vis ta, algo que fal ta a mu i tos. Pa ra béns a V.
Exª pelo dis cur so.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – É
ver da de, Se na dor Gil ber to Mes tri nho. Além da ati tu -
de fas cis ta dos que ten tam im pe dir Le Pen de fa lar,
hou ve tam bém a ati tu de ”fa cis tói de“ dos Esta dos
Uni dos, com a des ti tu i ção do Emba i xa dor José Ma u -
rí cio Bus ta ni.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Jef fer son Pé res, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Ouço V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Em
pri me i ro lu gar, é im por tan te que V. Exª tra ga ao Ple ná -
rio a pre o cu pa ção com a can di da tu ra de Le Pen, na
Fran ça. É es sen ci al que os fran ce ses, acor da dos di-
an te da ame a ça fas cis ta, vo tem de ma ne i ra a evi tá-la, 
ain da mais di an te da for ma tão es tre i ta como pen sa o
can di da to Le Pen so bre as opor tu ni da des de tra ba lho
ape nas para os fran ce ses. Cada na ção pre ci sa ob ter
so lu ções que tam bém le vem em con ta as ne ces si da -
des dos po vos de todo o mun do. Não po de mos sim-
ples men te olhar as ques tões do mes ti ca men te. O Bra-
sil, por exem plo, pre ci sa ter uma vi são de in te ra ção
com os pa í ses da Amé ri ca La ti na e do Mer co sul, in-
clu si ve no que diz res pe i to às opor tu ni da des de tra ba -
lho, di re i tos dos se res hu ma nos, di re i tos dos tra ba lha -
do res. V. Exª aca ba de men ci o nar o Emba i xa dor José
Ma u rí cio Bus ta ni e a ati tu de ni ti da men te fas cis ta do
go ver no dos Esta dos Uni dos em re a li zar um ver da de -
i ro ”gol pe de Esta do“ na Opaq. No bre Se na dor Jef fer -
son Pé res, Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, que ro res sal tar, jus ta -
men te, a ini ci a ti va de V. Exª de mar car uma au diên cia
com o Emba i xa dor José Ma u rí cio Bus ta ni, que já se
en con tra no Se na do Fe de ral, para pres tar seu de po i -
men to so bre os epi só di os – tão sé ri os para o Bra sil –
que le va ram à sua des ti tu i ção, de po is de ter sido ele i -
to e re e le i to para Di re tor-Ge ral da Opaq. Sei que al-
guns dos Srs. Se na do res es tão pre o cu pa dos com a
re a li za ção des sa au diên cia hoje. Gos ta ria ape nas de
di zer que, ao lado do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que
foi um dos que es ti mu lou esse con vi te ao Emba i xa dor 
José Ma u rí cio Bus ta ni, es tou pre pa ra do para tão im-
por tan te diá lo go, que, con for me ava lio, pos si bi li ta rá o
com ple to es cla re ci men to do as sun to. V. Exª, como
Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, fez mu i to bem em re a li zar o con vi te.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – O
Emba i xa dor José Ma u rí cio Bus ta ni já está na Casa.
Cre io que o me lhor é re a li zar mos a au diên cia, em bo -
ra com o Se na do es va zi a do, afi nal de con tas, a TV
Se na do trans mi ti rá o de po i men to para todo o País.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Daí a
im por tân cia de V. Exª, como Pre si den te da Co mis são, 
con vi dar to dos os Srs. Se na do res pre sen tes na Casa
para a au diên cia.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Espe ro que to dos os Se na do res pre sen tes, não ape-
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nas os mem bros da Co mis são, lá com pa re çam, dada
a im por tân cia do de po i men to que o Emba i xa dor pres-
ta rá na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, hoje, às 17 ho ras. 

Em boa hora, a Se cre tá ria da Co mis são me in-
for ma que o Emba i xa dor José Ma u rí cio Bus ta ni,
ape sar de ter com pa re ci do ao Se na do, em face de
uma ses são va zia, con cor dou com o adi a men to da
au diên cia para a pró xi ma ter ça-fe i ra, com o en dos so 
do Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jef fer son Pé-
res, o Sr. Gil ber to Mes tri nho, 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) – So bre a
mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fran cis co Escór cio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 113, DE 2002

Alte ra a Lei nº 8.036. de 11 de maio de
1990, que dis põe so bre o Fun do de Ga ran -
tia do Tem po de Ser vi ço, de for ma a per mi -
tir a mo vi men ta ção da con ta vin cu la da
para aqui si ção de mi cro com pu ta dor.

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

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, pas sa a vi ger com os se guin tes acrés ci -
mos:

“Art. 20 ..................................................
..............................................................
XVI – aqui si ção de mi cro com pu ta dor

de uso pes so al, ob ser va das as con di ções
es ta be le ci das pelo Con se lho Cu ra dor, den-
tre elas que o ti tu lar da con ta vin cu la da:

a) man te nha sal do equi va len te à pelo
me nos seis ve zes o va lor da úl ti ma ren da
men sal por ele au fe ri da an tes da mo vi men -
ta ção da con ta;

b) ad qui ra ape nas um mi cro com pu ta -
dor de uso pes so al com re cur sos do FGTS
a cada cin co anos.

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

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

Jus ti fi ca ção

O Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço
(FGTS) cons ti tui pa tri mô nio do tra ba lha dor cu jos re-
cur sos são apli ca dos no fi nan ci a men to a pro je tos de
ha bi ta ção po pu lar, sa ne a men to bá si co e in fra-es tru -
tu ra ur ba na e que pode ser sa ca do pelo ti tu lar da con-
ta nas se guin tes si tu a ções:

(a) de sem pre go in vo lun tá rio, apo sen ta do ria ou
mor te, que con subs tan ci am si tu a ções onde se evi-
den cia o foco cen tral do fun do, qual seja, o ca rá ter in-
de ni za dor;

(b) com pra da mo ra dia pró pria, que re pre sen ta
o se gun do mais im por tan te ob je ti vo do fun do e ele-
men to fun da men tal da po lí ti ca ha bi ta ci o nal;

(c) ca rên cia de de pó si tos na con ta vin cu la da por
pe i to me nos três anos, o que sig ni fi ca a sa í da do tra-
ba lha dor do mer ca do de tra ba lho for mal;

(d) apli ca ção em quo tas de Fun dos Mú tu os de
Pri va ti za ção;

(e) ocor rên cia de ne o pla sia ma lig na ou AIDS; e
(f) do en ça gra ve em es tá gio ter mi nal ou ida de

su pe ri or a 70 anos (Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41).
É ne ces sá rio es cla re cer que a im por tân cia do

ca rá ter in de ni za dor do FGTS de cor re do fato de ter
sido ele cri a do em subs ti tu i ção ao an ti go ins ti tu to da
es ta bi li da de no em pre go após dez anos de ser vi ço.
No caso do sa que para aqui si ção da casa pró pria, a
im por tân cia ad vém do pa pel pre pon de ran te da apli-
ca ção dos re cur sos na con se cu ção da po lí ti ca ha bi ta -
ci o nal do Go ver no.

As de ma is hi pó te ses de mo vi men ta ção da con ta 
vin cu la da jun to ao FGTS são aces só ri as e, como tais,
não re per cu tem de for ma sig ni fi ca ti va na des ca pi ta li -
za ção do fun do e nem po de ri am. Afi nal, o tra ba lha dor
deve acu mu lar um pa tri mô nio in di vi du al em sua con ta 
que seja su fi ci en te para fa zer face à even tu al ne ces si -
da de de ob ten ção de ren da para so bre vi vên cia, es pe -
ci al men te nos ca sos de de sem pre go in vo lun tá rio.

Con tu do, o que se per ce be é que mu i tas ve zes o
tra ba lha dor, ape sar de pos su ir re cur sos acu mu la dos
em sua con ta vin cu la da que lhe per mi ti ri am man ter
seu flu xo men sal de ren da por de ter mi na do pe río do,
seis me ses por exem plo, em caso de ne ces si da de,
não dis põe de me i os para me lho rar a sua ca pa ci ta ção 
e o seu de sem pe nho, para o que ne ces si ta ria po der
com prar um bem cada dia mais es sen ci al para o ci da -
dão e para a sua vida pro fis si o nal: o mi cro com pu ta -
dor.

Nes se con tex to, o pro je to de lei ora pro pos to
visa per mi tir que o tra ba lha dor pos sa sa car re cur sos
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de sua con ta vin cu la da para aqui si ção de mi cro com -
pu ta dor de uso pes so al.

A idéia é in se rir o FGTS no fun da men tal es for ço
da in clu são di gi tal de nos sa po pu la ção, com vis ta a
me lho rar a ca pa ci ta ção do tra ba lha dor bra si le i ro, per-
mi tin do seu aces so à rede mun di al de com pu ta do res
(Inter net), fa ci li tan do sua co mu ni ca ção com a pró pria
em pre sa onde tra ba lha e in te gran do-o ao pro ces so
de cres cen te glo ba li za ção em cur so. O Go ver no Fe-
de ral, aliás, tem es ti mu la do e apo i a do a ca pa ci ta ção
do tra ba lha dor em in for má ti ca, no âm bi to dos pro gra -
mas de tre i na men to que pa tro ci na, com uso de re cur -
sos do FAT.

No Bra sil, atu al men te, exis tem ape nas cer ca de
dez mi lhões de pes so as com aces so do mi ci li ar à
Inter net, o que cons ti tui uma par ce la mu i to li mi ta da da
po pu la ção. Mais gra ve é que a ma i o ria dos la res com
aces so a Inter net são das clas ses A e B, re ve lan do
que ape nas as fa mí li as de ní vel de ren da mais ele va -
do têm aces so à rede. É, por tan to, in dis pen sá vel e ur-
gen te, cri ar-se no País me ca nis mos de aces so da
mas sa da po pu la ção ao mi cro com pu ta dor.

A in for má ti ca é hoje um in dis pen sá vel ins tru -
men to de tra ba lho e o País pre ci sa es for çar-se para,
no me nor lap so de tem po pos sí vel, am pli ar o aces so
de seus ci da dãos a essa tec no lo gia. A in for má ti ca nas
es co las e nos pon tos pú bli cos de aces so, “o go ver -
no-ele trô ni co” já em im plan ta ção – de que a Pre vi dên -
cia So ci al é um exem plo –, os ser vi ços au to ma ti za dos 
e ele trô ni cos dis po ni bi li za dos pe los ban cos e pe las
em pre sas cons ti tu em pon tos de re fe rên cia para jus ti -
fi car a aber tu ra do FGTS à aqui si ção do mi cro com pu -
ta dor.

De ou tra par te, a me lhor qua li fi ca ção do tra ba -
lha dor pos si bi li ta rá a ele va ção do seu ní vel de ren da,
com a per cep ção de sa lá ri os mais ele va dos, bem
como pos si bi li ta rá ma i or pro du ti vi da de nas suas ati vi -
da des la bo ra is, fa tor in dis pen sá vel para ele var a com-
pe ti ti vi da de da eco no mia bra si le i ra.

Sub me te-se a per mis são pro pos ta a de ter mi na -
das con di ções. Ini ci al men te, cabe exi gir que o tra ba -
lha dor man te nha em sua con ta vin cu la da no FGTS
um mon tan te de re cur sos su fi ci en te para ga ran tir a
ma nu ten ção de seu flu xo de ren da por pelo me nos
seis me ses. O ob je ti vo é pre ser var o ca rá ter in de ni za -
dor do fun do.

Em se gun do lu gar, que o tra ba lha dor ad qui ra
ape nas um mi cro com pu ta dor a cada cin co anos. Esta
res tri ção tem ra zão sob dois pon tos de vis ta: por um
lado, im pe dir o sa que de re cur sos para su ces si vas
aqui si ções que não se des ti ne a uso pró prio e, por ou-
tro, pos si bi li tar que o tra ba lha dor pos sa ter em mãos

um equi pa men to atu a li za do, em face da rá pi da e ace-
le ra da evo lu ção tec no ló gi ca que tem mar ca do o se tor.

De ma is con di ções, como, por exem plo, li mi tes
de sa que para a com pra do mi cro com pu ta dor, nor-
mas com ple men ta res e ope ra ci o na is de ve rão ser es-
ti pu la das pelo Con se lho Cu ra dor do FGTS.

Do ex pos to, fica evi den te a vi a bi li da de e o ele va -
do al can ce so ci al do pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2002. – Se na -
dor Wal deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

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, com pro va da 
com pa ga men to dos va lo res de que tra ta o art. 18;

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;
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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 per ma ne cer 3 (três) anos inin ter -
rup tos, a par tir da vi gên cia des ta lei, sem cré di to de
de pó si tos;

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.

§ 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.

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

 (À Co mis são de Assun to So ci a is, em
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 114, DE 2002

Alte ra dis po si ti vos dos De cre -
tos-Leis nos 9.760, de 5 de se tem bro de
1946, e 2.398, de 21 de de zem bro de 1987,
para re du zir os va lo res de foro, la u dê mio
e ta xas de ocu pa ção de imó ve is da
União, que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 101 do De cre to-Lei nº

9.760, de 5 de se tem bro de 1946, al te ra do pelo art. 88
da Lei nº 7.450, de 23 de de zem bro de 1985, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 101. Os ter re nos afo ra dos pela União fi cam
su je i tos ao foro de 0,3% (três dé ci mos por cen to) do
va lor atu a li za do do res pec ti vo do mí nio ple no.(NR)

Art. 2º O art. 128 do De cre to-Lei nº 9.760, de 5
de se tem bro de 1946, com a nova re da ção que lhe foi
atri bu í da pelo art. 32 da Lei nº 9.636, de 15 de maio
de 1998, pas sa vi go rar com a se guin te al te ra ção:

Art. 128..................................................
..............................................................
§ 3º Expi ra do o pra zo de ins cri ção re-

fe ri do ao ca put des te ar ti go, a União imi-
tir-se-á su ma ri a men te na pos se do imó vel
cujo ocu pan te não te nha aten di do à no ti fi ca -
ção, ou cujo pos se i ro não te nha pre en chi do
as con di ções para ob ter a sua ins cri ção,
sem pre ju í zo da co bran ça das ta xas, quan-
do for o caso, de vi das no va lor cor res pon -
den te a 1% (um por cen to) do va lor atu a li za -
do do do mí nio ple no do ter re no, por ano ou
fra ção. (NR)

Art. 3º O art. 1º do De cre to-Lei nº 2.398, de 21
de de zem bro de 1987, al te ra do pelo De cre to-Lei nº
2.422, de 30 de mar ço de 1988, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art. 1º A taxa de ocu pa ção de ter re no da União
cor res pon de a 1% (um por cen to) do va lor atu a li za do
do res pec ti vo do mí nio ple no.

Art. 4º O ca put do art. 3º do De cre to-Lei nº
2.398, de 21 de de zem bro de 1987, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art. 3º De pen de rá de pré vio re co lhi men to de la-
u dê mio, em quan tia cor res pon den te a 1% (um por
cen to) do va lor atu a li za do do do mí nio ple no e das
ben fe i to ri as, a trans fe rên cia one ro sa en tre vi vos do
do mí nio útil de ter re no da União ou de di re i tos so bre
ben fe i to ri as nele cons tru í dos, bem as sim a ces são de
di re i tos a eles re la ti vos.(NR)
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Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo do pre sen te pro je to, como se ve ri fi ca
do con te ú do de suas for mu la ções, é pro mo ver al gu -
mas in dis pen sá ve is al te ra ções tan to no tex to do De-
cre to-Lei nº 9.760, de 1946, quan to nos arts. 1º e 3º
do De cre to-Lei nº 2.398, de 1987, am bos re la ci o na -
dos com o re gi me de ad mi nis tra ção de bens imó ve is
da União.

A al te ra ção pro pos ta para o ca put do art. 101 do
pri me i ro di plo ma le gal aci ma men ci o na do visa, es pe -
ci fi ca men te, re du zir a per cen tu al ra zoá vel o va lor do
foro anu al de vi do pelo ti tu lar do do mí nio útil de ter re no 
da União, aci ma de tudo com o ob je ti vo de ali vi ar os
ele va dos ônus que pe sam so bre aque les que ocu pam 
esse tipo de imó vel, em sua ma i o ria pes so as de con-
di ção eco nô mi ca sa bi da men te mo des ta, já em gran-
des di fi cul da des para su por tar uma car ga tri bu tá ria
ex tre ma men te pe sa da e in jus ta.

Já a ino va ção re la ci o na da com o atu al § 3º do
art. 128 do mes mo di plo ma le gal, bus ca, na mes ma li-
nha da al te ra ção aci ma re fe ri da, tam bém co lo car em
ní vel eco no mi ca men te jus to e su por tá vel a taxa de
ocu pa ção a ser co bra da dos ocu pan tes dos alu di dos
imó ve is que não acu di rem à no ti fi ca ção ou não pre en -
che rem os re qui si tos ne ces sá ri os à ob ten ção da ins-
cri ção a que se re fe re o ar ti go em tela. Note-se que,
his to ri ca men te, como se ve ri fi ca do § 1º do an te ce -
den te art. 127 do di plo ma em ques tão, a taxa de vi da
pela ocu pa ção re gu lar de imó vel da União era exa ta -
men te a mes ma que ora pro po mos, de 1% (um por
cen to) do va lor atu a li za do do do mí nio ple no do ter re -
no. Só com o pos te ri or ad ven to do De cre to-Lei nº
2.398, de 1987, essa taxa foi ma jo ra da para 2% (dois
por cen to) e 5% (cin co por cen to), res pec ti va men te,
con for me se tra tas se de ins cri ção an ti ga ou de ins cri -
ção re que ri da ou pro mo vi da ex of fi cio a par tir de 1º
de ou tu bro de 1988 (re da ção do De cre to-Lei nº 2.422,
de 1988). Assim, não há ne gar que a taxa atu al men te
fi xa da no pa rá gra fo em ques tão, de 10% (dez por cen-
to) por ano ou fra ção, re pre sen ta in su por tá vel pu ni -
ção para os pos se i ros que vi e rem a se en con trar na
si tu a ção ali des cri ta, até por que, es tan do o Ser vi ço
do Pa tri mô nio da União au to ri za do a co brar, de pen -
den do da data do iní cio da ocu pa ção, até 5 (cin co)
anos re tro a ti vos (§ 1º do art. 47 da Lei nº 9.636, de
1998, com a re da ção da Lei nº 9.821, de 1999), po de -
rão ocor rer ca sos em que se rão co bra dos 50% (cin-
qüen ta por cen to) do va lor do do mí nio ple no do imó vel 

a tí tu lo de ta xas de ocu pa ção atra sa das, se gu ra men -
te um enor me des pro pó si to e uma gra ve in jus ti ça.

Fi nal men te, te mos as al te ra ções pro pos tas para
os arts. 1º e 3º do De cre to-Lei nº 2.398, de 1987.

No per ti nen te ao art. 1º, cabe es cla re cer que o
nos so in tu i to é res ta be le cer a taxa de ocu pa ção his to -
ri ca men te co bra da, à base de 1% (um por cen to), mu-
i to mais jus ta e con sen tâ nea com as di fi cul da des eco-
nô mi cas vi ven ci a das pela so ci e da de bra si le i ra. Tra-
ta-se, afi nal de con tas, de dis pen sar tra ta men to iso-
nô mi co a to dos quan tos pa gam ta xas de ocu pa ção,
pois co brar 5% (cin co por cen to) ape nas dos ocu pan -
tes ins cri tos após 1º de ou tu bro de 1988, além de pro-
du zir ina dim plên ci as, gera enor me e jus ti fi ca da in sa -
tis fa ção no âni mo des tes úl ti mos.

E quan to à nova re da ção que su ge ri mos se con-
fi ra ao ca put do art. 3º, le va mos em con ta, ao for mu -
lá-la, o fato de que o ti tu lar do do mí nio útil de imó vel
da União, ao re a li zar tran sa ções one ro sas en vol ven -
do esse mes mo do mí nio, além de re co lher im pos to
mu ni ci pal (ITBI) e pa gar as pe sa das ta xas nor mal -
men te co bra das pe los car tó ri os, tem tam bém que re-
co lher o la u dê mio de vi do à União, hoje fi xa do em 5%
(cin co por cen to) do va lor do ter re no e ben fe i to ri as.
Ocor re que as Pre fe i tu ras, em sua ma i o ria, co bram
ape nas 2% (dois por cen to) de ITBI, um per cen tu al
mu i to mais jus to, além do que o ele va do per cen tu al de
5% (cin co por cen to) ape nas in cen ti va as cha ma das
“tran sa ções de ga ve ta”, es ti mu lan do, aci ma de tudo, a
eva são fis cal e ge ran do, ao fi nal, mais pro ble mas fu-
tu ros para aque les que ve nham a ad qui rir o do mí nio
útil de tais imó ve is.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2002. – Se na -
dor Ri car do San tos, PSDB – ES.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 9.760,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1946

Dis põe so bre os bens imó ve is da
União e da ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 101. Os ter re nos afo ra dos pela União fi cam

su je i tos ao fôro de 0,6% (seis dé ci mos por cen to) do
va lor do res pec ti vo do mí nio ple no.

§ 1º O pa ga men to do fôro de ve rá ser efe tu a do
adi an ta da men te du ran te o pri me i ro tri mes tre de cada
ano, sob pena de mul ta de 20% (vin te por cen to).

§ 2º O não pa ga men to do fôro du ran te 3 (três) anos
con se cu ti vos im por ta rá na ca du ci da de do afo ra men to.
....................................................................................
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Art. 128. Para co bran ça da taxa, o S.P.U. fará a
ins cri ção dos ocu pan tes, ex-of fi cio, ou à vis ta de de-
cla ra ção des tes, no ti fi can do-os.

Pa rá gra fo úni co. A fal ta de ins cri ção não isen ta o
ocu pan te da obri ga ção do pa ga men to da taxa, de vi da 
des de o iní cio da ocu pa ção.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.398,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987

Dis põe so bre fo rôs, la u dê mi os e ta-
xas de ocu pa ção  re la ti vas a imó ve is de
pro pri e da de da União, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Art. 1º A taxa de ocu pa ção de ter re nos da
União, cal cu la da so bre o va lor do do mí nio ple no do
ter re no, anu al men te atu a li za do pelo Ser vi ço do Pa-
tri mô nio da União (SPU), será, a par tir do exer cí cio
de 1988, de:

I – 2% (dois por cen to) para as ocu pa ções já
ins cri tas e para aque las cuja ins cri ção seja re que ri -
da, ao SPU, até 31 de mar ço de 1988; e

II – 5% (cin co por cen to) para as ocu pa ções
cuja ins cri ção seja re que ri da ou pro mo vi da ex-of fi cio 
, a par tir de 1º de abril de 1988.

Art. 2º O Mi nis tro da Fa zen da, me di an te por ta -
ria, es ta be le ce rá os pra zos para o re co lhi men to de
fô ros e ta xas de ocu pa ção re la ti vos a ter re nos da
União, po den do au to ri zar o par ce la men to em até
oito co tas men sa is.

Art. 3º De pen de rá do pré vio re co lhi men to do
la u dê mio, em quan tia cor res pon den te a 5% (cin co
por cen to) do va lor atu a li za do do do mí nio ple no e
das ben fe i to ri as, a trans fe rên cia one ro sa, en tre vi-
vos, do do mí nio útil de ter re no da União ou de di re i -
tos so bre ben fe i to ri as ne les cons tru í das, bem as sim
a ces são de di re i to a eles re la ti vos.
....................................................................................

(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) – Os pro je -
tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões com-
pe ten tes.

So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 043/02-LPSDB

Bra sí lia, 25 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti tu i -
ção do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha pelo Se na dor Edu-
ar do Si que i ra Cam pos, como ti tu lar e in clu ir o Se na dor
Be ní cio Sam pa io como su plen te, na com po si ção do
Blo co PSDB/PPB, jun to à CPI des ti na da a apu rar as de-
nún ci as ve i cu la das a res pe i to da atu a ção ir re gu lar de
or ga ni za ções não-go ver na men ta is — ONG.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De con-
for mi da de com o ex pe di en te lido, será fe i ta a subs ti tu -
i ção so li ci ta da, de sig nan do-se o Se na dor Be ní cio
Sam pa io, como su plen te, para com por a re fe ri da Co-
mis são Par la men tar de Inqué ri to.

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 Ofí cio nº
144, de 19 do cor ren te, do Pre si den te da Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do do Ama pá, en ca mi nhan do do-
cu men tos re fe ren tes ao ex-Go ver na dor, ao Se cre tá -
rio de Esta do da Fa zen da e ao Pro cu ra dor-Ge ral de
Esta do.

O re fe ri do ex pe di en te, au tu a do como Di ver sos
nº 2, de 2002, e ob ser van do as ca u te las pre vis tas na
Lei Com ple men tar nº 105, de 2001, vai à Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– 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.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, no iní cio des ta ses-
são, às 14h30min, esta Se na do ra e os Se na do res
Osmar Dias e Ro ber to Re quião pe di mos a nos sa
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Per gun to 
a V. Exª se há pos si bi li da de de man tê-la. O Se na dor
Osmar Dias é o pri me i ro ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
man ti da a ins cri ção de V. Exªs, que te rão a pa la vra
no mo men to opor tu no. Há ape nas três itens na
Ordem do Dia, os qua is tra tam de ra di o di fu são. Logo
a se guir, con ce de rei a pa la vra a V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas-
sa-se à
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ORDEM DO DIA

Item 1:

ROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re que ri men to nº 178, de 2002 –

art. 357 do Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de 2002
(nº 203/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go
222 da Cons ti tu i ção Fe de ral, su pri min do-se
o pa rá gra fo 2º do re fe ri do ar ti go, que tra ta
da pro pri e da de de em pre sas jor na lís ti cas e
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ten do

Pa re cer sob nº 242, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá -
vel, com as Emen das nºs 1 a 3-CCJ, que
apre sen ta, com voto con trá rio do Se na dor
Ro ber to Re quião e abs ten ções dos Se na do -
res Osmar Dias e Jef fer son Pé res.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve a dis-
cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V.Exª. Lem bro que a ma té ria não será co-
lo ca da em vo ta ção, que fi ca rá trans fe ri da para a pró-
xi ma quar ta-fe i ra, dia 8.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
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 ta mos an-
te ci pan do, por tan to, já que a vo ta ção fi cou para pró xi -
ma quar ta-fe i ra, a po si ção do Go ver no so bre essa
ma té ria, que – acre di to –, por sua re le vân cia, ge ra rá
mu i tas e im por tan tes dis cus sões.

A meu ju í zo, o Con gres so Na ci o nal foi ab so lu ta -
men te pru den te quan do, na emen da fe i ta na Câ ma ra,
cri ou as con di ções para que o con te ú do das ma té ri as
jor na lís ti cas seja do ama nho ex clu si vo de bra si le i ros,
ou seja, que as em pre sas que vêm so mar-se a esse
es for ço não de te nham o po der so bre o con te ú do das
ma té ri as, por que aí está o cer ne da ques tão. É, por-
tan to, um avan ço a mais den tro des se pro je to.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, gos ta ria de abor-
dar um pon to mu i to cu ri o so den tro des sa dis cus são
toda. As pes so as su põem que a pre sen ça do ca pi tal
es tran ge i ro nos me i os de co mu ni ca ção vai de ter mi -
nar um amo le ci men to, uma per da de vi gor do País na
de ci são so bre as ma té ri as. Acre di tam que - já ouvi in-
clu si ve im por tan tes Se na do res com esta po si ção – o
sim ples fato de o ca pi tal es tran ge i ro es tar pre sen te
nos me i os de co mu ni ca ção se ria su fi ci en te para uma
con quis ta sub-rep tí cia, gra da ti va, in tra mu ros, per ma -
nen te, in fil tran te do ca pi tal es tran ge i ro, o que re ve la
uma po si ção res pe i tá vel, do pon to de vis ta do aca u te -
la men to dos in te res ses na ci o na is, mas, ao mes mo
tem po, bem-in ten ci o na da e, a meu ju í zo, in gê nua
nes se par ti cu lar.

Re pa re V. Exª, Sr. Pre si den te, o que ocor re há
mu i tos anos nos me i os de co mu ni ca ção. A mú si ca
bra si le i ra já de há mu i to de sa pa re ceu dos me i os de
co mu ni ca ção, prin ci pal men te do rá dio, e tam bém da
te le vi são, e é um pa tri mô nio cul tu ral im por tan tís si mo.
Por que de sa pa re ceu? De sa pa re ceu por que gra da ti -
va men te a in dús tria do dis co tor nou-se uma in dús tria
in ter na ci o nal e, tor nan do-se uma in dús tria in ter na ci o -
nal, op tou por um mo de lo de mú si ca que po de mos
cha mar de pas te u ri za do ou ho mo ge ne i za do, no qual
ela, com gran de ha bi li da de e, a meu ju í zo, nem sem-
pre com ta len to, co lo cou pro du tos mu si ca is hí bri dos,
numa fu são de rit mos que não se sabe bem se são
ca ri be nhos, bra si le i ros ou nor te-ame ri ca nos. Isso é
um fe nô me no mun di al, aliás um fe nô me no mun di al no
cam po da mú si ca res pon sá vel por uma que da, por
uma ba i xa do ní vel mé dio de qua li da de ab so lu ta men -
te es pan to sa. Então, hoje con su mi mos, com as em-
pre sas como elas são, um mo de lo de mú si ca pas te u -
ri za da, ho mo ge ne i za da, que é ori gi na do nos gran des
cen tros pro du to res, com um pro du to que sir va tan to
para lá como para cá. E as sim vá ri os pro du tos, não
ape nas o mu si cal, da ór bi ta da te le vi são...

Ain da esta se ma na, vi um novo pro gra ma que
nas cia, cha ma do ”Fama“, com todo um cor te de um
fil me nor te-ame ri ca no cha ma do ”Fame“ que fez su-
ces so no mun do até no modo de com por ta men to dos
nos sos can to res, dos nos sos mes ti ços bra si le i ros,
nos rit mos e nas mú si cas in ter pre ta das - lá ao lon ge,
de vez em quan do, apa re cia um rit mo bra si le i ro. 

Po de mos abor dar ou tro ân gu lo des sa ma té ria,
sa in do pro pri a men te da in dús tria do dis co. O que
acon te ce efe ti va men te no ci ne ma? O ci ne ma mun di al 
- não é o ci ne ma bra si le i ro - é ocu pa do em 80% de
sua ca pa ci da de pro du ti va com pro du tos ori un dos do
ci ne ma nor te-ame ri ca no. O mun do - e não ape nas o
mun do, mas o Bra sil tam bém - con so me 80% de pro-
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du tos au di o vi su a is ori un dos, por aca so, dos Esta dos
Uni dos - por aca so ou de pro pó si to, mas vin do dos
Esta dos Uni dos. O que sig ni fi ca uma fa lên cia ter rí vel
– digo fa lên cia em ter mos de mer ca do – da Esco la
Eu ro péia de Ci ne ma, que é uma es co la no tá vel, uma
es co la de mu i to mais pro fun di da de in clu si ve e que
nos re me te a essa luta he rói ca, cru en ta e di fí cil do ci-
ne ma bra si le i ro, que aliás tem en con tra do nes ta Casa
uma de fe sa sig ni fi ca ti va pela exis tên cia de uma sub-
co mis são que tra ta da ma té ria, pela pre sen ça de uma
le gis la ção que, jus ta men te nes tes dias, está abrin do
um ca mi nho de por vir ao ci ne ma bra si le i ro. Mas, do
pon to de vis ta de con su mo dos pro du tos den tro dos
me i os de co mu ni ca ção, como eles são hoje, na ci o na -
is, co lo ca a cul tu ra in ter na ci o nal em ple no auge. E é
até ver da de e é cu ri o so, nes te par ti cu lar, que a TV
bra si le i ra ain da seja, com os de fe i tos que te nha, uma
das te le vi sões do mun do que tem o ma i or ín di ce de
pro du ções na ci o na is. O Bra sil pre fe re o pro gra ma na-
ci o nal, mes mo o mau pro gra ma na ci o nal, aos fil mes
nor te-ame ri ca nos, aos fil mes en la ta dos. Mas há sis-
te mas de te le vi são no mun do in te i ro que têm 60, 50
ou 70% de sua pro du ção co lo ca da no ar pela fil mo -
gra fia nor te-ame ri ca na.

Po de mos ir adi an te. Po de mos se guir en tran do
pelo que a Inter net sig ni fi ca no mun do con tem po râ -
neo. Ora, a Inter net sig ni fi ca no mun do con tem po râ -
neo uma das ca rac te rís ti cas da glo ba li za ção: a pos si -
bi li da de de en tra da em qual quer sí tio. E a pa la vra sí tio 
aqui até so a rá mal, por que de ve ría mos di zer site, e
nis so tam bém já es ta mos co lo can do pa la vras fora de
nos sa cul tu ra, por que a tec no lo gia aca ba por im por
as pró pri as pa la vras que ela pos sui do país de ori-
gem. O país que de tém o co nhe ci men to da tec no lo gia 
de tém tam bém o do mí nio do vo ca bu lá rio, e, de ten do
o do mí nio do vo ca bu lá rio, de cer ta for ma tam bém o
do mí nio do pen sa men to. 

A Inter net é uma ins ti tu i ção al ta men te in ter na ci -
o nal. O que há de in ter na ci o nal no mun do, o que há
de cul tu ra in ter na ci o nal en tra Inter net aden tro, sem
fron te i ras, em um mo vi men to ab so lu ta men te novo,
inu si ta do e com ca rac te rís ti cas in te res san tes. A Inter-
net é o gran de do mí nio da anar quia, no me lhor sen ti -
do da pa la vra. É um lo cal onde cada qual faz o que
quer, ca mi nha para onde de se jar, bus ca os sí ti os que
ti ver von ta de de bus car, exer ce em ple ni tu de a sua li-
ber da de.

Então, ve jam, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que o pro ble ma de o con te ú do dos nos sos me i -
os de co mu ni ca ção fi car pre ser va do de há mu i to de i -
xou de exis tir. Já a glo ba li za ção, em seus pro ces sos
cres cen tes, dos anos 80 até os nos sos dias, é um pro-

ces so in te i ra men te in ter na ci o nal, e ten de a ser e a
con ti nu ar a ser. Não me pa re ce, por tan to, que, pela
pre sen ça de 30% do ca pi tal, esse fe nô me no vai de i -
xar de exis tir. Tra ta-se de um fe nô me no co le ti vo que
tem as pec tos po si ti vos e inú me ros as pec tos ne ga ti -
vos. Do pon to de vis ta da iden ti da de cul tu ral bra si le i -
ra, é gra ve, sem dú vi da. Mas isso não ocor re pela pre-
sen ça do ca pi tal den tro das em pre sas, até por que – e
cha mo a aten ção da Casa para este pon to – a pre sen -
ça do ca pi tal per mi ti rá um ní vel de com pe ti ção ma i or
en tre es sas em pre sas. Nem sei se in te res sa ao ca pi -
tal vir. Pode ser que não lhe in te res se do pon to de vis-
ta da lu cra ti vi da de; mas, se vier, va mos ter no Bra sil
algo que me re ce a re fle xão dos Srs. Se na do res: uma
di mi nu i ção de um fe nô me no que hoje ocor re nos me i -
os de co mu ni ca ção. Cos tu ma-se di zer que há um mo-
no pó lio nos me i os de co mu ni ca ção. Não há um mo no -
pó lio. Os me i os de co mu ni ca ção ten dem a se oli go po -
li zar. Cada vez mais o oli go pó lio toma con ta dos me i -
os de co mu ni ca ção. Qual é a tra du ção sim ples des sa
pa la vra tão com pli ca da? Cada vez me nos gen te fala
para mais gen te. Cada vez há mais con cen tra ção de
po der no dis cur so de na tu re za ide o ló gi ca, por que
cada vez quem de tém a pos si bi li da de de fa lar para
mais gen te é quem de tém a pos si bi li da de da ma ni pu -
la ção de na tu re za ide o ló gi ca.

A pre sen ça de uma com pe ti ção ma i or no se tor,
por cer to, irá de ter mi nar a di mi nu i ção dos oli go pó li os
do se tor e, evi den te men te, im pe dir que, além dos oli-
go pó li os, al gum des ses se to res se con ver ta em mo-
no pó lio, o que me pa re ce uma hi pó te se ex tre ma men -
te dis tan te – não a do oli go pó lio e, sim, a do mo no pó -
lio. No Bra sil, per mi te-se que uma mes ma em pre sa
pos sa ser dona de rá dio, te le vi são, te le vi são em ca nal 
aber to, te le vi são a cabo e jor na is. Isso não exis te nem
na pá tria do ca pi ta lis mo, os Esta dos Uni dos, nem pra-
ti ca men te em qual quer ou tra par te do mun do. Há,
por tan to, uma ten dên cia de oli go po li za ção no se tor, o
que, a meu ju í zo, deve ser com ba ti do.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)

– Assim, o que jus ti fi ca o nos so apo io a essa ma té ria
é uma aná li se des se tipo, que en ve re da pela cer te za
de que uma ma i or com pe ti ção no se tor é de se já vel, o
que, por cer to, virá com a apro va ção do pro je to.

Por essa ra zão, em nome do Go ver no, en ca mi -
nho-a fa vo ra vel men te, aguar dan do para quar ta-fe i ra
pró xi ma, ten do em vis ta a de ter mi na ção da Mesa, a
vo ta ção es pe cí fi ca da ma té ria.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela sua aten-
ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, re ce bi ape los de vá ri os Srs. Se na do -
res para que o en ca mi nha men to da vo ta ção tam bém
fi que para quar ta-fe i ra, jun to com a vo ta ção. Assim,
não de cla ra ria en cer ra do hoje o pe río do de dis cus -
são.

Con sul to o Se na dor La u ro Cam pos se con cor da 
com os de ma is Co le gas. (Pa u sa.)

Srªs e Srs. Se na do res, a Ata re gis tra que o en-
ca mi nha men to da vo ta ção des sa ma té ria e a sua vo-
ta ção pro pri a men te dita dar-se-ão na pró xi ma quar-
ta-fe i ra, quan do to dos te rão di re i to de pro ce der ao
seu en ca mi nha men to an tes de votá-la.

Agra de ço a aten ção do Ple ná rio, tor nan do ób-
vio, para fi car bem cla ro, que a ma té ria vai cons tar da
Ordem do Dia da pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 8 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

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 4, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º
do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe
so bre a or ga ni za ção e fun ci o na men to dos
par ti dos po lí ti cos), ten do

Pa re cer sob nº 244, de 2002, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs-
ti tu ti vo), que ofe re ce.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Infor mo que a ma té ria cons ta rá da Ordem do

Dia da pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 8 de maio, para en ca -
mi nha men to de vo ta ção e para vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 223, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2001 (nº
104/99, 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 FM Sté reo Som Espe ci al 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 Osas co,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 3, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Pe dro Piva, com abs ten ção do Se na dor
Ge ral do Cân di do.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 223, DE 2001

(Nº 104/1999, 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 FM Sté reo Som Espe ci al 
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 Osas co, 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 44, de 23 de ja ne i ro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 15 de mar ço de 1995, a per mis -
são ou tor ga da à FM Sté reo Som Espe ci al Ltda., para
ex plo rar, sem di re i to e 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 Osas co, 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 4:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 388, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 388, de 2001 (nº
794/2000, 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 Urti gão a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São João
da Urti ga, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 44, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Emi lia Fer nan des.

Em vo ta ção.
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Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -
ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 388, DE 2001

(Nº 794/2000, 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 Urti gão a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de São João da Urti ga, 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 210, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Urti gão 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 São João da Urti ga,
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 5:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 391, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 391, de 2001 (nº
914/2001, 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 Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca Qu e -
luz de Mi nas 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 Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Arlin do Por to.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 391, DE 2001

(Nº 914/2001, 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 ci o nal, Cul tu ral e Artís-
ti ca Qu e luz de Mi nas 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 Con se lhe i ro La fa -
i e 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 491, de 17 de agos to de 2000, que ou tor -
ga per mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e
Artís ti ca Qu e luz de Mi nas 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 Con se lhe i -
ro La fa i e 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 cão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 392, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 392, de 2001 (nº
925/2001, 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 TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó li ca
de San tos para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens na ci da de de Cu-
ba tão, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 88, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em vo ta ção.

Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma-
té ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 392, DE 2001.

(Nº 925/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces são
à Fun da ção TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca-
tó li ca de San tos para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Cu ba tão, 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 6 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga con-
ces são à Fun da ção TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó -
li ca de San tos 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 Cu ba tão, 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 publ ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 394, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 394, de 2001 (nº
941/2001, 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 Edu ca ti va de Vera Cruz do Oes 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 Vera Cruz do Oes te, Esta-
do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 45, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Álva ro Dias.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 394, DE 2001

(Nº 941/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Pro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Vera Cruz do
Oes 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 Vera Cruz do
Oes te, 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 461, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Vera Cruz do
Oes 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 Vera Cruz do Oes te, 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 8:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 395, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 395, de 2001 (nº
942/2001, 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 Aba diâ nia a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Aba diâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 130, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma gui to Vi le la.

Em vo ta ção.

Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma-
té ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 395, DE 2001

(Nº 942/2001, 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 Aba diâ nia a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Aba diâ nia, 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 487, de 14 de agos to de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia 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
Aba diâ 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.

06806 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    585ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 427, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 427, de 2001 (nº
1.136/2001, 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 Nos sa Se nho ra das Do res 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 Do res do
Inda iá, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 137, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 427, DE 2001

(Nº 1.136/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Nos sa Se nho ra das Do res 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 Do-
res do Inda iá, 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 Por ta -

ria nº 817, de 28 de de zem bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Nos sa Se nho ra das Do res
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 Do res do Inda iá, 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 10:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 81, de 2001 (nº
3.228/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui 
o Ca das tro Na ci o nal de Mo ra dia e dá ou tras 
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 192, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Tião Vi a na, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo) que ofe re -
ce, com voto ven ci do, em se pa ra do, do Se-
na dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e do subs ti -
tu ti vo 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 a Emen da nº 1 (Subs ti tu ti vo), que
tem pre fe rên cia re gi men tal.

Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -
ria, en cer ro o en ca mi nha 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 o subs ti tu ti vo, fica pre ju di ca do o pro-
je to.

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.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.257, de 10 de ju lho 
de 2001 (Esta tu to da Ci da de), para ins ti -
tu ir con di ção a ser ob ser va da da im ple -
men ta ção de pro gra mas ha bi ta ci o na is.

Art. 1º O art 3º da Lei nº 10.257, de 10 de ju lho
de 2001, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo:

Art. 3º  .................................................
..............................................................

Pa rá gra fo úni co. Na im ple men ta ção dos pro gra -
mas ha bi ta ci o na is de que tra ta o in ci so III, será ve da -
do con tem plar o mes mo be ne fi ciá rio por mais de uma
vez. (NR)

Art. 2º Esta lei 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 402, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 402, de 2001 (nº
1.015/2001, 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 Ana Ro ber to – ACAR a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
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ci da de de Mis são Ve lha, Esta do do Ce a rá,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 131, de
2002, 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 402, DE 2001

(Nº 1.015/2001, 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 Ana Ro ber to – ACAR a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Mis são Ve lha, Esta do
do Ce a rá.

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 267, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana Ro ber to – ACAR 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 Mis são
Ve lha, Esta do do Ce a rá.

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 403, de 2001 (nº
1.018/2001, 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 Assis tên cia ao Me nor Ca ren te de Aba i a -
ra – AAMCA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Aba i a ra, Esta-
do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 132, de
2002, 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. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 403, DE 2001

(Nº 1.018/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Assis tên cia ao Me nor Ca ren te de
Aba i a ra – AAMCA a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Aba i a ra, Esta do do Ce a rá.

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 304, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Assis tên cia ao Me nor Ca ren te de Aba-
i a ra – AAMCA 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 Aba i a ra, Esta do do Ce a rá.

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 409, de 2001 (nº
962/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Oca mi são -
Asso ci a ção Bra si le i ra de Pre ven ção à Do en -
ça Infec to-con ta gi o sa e Ci da da nia 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 a tão dos Gu a ra ra pes, Esta do 
de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 51, de 2002,
da Co mis são de 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.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha men to.
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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 409, DE 2001

(Nº 962/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Co mis -
são – Asso ci a ção Bra si le i ra de Pre ven -
ção à Do en ça Infec to-con ta gi o sa e Ci da -
da nia 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 a tão dos
Gu a ra ra pes, 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 331, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a Co-
mis são – Asso ci a ção Bra si le i ra de Pre ven ção à Do-
en ça Infec to-Con ta gi o sa e Ci da da nia 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 a tão dos
Gu a ra ra pes, 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 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 412, de 2001 (nº
1.002/2001, 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 ”São Fran cis co Pa dro e i 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 Poço Dan tas, Esta do da
Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 133, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro bin son Vi a na.

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.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 412, DE 2001

(Nº 1.002/2001, 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 “São Fran cis co Pa dro -
e i 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 Poço Dan tas,
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 à Por-

ta ria nº 565, de 18 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria “São Fran cis co Pa dro e i 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
Poço Dan tas, 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 (Ra mez Te bet) – Item 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 414, de 2001 (nº
1.016/2001, 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 Ara çás FM a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ara çás, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 90, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Antô nio Car los 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.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 414, DE 2001

(Nº 1.016/2001, 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 Ara çás FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ara çás, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por-
ta ria nº 297, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ara çás FM 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 Ara çás, 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 16:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 417, de 2001 (nº
1.079/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a ACCS -
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Itu pe va, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 93, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc:
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.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha 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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 417, DE 2001

(Nº 1.079/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ACCS –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So-
ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Itu pe va, 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 466, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al 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 Itu-
pe va, 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 17:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 16, de 1999, de au to ria do
Se na dor Ade mir Andra de, que al te ra a re da -
ção do art.332 e su pri me o art. 333 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, ten do

Pa re ce res sob nºs 233, de 2002, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio, fa vo rá -
vel; e 233-A, de 2002, da Co mis são Di re to -
ra, Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão, fa vo rá -
vel, com as mo di fi ca ções con ti das nas
Emen das nºs 1 a 4 –CDIR.

Dis cus são, em tur no úni co, do pro je to e das
emen das (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 apro vam o pro-
je to 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 a 4 da Co-

mis são Di re to ra. 
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 a re da -

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen-
das apro va das:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16, DE 1999

Alte ra a re da ção do art. 332 e su pri -
me o art. 333 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 332 da Re so lu ção nº 93, de 1970

do Se na do Fe de ral – Re gi men to Inter no pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 332. Ao fi nal da le gis la tu ra se rão
ar qui va das to das as pre o cu pa ções em tra-
mi ta ção no Se na do, ex ce to:

I – as ori gi ná ri as da Câ ma ra dos De-
pu ta dos ou por ela re vi sa das;
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II – as de au to ria de se na do res que
per ma ne çam no exer cí cio de man da to;

III – as apre sen ta das por se na do res no
úl ti mo ano da le gis la tu ra;

IV – as com pa re cer fa vo rá vel das co-
mis sões;

V – as que a ma té ria seja de com pe -
tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal
(Const., art. 49);

VI – os pe di dos do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral para jul ga men to de mem bros da
Casa por cri me co mum.

Pa rá gra fo úni co. Se rão, ain da, au to ma -
ti ca men te ar qui va das as pro po si ções que se
en con trem em tra mi ta ção há duas le gis la tu -
ras, sal vo se re que ri da a con ti nu i da de da
sua tra mi ta ção por 1/3 (um ter ço) dos se na -
do res e apro va do no ple ná rio do Se na do
seu de sar qui va men to.

Art. 2º Fica su pri mi do o art. 333 e seu pa rá gra -
fo úni co, da Re so lu ção nº 93, de 1970 do Se na do
Fe de ral.

Art. 3º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

EMENDA Nº 1 – CDir

Dê-se ao in ci so II do art. 332 do Re gi men to
Inter no a se guin te re da ção:

”II – as de au to ria de se na do res que per ma ne -
çam no exer cí cio do man da to ou que te nham sido re-
e le i tos;“

EMENDA Nº 2 – CDir

Acres cen te-se novo in ci so VI do art. 332 do Re-
gi men to Inter no, re nu me ran do-se o atu al in ci so VI
para VII:

”VI – as que tra tem de ma té ria de com pe tên cia
pri va ti va do Se na do Fe de ral (Const., art. 52);“

EMENDA Nº 3 – CDir

Dê-se ao in ci so VI (re nu me ra do para VII) do art.
332 do Re gi men to Inter no a se guin te re da ção:

”VII – pe di do de sus ta ção de pro ces so con tra
Se na dor em an da men to no Su pre mo Tri bu nal Fe d e -
ral. (Const., art. 53, §§ 3º e 4º, EC nº 35/2001)“

EMENDA Nº 4 – CDir

Trans for me-se o atu al pa rá gra fo úni co do art.
332 do Re gi men to Inter no em § 1º e acres cen te-se o
§ 2º, nos se guin tes ter mos:

”§ 1º Em qual quer das hi pó te ses dos in ci sos do
ca put, será au to ma ti ca men te ar qui va da a pro po si ção 
que se en con tre em tra mi ta ção há duas le gis la tu ras,
sal vo se re que ri da a con ti nu i da de de sua tra mi ta ção
por 1/3 (um ter ço) dos se na do res, até 60 (ses sen ta)
dias após o iní cio da pri me i ra ses são le gis la ti va da le-
gis la tu ra se guin te ao ar qui va men to, e apro va do o seu
de sar qui va men to pelo Ple ná rio do Se na do.

§ 2º Na hi pó te se do § 1º, se a pro po si ção de sar -
qui va da não ti ver a sua tra mi ta ção con clu í da nes sa
le gis la tu ra, será, ao fi nal dela, ar qui va da de fi ni ti va -
men te.“

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 18:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 232, de 2002, da Co mis são Di re to ra, Re-
la tor: Se na dor Car los Wil son, con clu in do fa-
vo ra vel men te à Indi ca ção nº 1, de 2002, do
Se na dor Ber nar do Ca bral, que su ge re seja
de no mi na da Se na dor Jo sap hat Ma ri nho a
sala de re u niões da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Em dis cus são o pa re cer.
A Mesa lem bra ao Ple ná rio que hoje trans cor re

o 30º dia do fa le ci men to des se ilus tre ho mem pú bli co
que foi nos so co le ga e gran de cons ti tu ci o na lis ta, Se-
na dor Jo sap hat Ma ri nho.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra par dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra para dis cu tir.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, vou dis cu tir essa ma té ria ra pi da -
men te. 

Como an te ri or men te não tive opor tu ni da de de
enal te cer as inú me ras qua li da des do emi nen te ex-co-
le ga e ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, gos ta ria de
ago ra cum pri men tar o pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral, 
Se na dor Ber nar do Ca bral e o re la tor des sa ma té ria,
Se na dor Car los Wil son por tão fe liz ini ci a ti va e pelo
re la tó rio pre ci so.

Hoje con sa gra mos esta que foi uma das ma i o -
res fi gu ras do par la men to bra si le i ro. Apro ve i to a opor-
tu ni da de para di zer da mi nha sa tis fa ção de ter per ten -
ci do à co mis são que ana li sou, vo tou, apre ci ou e já
apro vou o novo Có di go Ci vil bra si le i ro, que foi a con-
cre ti za ção de um tra ba lho ex tra or di ná rio, um tra ba lho
mag ní fi co do ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho – aliás,
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es ses são ad je ti vos que ca rac te ri zam a tra je tó ria do
Se na dor ao lon go de sua vida.

Os meus cum pri men tos ao Se na do Fe de ral, ao
Se na dor Ber nar do Ca bral, ao Se na dor Car los Wil son
e a to dos os Srs. Se na do res por con ce de rem dar o
nome de Jo sap hat Ma ri nho à sala da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL - BA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra par dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, o Se na dor Anto nio Car los Ju ni or, para dis cu -
tir.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (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, gos ta ria de pa ra be ni zar o
Se na dor Ber nar do Ca bral pela ini ci a ti va de dar à sala
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o
nome do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, um gran de se-
na dor, um gran de pro fes sor de Di re i to e um gran de ju-
ris ta que mu i to enal te ceu esta Casa e mar cou de fi ni ti -
va men te a sua pas sa gem, en tre ou tros fe i tos, com a
re la to ria do Có di go Ci vil.

Gos ta ria, por tan to, de pa ra be ni zar o Se na dor
Ber nar do Ca bral e a Mesa por essa ini ci a ti va.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra par dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, o Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (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, por co in ci dên cia, essa in di ca ção do
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 nes ta Casa, che-
ga a este ple ná rio exa ta men te no dia em que se ce le -
bram as mis sas em ho me na gem à me mó ria do Se na -
dor Jo sap hat Ma ri nho pelo tri gé si mo dia de seu fa le ci -
men to. Já tive opor tu ni da de de me ma ni fes tar da tri-
bu na por oca sião do voto de pe sar pela sua mor te. 

Tor nou-se pra xe nes ta Casa de sig nar com o
nome de per so na li da des ilus tres as sa las de suas co-
mis sões per ma nen tes, que são, aliás, bem pou cas.
Te mos o nome do ex-Se na dor João Cal mon na sala
da Co mis são de Edu ca ção. Como to dos sa bem, João
Cal mon foi o se na dor que ba ta lhou pela vin cu la ção
de re cur sos à edu ca ção nos três ní ve is de go ver no,
fa zen do com que pos sa mos co lher hoje os re sul ta dos 
que es ta mos ten do, por exem plo, da uni ver sa li za ção
do en si no fun da men tal e da me lho ria da do ta ção de
re cur sos o en si no em nos so país.

A sala da Co mis são de Assun tos So ci a is tem o
nome de al guém que não foi se na dor, mas um ilus tre

so ció lo go: Flo res tan Fer nan des, fi gu ra ilus tre que
mar cou a so ci o lo gia no Bra sil e o en si no das ciên ci as
so ci a is em nos so país.

A sala da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
tem o nome do ex-Se na dor Vil son Kle i nü bing, um se-
na dor que teve uma atu a ção mu i to ri go ro sa no sen ti -
do da de fe sa do in te res se pú bli co, no sen ti do de que a
co i sa pú bli ca fos se sem pre pro te gi da, so bre tu do na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, onde se cu i da
do en di vi da men to dos es ta dos e mu ni cí pi os e da
apro va ção dos pro je tos de lei que di zem res pe i to às
ques tões eco nô mi cas.

Ago ra o Se na dor Ber nar do Ca bral teve a fe liz
ini ci a ti va de pro por que a co mis são que pre si de te-
nha, na sua sala, o nome de Jo sap hat Ma ri nho, que
foi um emé ri to pro fes sor de duas uni ver si da des – da
Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia, onde foi ca te drá ti co
de Di re i to Cons ti tu ci o nal, e da Uni ver si da de de Bra sí -
lia – e foi se na dor em dois man da tos – em qua tro le-
gis la tu ras –, em duas dé ca das dis tin tas do nos so
país, em mo men tos po lí ti cos bas tan te di fe ren tes e em
am bos mar cou uma pre sen ça ati va e sin gu lar. Mas foi
a sua po si ção, a sua ati tu de, as suas opi niões e os
seus pa re ce res a res pe i to das ques tões ju rí di cas que
fi ze ram com que esta Casa sem pre o res pe i tas se e
sem pre se guis se as suas opi niões nos pa re ce res que
emi tia, so bre tu do na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus-
ti ça.

Sen do as sim, esta ho me na gem pro pos ta pelo
Se na dor Ber nar do Ca bral me re ce o apo io de toda a
Casa, prin ci pal men te de nós, ba i a nos, que te mos em
Jo sap hat Ma ri nho uma fi gu ra de re fe rên cia para o
nos so es ta do e que, sem dú vi da al gu ma, no Bra sil, é
uma fi gu ra de re fe rên cia para a ciên cia ju rí di ca. 

Por es ses mo ti vos ma ni fes to, mais uma vez, o
meu apo io a essa pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet.) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury e, a se guir, ao
Se na dor José Fo ga ça.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não tive a
opor tu ni da de – che guei há pou co tem po ao Se na do –
de con vi ver com o Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, mas,
como ci da dão de Bra sí lia e uma pes soa que está aqui
des de o iní cio da cri a ção da ca pi tal, acom pa nhei S.
Exª aten ta men te des de quan do ele ocu pou o car go
de Se na dor. Além dis so, nós, de Bra sí lia, fo mos con-
tem pla dos com a pu bli ca ção de seus ar ti gos, que vi-
nha sen do fe i ta pelo jor nal lo cal, o Cor re io Bra zi li en -
se, mos tran do o seu alto co nhe ci men to e essa po si -
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ção de pro fes sor ca te drá ti co que exer ceu com mu i ta
pro bi da de na Ba hia.

Vou na di re ção da que les que me an te ce de ram,
di zen do que acho mu i to jus ta essa ho me na gem ao
gran de cons ti tu ci o na lis ta que foi Jo sap hat Ma ri nho.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Obri ga do, Sr. Pre si -
den te.

Aqui nes ta Casa tem-se a opor tu ni da de de con-
vi ver com gran des cé re bros, com gran des fi gu ras,
com per so na li da des ma i ús cu las da vida bra si le i ra. Foi
um pri vi lé gio para mim, Sr. Pre si den te, con vi ver com
ho mens que, ten do ul tra pas sa do os oi ten ta anos de
ida de, ain da go za vam da ple ni tu de de seu es pí ri to, do
con tro le ab so lu to de sua in te li gên cia e da cla ri vi dên -
cia do mun do. Ho mens que, por te rem atin gi do ida de
tão avan ça da, ti nham a ex pe riên cia da vida, a vi vên -
cia da his tó ria re cen te e um tran qüi lo, mas am plo,
des cor ti no do fu tu ro.

Esses ho mens, Sr. Pre si den te, não só nos en si -
na ram, mas nos apon ta ram ca mi nhos. Aqui tive a
opor tu ni da de de con vi ver com Afon so Ari nos, com
Luiz Vi a na Fi lho, com Pom peu de Sou sa, com Nel son
Car ne i ro e tam bém com essa fi gu ra im pá vi da, esse
per so na gem da his tó ria do Bra sil a que to dos cha ma -
mos e cha má va mos de Jo sap hat Ma ri nho.

O Se na dor Ber nar do Ca bral, por tan to, co me te
um ato de jus ti ça ao con fe rir à Sala da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o nome de Jo sap -
hat Ma ri nho, por que, quan do mem bro da que la Co-
mis são, foi o mais ilus tre, o mais ilu mi na do en tre seus
pa res.

Re gis tro esta ho me na gem, este re co nhe ci men -
to, Sr. Pre si den te, por que her dei de Jo sap hat Ma ri -
nho, len do seus pa re ce res ao Có di go Ci vil, um pro-
fun do apren di za do no que se re fe re à sua tra mi ta ção. 

Esses ho mens, es sas fi gu ras ex tra or di ná ri as, fi-
gu ras úni cas na his tó ria do País, não só têm o di re i to
de se rem co lo ca dos em lu gar de hon ra, como nós te-
mos o de ver de faze-lo.

Assim, Sr. Pre si den te, nada é mais ade qua do
do que de no mi nar a Sala da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia de Sala Jo sap hat Ma ri nho.
Nós, aqui, ti ve mos a con vi vên cia com ho mens como
João Cal mon, cujo nome hoje é dado à Sala da Co-
mis são de Edu ca ção. Ago ra, nes sa ga le ria ex tra or di -
ná ria, mais um nome ilu mi na do é ho me na ge a do.
Fica, por tan to, o nos so pro fun do re co nhe ci men to a

essa fi gu ra fan tás ti ca e ines que cí vel, Pro fes sor de Di-
re i to de to dos nós, Pro fes sor Dou tor Se na dor Jo sap -
hat Ma ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não me po de ria si len ci ar di an te des-
ta ho me na gem jus ta que ago ra se pres ta: dar o nome
do Pro fes sor Jo sap hat Ma ri nho à sala de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.

Sen tei-me, mu i tas ve zes, per to do mes tre Jo-
sap hat Ma ri nho para tro car mos idéi as, para fa lar mos
co i sas que não fi ca ri am bem co lo ca das se trans mi ti -
das pe los alto-fa lan tes e pe los mi cro fo nes. Apren di a
ad mi rá-lo cada vez mais nes sas con ver sas par ti cu la -
res, em suas ma ni fes ta ções no ple ná rio, em seus pa-
re ce res, em seus ar ti gos no Cor re io Bra zi li en se, en-
fim, em to das as suas ma ni fes ta ções. E para gáu dio
meu, per ce bi que tí nha mos inú me ras afi ni da des.

Não foi sur pre sa, por tan to, sa ber que ele, de iní-
cio, per ten ceu ao Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro. Na ver-
da de, a sua cons ti tu i ção in te lec tu al, os seus pon tos
de vis ta e a sua ide o lo gia já in di ca vam a mar ca de sua
pro ce dên cia e já tra zi am as im pres sões di gi ta is de al-
guém pre o cu pa do com os pro ble mas so ci a is des te
Bra sil so fri do que ele nun ca tra iu.

E en tre ou tras lem bran ças gra tas, lem bro-me de
cer ta vez quan do es tá va mos es pe ran do os co le gas
che ga rem à sala da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, onde o Pro fes sor Mi guel Re a le, ca te -
drá ti co de Intro du ção à Ciên cia do Di re i to, iria fa zer
uma ex pla na ção so bre o Có di go de Pro ces so Ci vil.
Enquan to es tá va mos so men te os três, e Jo sap hat
Ma ri nho pro vo cou Mi guel Re a le para que fa las se al-
gu ma co i sa a fim de pre en cher o tem po. Jo sap hat Ma-
ri nho pe diu que Mi guel Re a le fa las se a res pe i to de
um co le ga seu de Belo Ho ri zon te: meu pai, ca te drá ti -
co de Fi lo so fia do Di re i to, da Uni ver si da de Fe de ral de
Mi nas Ge ra is.

Escu tei, en tão, du ran te mais de meia hora, uma
ex po si ção re ve la do ra de Mi guel Re a le a res pe i to de
meu pai, tes te mu nha da e apar te a da fre qüen te men te
pelo meu no bre co le ga e com pa nhe i ro Jo sap hat Ma ri -
nho. E é in te res san te que mu i tas pes so as de mi nha
fa mí lia, que só ago ra vi e ram a acom pa nhar o tra ba lho 
e a in te li gên cia de Jo sap hat Ma ri nho, fa la ram da
gran de afi ni da de, da gran de ad mi ra ção que ti nham,
tal como eu, por essa fi gu ra ím par.

Tam bém ad mi ra va nele o bri lho do seu olhar, a
sua me mó ria e a sua com ba ti vi da de, mes mo di ri gi da
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ao Go ver no atu al, tan tas ve zes re i te ra da nes te ple ná -
rio. Por tan to, re gis tro a mi nha sa tis fa ção, vis to que
esta ho me na gem, do meu pon to de vis ta, re ves te-se
de um cu nho de pro fun da jus ti ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre 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, não res sal ta rei as qua li da des do co-
nhe ci men to e do sa ber do nos so ex-co le ga, o ex-Se-
na dor Jo sap hat Ma ri nho. Entre tan to, eu não po de ria
de i xar, tam bém, de me ma ni fes tar, nes ta ses são,
apo i an do a ini ci a ti va de que a Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do ve nha a ter o seu
nome e res sal tan do as pec tos in te res san tes da fi gu ra
hu ma na do ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, que de ve -
ria ser vir de exem plo para mu i tos. Um as pec to era a
sua ma ne i ra tran qüi la de ver a vida, prá ti ca de fa zer
as co i sas e prag má ti ca na for ma de agir.

Jo sap hat Ma ri nho se ele geu Se na dor da Re pú -
bli ca pelo Par ti do da Fren te Li be ral. To dos sa bem que
ele não ti nha nada a ver com o PFL. Ele era um ho-
mem ab so lu ta men te in de pen den te nos seus pon tos
de vis ta. Nor mal men te, sem pre vo ta va com a es quer -
da nes ta Casa, vo tan do, por tan to, con tra o seu Par ti -
do. Ele era um ho mem tão im por tan te e tão res pe i ta -
do que nin guém – mu i to me nos o PFL – fa zia qual-
quer crí ti ca ou qual quer co men tá rio à mais ab so lu ta
in de pen dên cia da que le que foi um dos Par la men ta -
res mais bri lhan tes do Se na do da Re pú bli ca. Por tan -
to, ele era uma fi gu ra de se pres tar aten ção e de se
pro cu rar com pre en der. 

Jo sap hat Ma ri nho não dava mu i ta im por tân cia a
ques tões de Par ti do po lí ti co e da for ma de se ele ger,
mas, sim, do seu pon to de vis ta e das suas idéi as a
res pe i to das ques tões. Ele in flu en ci a va a to dos nós,
nes ta Casa: tan to in flu en ci a va os par ti dos mais con-
ser va do res que fa zem a base de sus ten ta ção do Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so como in flu en ci a -
va, com a sua pa la vra, idéi as, e ar gu men ta ções a nós
do PSB, do PT, do PPS, do PDT nes ta Casa.

Era um ho mem bri lhan te, que to dos gos ta vam
de ou vir e ava li ar as suas pon de ra ções. Sua opi nião
ti nha um peso mu i to gran de nes ta Casa, a não ser,
evi den te men te, quan do esta Casa fa zia aqui lo que o
Exe cu ti vo, de cer ta for ma, man da va.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, cre io que o ex-Se na -
dor Jo sap hat Ma ri nho de ve ria ser uma fi gu ra hu ma na
a ser es tu da da até pela área de sa ú de, por que nun ca
vi, du ran te toda a mi nha exis tên cia, um ci da dão tão
ido so e ao mes mo tem po tão jo vem. Não co nhe ci em

toda a mi nha vida uma fi gu ra hu ma na de 82 anos com
ta ma nho vi gor e in te li gên cia, com ta ma nha ca pa ci da -
de de tra ba lho, dis po si ção de luta.

Cre io que a me di ci na de ve ria apro fun dar-se na
vida pri va da do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho. Com pre -
en der como ele vi veu, como se ali men tou, como fo-
ram as suas cren ças, a sua von ta de, por que é im pos -
sí vel en con trar um ho mem da que la ida de com aque la 
ju ven tu de e dis po si ção. Não pa re cia nem que ti nha 60
anos e, no en tan to, ti nha 82 anos. Mor reu com 82
anos, em ple no vi gor, em ple na ati vi da de.

Eu o en con trei aqui no Se na do, na mes ma se-
ma na do seu fa le ci men to, sem pre com a fi si o no mia
ale gre, dis pos ta, ju ve nil. O Se na dor Jo sap hat Ma ri -
nho é um exem plo para en ten der mos como se con se -
gue che gar a essa ida de com ta ma nha ju ven tu de. É
um caso para ser ave ri gua do, para ser vir de exem plo
a to dos, quan to à for ma de se con du zir a vida, de se
vi ver mais e me lhor, com tan ta ale gria, como vi veu o
nos so que ri do co le ga, ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho.

Fico mu i to fe liz que o Se na do se lem bre de fa zer 
a ele essa ho me na gem, dan do ao Ple ná rio da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o seu nome.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o 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, não po de ria de i xar trans cor rer
este mo men to, sem re fle tir duas ou três fra ses em re-
la ção ao ex-Se na dor, Jo sap hat Ma ri nho.

Da mes ma for ma que os no bres co le gas, en-
con trei-o, cer ca de dois a cin co dias an tes do seu fa le -
ci men to, nos cor re do res do Se na do, e ele se apre sen -
ta va nor mal, em to dos os sen ti dos, como na épo ca
em que era Se na dor.

Qual não foi a mi nha sur pre sa quan do re ce bi a
no tí cia de que ele ha via vi a ja do para ou tro mun do,
para ou tra di men são, por que ele não ex ter na va nada
de anor mal. Ini ci ou a sua vi a gem pe re ne.

Não po de ría mos de i xar de so li da ri zar-nos com
essa pro pos ta que visa a trans for mar o ple ná rio da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia em
Ple ná rio Jo sap hat Ma ri nho.

Nes ta Casa, há um bus to de Rui Bar bo sa, Pa-
tro no do Con gres so Na ci o nal, de quem Jo sap hat Ma-
ri nho é mu i to se me lhan te. Além de ter a mes ma en-
ver ga du ra, tam bém re pre sen tou a Ba hia. 

Jo sap hat Ma ri nho, nas ques tões ins ti tu ci o na is e
ju rí di cas, de mons tra va um sa ber como de uma bi bli o -
te ca; pa re cia ser uma en ci clo pé dia am bu lan te. Sem
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dú vi da al gu ma, seus co nhe ci men tos pa re ci am ad vir
de uma en ci clo pé dia ins ti tu ci o nal e ju rí di ca. 

Não po de ria de i xar, nes te mo men to, de ho me -
na ge ar o pro fes sor, o po lí ti co, o ho mem só brio, do diá-
lo go, que hon rou a Ba hia e sua ban ca da, en fim, o
Con gres so Na ci o nal. Jo sap hat Ma ri nho era um ho-
mem ho no rá vel em ques tões ju rí di cas, pro fes sor res-
pe i ta do em to dos os sen ti dos. 

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, não po de ria de-
i xar trans cor rer este mo men to sem de i xar re gis tra da
es sas pa la vras.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, em nome do Par ti do dos
Tra ba lha do res e do Blo co de Opo si ção, tam bém pres-
to a mi nha ho me na gem ao Se na dor Jo sap hat Ma ri -
nho que, com tan to bri lhan tis mo, nos en si nou mu i to.

Mais do que um ex tra or di ná rio re pre sen tan te do
povo que tão bem hon rou a Ba hia, foi um dig nís si mo
pro fes sor da Cons ti tu i ção e dos as sun tos ju rí di cos para
to dos nós, Se na do res, que, a cada mo men to de dú vi da
a res pe i to da cons ti tu ci o na li da de de qual quer pro je to,
sem pre ou vía mos sua pa la vra com tan ta sa be do ria.

Ma ni fes to ain da a nos sa ho me na gem ao povo
da Ba hia por ter tido no Se na do um re pre sen tan te de
ex tra or di ná ria qua li da de.

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, en cer -
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pa re cer nº 232, de 2002.
Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra

ao Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao en ca mi nhar fa vo ra -
vel men te a ma té ria em nome do meu Par ti do, o
PMDB, não po de ria de i xar de re gis trar mi nha ad mi ra -
ção e meu pro fun do e imor re dou ro res pe i to a esse ser
hu ma no, a essa fi gu ra na ci o nal, que se iden ti fi cou
mais do que nun ca com os in te res ses do País.

A gran de za de Jo sap hat Ma ri nho foi sem pre a de-
fe sa da Cons ti tu i ção. Mes tre em Di re i to Cons ti tu ci o nal,
pre o cu pa va-se, so bre tu do, com a de fe sa do País e do
povo bra si le i ro. Res ta esse em pe nho cons tan te e in tran -
si gen te na de fe sa dos in te res ses da Na ção.

To dos sa bem das lu tas que em pre en deu na Pe-
tro bras e em fa vor da re con quis ta das li ber da des de-
mo crá ti cas. Entre tan to, so bre tu do quan do se tra ta va

de Bra sil, era pos sí vel olhar sem pre para o lado de Jo-
sap hat Ma ri nho, que le van tou as ban de i ras do in te -
res se na ci o nal. Era o que eu gos ta ria de re gis trar.

Di a lo ga mos tan to nes te ple ná rio e com ele tive a
hon ra de es ta be le cer dis cus sões e re fle xões im por -
tan tes so bre cer tos te mas de in te res se do País. Hon-
rou-me mu i to, ten do eu vin do dos con fins da Ama zô -
nia e das tor tu o sas es tra das de se rin ga, en con trar
nes ta Casa o ho mem da Ba hia que ti nha a res pon sa -
bi li da de de hon rar a cul tu ra de Rui Bar bo sa e de tan-
tos ou tros gran des ba i a nos. Ele re al men te con quis tou 
to dos nós e o Bra sil deve-lhe esse res pe i to.

A ho me na gem que o Con gres so Na ci o nal faz por
meio do Se na do é jus ta. O mí ni mo que po de mos fa zer é
imor ta li zá-lo na qui lo que foi a sua mar ca: a jus ti ça, prin-
ci pal men te, no sen ti do mais am plo da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar a vo ta ção, en-
cer ro o en ca mi nha 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 (Ra mez Te bet) – A Mesa

fez in se rir o pro je to na pa u ta de hoje, tri gé si mo dia,
para, mais uma vez, o Ple ná rio ter a opor tu ni da de de
ho me na ge ar a me mó ria des se in sig ne bra si le i ro.

A Mesa de ter mi na rá à Di re to ria-Ge ral da Casa
que pro vi den cie a pla ca para ser afi xa da no por tal da
sala da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, aguar dan do que o seu Pre si den te, Se na dor Ber-
nar do Ca bral, au tor do pro je to, mar que a data para a
afi xa ção da pla ca em ho me na gem ao nos so que ri do
e sa u do so Se na dor Jo sap hat Ma ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 19.

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 156, de 2002, do Se na dor Ge ral -
do Mel lo e ou tros se nho res Se na do res, so li -
ci tan do, que so bre o Pro je to de Lei da Câ-
ma ra nº 6, de 2002, que al te ra o art. 1º e re-
vo ga o art. 4º, am bos da Lei nº 8.529, de 14
de de zem bro de 1992 (dis põe so bre a com-
ple men ta ção da apo sen ta do ria do pes so al
do ex tin to De par ta men to de Cor re i os e Te lé -
gra fos – DCT), seja ou vi da, tam bém, a Co-
mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

Com a pa la vra o au tor do re que ri men to, ilus tre
Se na dor Ge ral do Melo.
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O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, como pri me i ro sig na tá rio do re que ri -
men to, de se jo dar uma ex pli ca ção à Casa. A ma té ria,
que é ori un da da Câ ma ra dos De pu ta dos, foi apre ci a -
da na Co mis são pró pria, ten do como Re la tor o Se na -
dor Luiz Otá vio, que pro pôs a au diên cia da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. A pro pos ta não
foi aco lhi da pela Co mis são.

No mes mo dia, re ce bi em meu ga bi ne te uma co-
mis são, cons ti tu í da por seis ou sete re pre sen tan tes do
cor po de fun ci o ná ri os dos Cor re i os e Te lé gra fos, que
veio a meu ga bi ne te tra tar do as sun to. Na nos sa con ver -
sa, fi cou bas tan te cla ro que exis tem con tro vér si as de
na tu re za ju rí di ca em tor no do pro je to e que to das as
pes so as que de se jas sem con tri bu ir para um bom des fe -
cho des se pro je to de ve ri am fa zer com que aque las dú-
vi das de na tu re za ju rí di ca fos sem di ri mi das an tes de
uma de ci são fi nal, por quan to o pro je to se sub me te ria a
dois ti pos de ris co, sem o es cla re ci men to ca bal das
mes mas: o ris co da sua re je i ção em ple ná rio ou o ris co
do veto, sub se qüen te men te, em vir tu de das dú vi das de
na tu re za ju rí di ca, que não vêm ao caso por quan to não
que ro an te ci par uma po si ção em re la ção ao pro je to. Se
eu fos se ago ra ex pli ci tar qua is são as dú vi das de na tu -
re za ju rí di ca, eu es ta ria, de cer ta for ma, com ba ten do o
pro je to. Vou me abs ter de fa zer isso.

O que es tou que ren do di zer à Casa é que, ao fi-
nal des se en ten di men to, pe di ram-me os mem bros da
co mis são que re que res se a au diên cia da CCJ e com bi -
na ram co mi go a en tre ga de dois do cu men tos pos te ri or -
men te. Cum pri ram esse com pro mis so em par te. Re ce bi 
o pri me i ro do cu men to, que era um es tu do bas tan te am-
bi ci o so e alen ta do a res pe i to das dú vi das ju rí di cas. O
se gun do do cu men to era uma car ta que eles di ri gi ri am a
mim con ten do o pe di do que aca ba vam de me fa zer para
que eu re que res se, como re que ri, a au diên cia da CCJ,
a fim de evi tar que se ima gi nas se que eu es ta va to man -
do uma po si ção pré via com re la ção ao pro je to e fi can do
con tra o pro je to. Eles se es que ce ram de man dar essa
car ta. Mas, na re a li da de, o que que ro de i xar bas tan te
cla ro é que meu re que ri men to foi fe i to como re sul ta do
de um en ten di men to com os pró pri os ser vi do res in te -
res sa dos na ma té ria.

Hoje, re ce bi do Lí der Artur da Tá vo la um con vi te 
para ter mos uma re u nião na pró xi ma ter ça-fe i ra,
quan do se dis cu ti rá o mé ri to. A ques tão aqui não é do
mé ri to, mas ape nas de se ou vir, ou não, a CCJ. Re ce -
bi, on tem, a vi si ta, que mu i to me des va ne ceu, de um
apo sen ta do nor te-rio-gran den se para tra tar do as-
sun to. Ele me trans mi tiu ar gu men tos se me lhan tes
aos que a mi nha que ri da co le ga He lo í sa He le na e vá-
ri os ou tros Se na do res tam bém apre sen ta ram, de-
mons tran do a con ve niên cia, ago ra, de que essa au-
diên cia da CCJ fos se dis pen sa da.

Di an te dis so, es tou me pro nun ci an do para re-
que rer a re ti ra da do re que ri men 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 Anto nio Car-
los Va la da res.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 229, DE 2002

Re ti ra da de re que ri men to.
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 156, de 2002.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2002. – Ge ral -
do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está em
vo ta ção a re ti ra da do re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam per-
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
Em con se qüên cia da re ti ra da do re que ri men to e

dada a im por tân cia da ma té ria, o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 6, de 2002, cons ta rá da Ordem do Dia da
ses são do dia 9 de maio pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 20:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 163, de 2002, da Se na do ra He lo í -
sa He le na, so li ci tan do, nos ter mos re gi men -
ta is, que so bre os Pro je tos de Lei do Se na -
do nºs 664 e 688, de 1999, que tra mi tam em
con jun to, além das Co mis sões cons tan tes
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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 664 e 688, de

1999, vão ao exa me, pri me i ra men te, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, em se gui da, ao da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e, por fim, ao 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 21:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 165, de 2002, do Se na dor Ca sil do
Mal da ner, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter de-
fi ni ti vo, do Pro je to de Re so lu ção nº 58, de
2000, de sua au to ria, que acres cen ta ar ti go à
Re so lu ção nº 79, de 1999, do Se na do Fe de ral.

Em vo ta ção o re que ri men to.
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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 Re so lu ção nº 58, de 2000, vai de fi -

ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Eu ha via as se gu ra do aos Se na do res Osmar

Dias, Emi lia Fer nan des e Ro ber to Re quião que lhes
con ce de ria, logo após a Ordem do Dia, a pa la vra, por
cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, e
vou fazê-lo após a vo ta ção da re da ção fi nal.

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
nº 16, de 1999, 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 em exer cí cio, Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.

É lido o se guin te:

(PARECER Nº 315,DE 2002)
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 16, de 1999.

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 16, de 1999, que al te ra a
re da ção do art. 332 e su pri me o art. 333 do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, con so li dan do as
Emen das nºs 1 a 4 – CDir.

Sala de Re u niões da Co mis são, em de 2002. –
Ra mez Te bet – Ro nal do Cu nha Lima – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 315, DE 2002

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 16, de 1999.

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 2002

Alte ra a re da ção do art. 332 e su pri -
me o art. 333 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 332 da Re so lu ção nº 93, de 1970,

do Se na do Fe de ral – Re gi men to Inter no, pas sa a vi-
go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 332. Ao fi nal da le gis la tu ra se rão
ar qui va das to das as pro po si ções em tra mi -
ta ção no Se na do, ex ce to:

I – as ori gi ná ri as da Câ ma ra dos De-
pu ta dos ou por ela re vi sa das;

II – as de au to ria de Se na do res que
per ma ne çam no exer cí cio de man da to ou
que te nham sido re e le i tos;

III – as apre sen ta das por Se na do res
no úl ti mo ano de man da to;

IV – as com pa re cer fa vo rá vel das co-
mis sões;

V – as que tra tem de ma té ria de com-
pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal
(Const., art. 49);

VI – as que tra tem de ma té ria de com-
pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral
(Const., art. 52);

VII – pe di do de sus ta ção de pro ces so
con tra Se na dor em an da men to no Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (Const., art.53 §§ 3º e 4º
EC 35/2001).

§ 1º Em qual quer das hi pó te ses dos
in ci sos do ca put, será au to ma ti ca men te ar-
qui va da a pro po si ção que se en con tre em
tra mi ta ção há duas le gis la tu ras, sal vo se re-
que ri da a con ti nu i da de de sua tra mi ta ção
por 1/3 (um ter ço) dos Se na do res, até 60
(ses sen ta) dias após o iní cio da pri me i ra
ses são le gis la ti va da le gis la tu ra se guin te ao
ar qui va men to, e apro va do o seu de sar qui va -
men to pelo Ple ná rio do Se na do.

§ 2º Na hi pó te se do § 1º, se a pro po si -
ção de sar qui va da não ti ver a sua tra mi ta ção 
con clu í da, nes sa le gis la tu ra, será, ao fi nal
dela, ar qui va da de fi ni ti va men te.” (NR)

Art. 2º É su pri mi do o art. 333, in clu si ve seu pa-
rá gra fo úni co, da Re so lu ção nº 93, de 1970, do Se-
na do Fe de ral.

Art. 3º 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) – O pa re -
cer vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Car-
los Va la da res.

É lido o se guin te:
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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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 

à apre ci a ção do Re que ri men to nº 227, de 2002, de
ur gên cia, lido no Expe di en te para o Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 151, de 2002.

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, con so -
an te o art. 345, II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, pelo pra zo de cin-
co mi nu tos. Logo a se guir, tem a pa la vra a Se na do ra
Emí lia Fer nan des e, de po is, o Se na dor Ro ber to Re-
quião.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, o Se na dor Osmar Dias pre ci sou se
re ti rar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
da ora do ra) - Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
não pos so de i xar de tra tar nes ta tar de de um as sun to
que está sen do am pla men te dis cu ti do no Esta do do
Rio Gran de do Sul e que atin ge di re ta men te uma re-
gião sig ni fi ca ti va do nos so Esta do e vá ri os Mu ni cí pi os 
ga ú chos.

Esta mos, Sr. Pre si den te, di an te de mais uma si-
tu a ção de ca la mi da de pú bli ca. Após duas se ma nas
de for tes chu vas no ex tre mo sul do Esta do, mais es-
pe ci fi ca men te na re gião da cam pa nha, na re gião da
fron te i ra oes te, te mos mu ni cí pi os em es ta do de emer-
gên cia e tam bém mu ni cí pi os em si tu a ção gra ve, com
de cre ta ção de si tu a ção de de sas tre.

Qu e re mos aler tar que o Rio Gran de do Sul
está com apro xi ma da men te sete mil pes so as de sa -
bri ga das ou de sa lo ja das, com fa mí li as in te i ras abri-
ga das, pela Pre fe i tu ra, em es co las, gi ná si os, casa
de pa ren tes e ami gos. Rios su bi ram 12 me tros aci-
ma do ní vel nor mal e ain da uma que da pre co ce na
tem pe ra tu ra fez com que inú me ras pes so as ado e ces -
sem e lo tas sem al guns hos pi ta is de ci da des des sa re-
gião. La vou ras fo ram ala ga das, ha ven do um gran de
pre ju í zo na la vou ra do ar roz e da soja. As es tra das
tam bém fo ram afe ta das, al guns tre chos fo ram in ter di -
ta dos, di fi cul tan do in clu si ve o es co a men to da pro du -
ção agrí co la. Na ci da de de Ser ri to, por exem plo,
uma pe que na ci da de do Rio Gran de, as ola ri as,
prin ci pal fon te de ren da, ti ve ram a sua pro du ção
pra ti ca men te ar ra sa da.

Vol ta mos a Bra sí lia on tem, per ma ne cen do lá
um pou co mais, ape sar da im por tân cia das vo ta ções
aqui no Se na do, para ape lar ao Go ver no Fe de ral que
so cor ra aque les Mu ni cí pi os com aju da da de fe sa ci vil, 
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal jun ta men te com
as me di das que o Esta do está to man do. O nos so Se-
cre tá rio do Inte ri or vis to ri ou di ver sos Mu ni cí pi os atin-
gi dos, ve ri fi can do in loco o dra ma dos de sa bri ga dos.
O nos so ban co do Esta do, Ban ri sul, abriu duas li nhas
de cré di to emer gen ci a is, para aten der à po pu la ção
dos mu ni cí pi os atin gi dos. Uma de las é o cré di to di re to 
ao con su mi dor para ma te ri al de cons tru ção; ou tra,
cré di to pes so al, do pró prio ban co, com ju ros pe que -
nos ao mês e pres ta ções em até 24 me ses, com ob je -
ti vo de au xi li ar na re cu pe ra ção da eco no mia e da in-
fra-es tru tu ra das lo ca li da des atin gi das.

O ga bi ne te da pri me i ra-dama, por meio do Pro-
gra ma Ci da da nia Aler ta e se guin do os cri té ri os da
De fe sa Ci vil do Esta do, re pas sou do na ti vos às lo ca li -
za das atin gi das, com in ves ti men tos na or dem de
R$26 mil, para com pra e dis tri bu i ção de 1.370 ces tas
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bá si cas, mais de 15 mil aga sa lhos, co ber to res, ali-
men tos, açú car, mas sa, pão, que ain da são in su fi ci -
en tes. Um ca mi nhão ce di do pelo Tri bu nal de Con tas
está le van do tais do na ti vos à re gião da fron te i ra, prin-
ci pal men te o in te ri or do Esta do.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, tam bém den tro
do em pe nho que os Par la men ta res ga ú chos têm em
re la ção ao Esta do do Rio Gran de do Sul, ao des ti na -
rem emen das, re cur sos à me ta de sul da que le Esta do, 
mu i tas ve zes cor ta dos pelo Go ver no Fe de ral, on tem
bus ca mos en trar em con ta to com as au to ri da des fe-
de ra is. Bus ca mos o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal, por in ter mé dio da Mi nis tra Mary Day se, e tam bém 
fa la mos com o Mi nis tro–Che fe da Casa Ci vil, Pe dro
Pa ren te, o qual, diga-se de pas sa gem, Sr. Pre si den te, 
pron ta men te deu re tor no às an gús ti as so bre as qua is
ele va mos a voz e ao cla mor do povo do nos so Rio
Gran de. Qu e ro re gis trar que a Mi nis tra, hoje, está no
Rio Gran de do Sul.

O que es ta mos pe din do, ba si ca men te, é apo io à
re gião, agi li da de na li be ra ção de ver bas, nos re cur sos 
emer gen ci a is. Qu e re mos so men te di zer que, em ou-
tu bro de 2001, mais ou me nos 200 ci da des ga ú chas
ví ti mas de en chen te fo ram con tem pla das com um
cré di to ex tra or di ná rio da MP nº 6, de 2000, num to tal
apro xi ma do de R$10 mi lhões. A ma i o ria não re ce beu
o re pas se até hoje. Há mu ni cí pi os re in ci den tes: so fre -
ram en chen tes o ano pas sa do, seca este ano e, no va -
men te, en chen te. A Mi nis tra pron ta men te des lo -
cou-se para o Esta do do Rio Gran de do Sul, no dia de
hoje, e foi a al guns dos mu ni cí pi os atin gi dos. Além
des sa me di da, que re mos ape lar ao Go ver no Fe de ral
no sen ti do de que es tu de a pos si bi li da de de dar apo io 
con cre to aos Mu ni cí pi os da fron te i ra oes te da re gião
da cam pa nha, que fo ram atin gi dos por mais uma en-
chen te.

Mu i to obri ga da. Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, por cin co mi-
nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. 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, que ro fa lar
so bre três as sun tos, que se rão abor da dos da ma ne i ra 
mais rá pi da e con ci sa pos sí vel. 

Em pri me i ro lu gar, que ro fa lar a res pe i to do es-
cân da lo dos ce go nhe i ros no Pa ra ná. Dois gru pos de
trans por te, o gru po ita li a no Sada e o gru po Axis, fun-
da ram uma as so ci a ção que se de no mi na Antv, em
São Pa u lo, e es ta be le ce ram o mo no pó lio do trans por -
te de ve í cu los no Bra sil. A Re na ult, uma fá bri ca mon-

ta da em Cu ri ti ba com re cur sos do Esta do do Pa ra ná
que não paga im pos to por 10 anos, pra zo que já foi
pror ro ga do por mais 5 ou 10 anos, está im pe din do os
ce go nhe i ros pa ra na en ses de re a li za rem o tra ba lho
de trans por te, trans fe rin do con tra tos de em pre sas
que ad mi tem ce go nhe i ros do Esta do para a Sada e a
Axis.

É uma ad ver tên cia que faço nes ta tri bu na. Nós,
os pa ra na en ses, não va mos ad mi tir que em pre sas ra-
di ca das no nos so Esta do e be ne fi ci a das com in cen ti -
vos fis ca is re al men te ina cre di tá ve is im pe çam os ce-
go nhe i ros pa ra na en ses de exer cer o seu tra ba lho e
trans por tar ve í cu los.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, que ro de i xar
cla ra a mi nha es tu pe fa ção com a vi si ta do Se na dor
José Ser ra ao meu Esta do. Meu Deus, não con si go
acre di tar no que acon te ceu! Pa re ce que o Se na dor
José Ser ra fez uma es pé cie de ”Mac Fes ta Fe liz“, ou
um ”Mac Ser ra Fe liz“, con cor ren do com as lan cho ne -
tes da pe ri fe ria, onde fo ram apa nhar, nas mais po bres 
fa ve las, mães de fa mí li as com cri an ças no colo e as
le va ram de ôni bus para um show num cen tro de con-
ven ções, ofe re cen do o trans por te, um san du í che e
um re fri ge ran te.

Além dis so, Sr. Pre si den te, no pa lan que do nos-
so co le ga Se na dor José Ser ra, es ta va todo o gru po
do ca i xa dois de nun ci a do pelo Mi nis té rio Pú bli co, pela
Fo lha de S.Pa u lo e pelo PMDB do Pa ra ná. Inu si ta da
si tu a ção! O ca i xa do Mu rad, no Ma ra nhão, de pou co
mais de R$ 1 mi lhão, trans for mou-se num as sun to da
im pren sa na ci o nal, con de na do pelo Go ver no, ob je to
da pre o cu pa ção jus ta do Mi nis té rio Pú bli co e da Po lí -
cia Fe de ral; mas o can di da to do Go ver no vai ao Pa ra -
ná e par ti ci pa de uma fes ta or ga ni za da pelo Vice-Pre-
fe i to de Cu ri ti ba, be ne fi ci a do com o ca i xa dois, sem o
qual não te ria sido ele i to – e pelo pes so al todo que
fre qüen ta o ca i xa 2, que já foi ci ta do pelo Mi nis té rio
Pú bli co e é ob je to da in ves ti ga ção da Po lí cia Fe de ral.
Estra nha essa par ti ci pa ção de um can di da to que pre-
ten de o apo io do PMDB. Te mos mu i to, Se na dor José
Ser ra, que con ver sar so bre seu com por ta men to aqui
no ple ná rio do Se na do, quan do V. Exª es ti ver pre sen -
te – re ser vo-me para aguar dar sua pre sen ça –, e no
ple ná rio da con ven ção do PMDB, quan do os ade sis -
tas lan ça rem seu nome. Não é este o tipo de ali an ça
que um can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca pode
fa zer nos Esta dos: ali an ça com o ca i xa 2, ali an ça com
a cor rup ção e uma ter tú lia fi nan ci a da com ôni bus,
shows, san du í ches e re fri ge ran tes para a po pu la ção
mais po bre, para os mi se rá ve is da pe ri fe ria. Te mos
que dis cu tir mu i to so bre isso e so bre ou tras tan tas
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idéi as ab so lu ta men te im pra ti cá ve is e ri dí cu las que
es tão sen do lan ça das.

Sr. Pre si den te, al gu mas agên ci as in ter na ci o na is 
que fa zem o ran king de va lo ri za ção do Bra sil têm di-
mi nu í do a po si ção dos nos sos tí tu los no ran king em
fun ção do cres ci men to do Lula nas pes qui sas de opi-
nião. Mas hoje, ter ça-fe i ra, no Jor nal do Bra sil, na
pág. 16, lê-se: ”Mer ril Lynch pa ga rá caro por es cân da -
lo“. São re co men da ções fri as da fa mo sa Mer ril Lynch
que po dem lhe cus tar R$2 bi lhões, por que es sas re-
co men da ções pre ju di ca ram in ves ti do res ame ri ca nos. 
Isso de mons tra com cla re za que o nos so País pode
es tar sen do ob je to de uma plan ta ção de ru mo res, de
in for ma ções e de des clas si fi ca ção no ran king, des ti -
na da a que in ves ti do res ga nhem for tu nas, por que se
o Bra sil pra ti ca a de mo cra cia não há mo ti vo al gum
para que se des va lo ri zem os tí tu los na ci o na is no mer-
ca do in ter na ci o nal; mu i to pelo con trá rio.

Eu trou xe aqui es sas pre o cu pa ções, Sr. Pre si -
den te, e a mi nha ma i or pre o cu pa ção é com essa ter-
tú lia cu ri ti ba na. A Ro se a na foi con de na da e teve de
de sis tir da sua can di da tu ra por que o ma ri do ti nha lá
pou co mais de R$1 mi lhão, ori un do de um ca i xa 2,
sem ori gem co nhe ci da. Mas o Ser ra vai para o Pa ra -
ná, re ú ne-se com os do nos de um ca i xa 2 de R$32
mi lhões, que com pra ram a ele i ção da pre fe i tu ra com
ale gria e sa tis fa ção, e en che os po bres, os mar gi na li -
za dos da pe ri fe ria com re fri ge ran te e san du í che. Meu
Deus! Esse não é o rit mo de uma ele i ção pre si den ci al
sé ria. Espe ro que o meu PMDB, o PMDB na ci o nal, o
PMDB da base não caia nes sa es par re la. A não ser
que ain da exis ta gen te no PMDB que ven da a po si ção 
e o ho rá rio do Par ti do por uma Coca- Cola e um mis to
quen te.

Mu i to obri ga do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está ins-

cri to, an tes de V. Exª, o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, a
quem con ce do a pa la vra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se na -
dor Ra mez Te bet, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res,
pri me i ro, eu gos ta ria de pa ra be ni zar to das as mu lhe -
res des te País, em es pe ci al as ala go a nas, pela pas-
sa gem hoje do Dia Na ci o nal da Mu lher, um mar co na
luta con tra as bar re i ras cul tu ra is e so ci a is que a mu-
lher bra si le i ra ain da en fren ta.

A data de hoje, Sr. Pre si den te, ga nha ain da mais
im por tân cia quan do lem bro que com pa re ci, há al guns 
dias, à pos se de So lan ge Ben tes Ju re ma, uma ba ta -

lha do ra, esse exem plo da mu lher ala go a na, uma pes-
soa ex tre ma men te pre pa ra da à fren te da Se cre ta ria
Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher.

Qu an do ocu pei o Mi nis té rio da Jus ti ça, na épo-
ca do Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher, dei
com ple ta pri o ri da de ao tra ba lho de cri a ção de me ca -
nis mos que ga ran tis sem os di re i tos da mu lher e en-
fren tas sem os pre con ce i tos que re sis tem ao tem po.

La men ta vel men te, as mu lhe res con ti nu am en-
fren tan do pro ble mas no mer ca do de tra ba lho e mu i -
tas são dis cri mi na das por re ce be rem sa lá ri os me no -
res que os dos ho mens, de sem pe nhan do a mes ma
fun ção.

Sei que a Drª So lan ge Ju re ma terá mu i tos de sa -
fi os pela fren te, como con tri bu ir, por exem plo, para a
re du ção da vi o lên cia con tra a mu lher. Em 1999, as
de le ga ci as es pe ci a li za das em aten di men to às mu lhe -
res re gis tra ram 326.807 ca sos de vi o lên cia, sen do
34,8% re la ci o na dos ao cri me de le são cor po ral do lo -
sa e 33% ao cri me de ame a ça. As es ta tís ti cas mun di -
a is tam bém são alar man tes, Sr. Pre si den te. De 20% a
50% das mu lhe res já fo ram ví ti mas de as sal to, uma
em cada dez mu lhe res já foi es tu pra da e 30 mi lhões
fo ram mu ti la das em todo o Pla ne ta. Mas a ver da de é
que a ati tu de em re la ção à mu lher, em ge ral, mu dou e
mu dou para me lhor.

Como Se na dor da Re pú bli ca e Lí der do PMDB
por mi nha con vic ção pes so al de con ti nu ar lu tan do
con tra as di fe ren ça de gê ne ro que ro, mais uma vez,
me con gra tu lar com as mu lhe res des te País e di-
zer-lhes que es ta rei sem pre aten to aos seus ple i tos e
às suas ne ces si da des aqui em Bra sí lia.

Sr. Pre si den te, ou tro tema que me traz à tri bu na
des ta Casa hoje é de ex tre ma gra vi da de. Che ga mos
ao auge, Sr. Pre si den te, da cri se da pe cuá ria le i te i ra
em nos so País. Pro du to res de le i te de vá ri os Esta dos
es tão se des fa zen do de seus re ba nhos. A re mu ne ra -
ção do pe cu a ris ta bra si le i ro é uma das mais ba i xas do
mun do. Te nho co lhi do de po i men tos dra má ti co dos
pro du to res ala go a nos que en tre gam o le i te in na tu ra
a R$0,29, en quan to o mes mo li tro de le i te é ven di do
ao con su mi dor por cer ca de R$1,00, após a pas te u ri -
za ção e o em pa co ta men to. A ma i o ria de sis tiu de lu tar
con tra o car tel do le i te. Mu i tos não agüen tam mais re-
ce ber pa ga men tos aba i xo dos cus tos de pro du ção. E
a ina dim plên cia jun to aos ban cos está, sem dú vi da,
in su por tá vel. A si tu a ção tor na-se ain da mais gra ve
por que as par tes en vol vi das não têm o mes mo po der
de ne go ci a ção. Daí, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, a im por tân cia ur gen te da in ter me di a ção do
Go ver no Fe de ral e do Mi nis té rio da Agri cul tu ra. Ape-
sar da gra vi da de des sa cri se – já abor dei o as sun to
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vá ri as ve zes des ta tri bu na –, o qua dro ge ral é cer ta -
men te fa vo rá vel para que se en con tre uma so lu ção.

O Bra sil, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
é o sex to ma i or pro du tor de le i te do mun do, e essa
pro du ção cres ce a uma taxa anu al su pe ri or a de to-
dos os pa í ses que ocu pam os pri me i ros lu ga res. No
ano pas sa do, o va lor bru to da pro du ção agro pe cuá ria
foi de R$84 bi lhões. Des ses, apro xi ma da men te R$35
bi lhões vi e ram dos pro du tos agro pe cuá ri os, ten do o
le i te po si ção des ta que com pou co mais de R$6,5bi-
lhões ou 19% do va lor bru to da pro du ção pe cuá ria. O
le i te está en tre os seis pri me i ros pro du tos mais im por -
tan tes da agro pe cuá ria bra si le i ra, fi can do à fren te do
café be ne fi ci a do e do ar roz.

O agro ne gó cio do le i te e seus de ri va dos de-
sem pe nham um pa pel re le van te no su pri men to de
ali men tos e na ge ra ção de em pre go e ren da para a
po pu la ção. Para cada real de au men to na pro du ção
do sis te ma agro in dus tri al do le i te, há um cres ci men to
de apro xi ma da men te cin co re a is no Pro du to Inter no
Bru to, o que co lo ca o agro ne gó cio do le i te à fren te de
se to res im por tan tes, como a si de rur gia e a in dús tria
têx til.

Além de sua im por tân cia nu tri ci o nal, o le i te de-
sem pe nha um re le van te pa pel so ci al, prin ci pal men te
na ge ra ção de em pre gos. O País tem hoje aci ma de
um mi lhão e cem mil pro pri e da des que ex plo ram le i te, 
ocu pan do di re ta men te 3,6 mi lhões de pes so as.

Para se ter uma idéia mais ob je ti va do im pac to
des se se tor na nos sa eco no mia, a ele va ção na de-
man da fi nal dos pro du tos lác te os em um mi lhão de re-
a is gera 195 em pre gos per ma nen tes.

Numa aná li se re tros pec ti va, Sr. Pre si den te, a
pro du ção bra si le i ra de le i te nos úl ti mos 25 anos au-
men tou 150%. Pas sa mos de 8 bi lhões de li tros, em
1975, para 19,8 bi lhões de li tros, em 2000. No ano
pas sa do, che ga mos à casa dos 22 bi lhões de li tros!
Mas esse cres ci men to for mi dá vel, no en tan to, não se
tra du ziu em me lho ria das con di ções para o pro du tor.
A pe cuá ria le i te i ra na ci o nal se en con tra se ri a men te
ame a ça da, seja pela fal ta de or ga ni za ção in ter na
para en fren tar o mun do glo ba li za do e de enor me con-
cor rên cia, seja pe los des vi os de mer ca do in ter no e
ex ter no.

Ve jam, Srs. Se na do res, me ta de da pro du ção
bra si le i ra de le i te é ad qui ri da ex clu si va men te por dez
mul ti na ci o na is da in dús tria lác tea. Uma úni ca em pre -
sa con tro la me ta de do mer ca do do le i te em pó. Duas
de têm 50% da pro du ção de io gur te e ape nas três em-
pre sas dis tri bu em me ta de do le i te pro du zi do no País.
É um ab sur do! 

Isso de for ma e con cen tra o mer ca do, ini bin do a
con cor rên cia e a con se qüen te re du ção de pre ços ao
pro du tor e não ao con su mi dor, como se quer. Para se
ter uma idéia, um li tro de le i te cus ta hoje me nos que
um copo de água mi ne ral! 

O co mér cio des le al é ou tra ame a ça ao se tor. Pa-
í ses da União Eu ro péia, Argen ti na, Uru guai e Nova
Ze lân dia pra ti cam aber ta men te o dum ping, pro vo -
can do a que da nos pre ços re ce bi dos e no fa tu ra men -
to dos pro du to res de le i te, além de mar gens de lu cro
ne ga ti vas.

To das es sas di fi cul da des es tão em pur ran do o
se tor le i te i ro para a fal ta de ren ta bi li da de, a au sên cia
ab so lu ta de no vos in ves ti men tos, o atra so tec no ló gi co 
e – o pior de to dos os pro ble mas – a ina dim plên cia
ge ne ra li za da dos pro du to res. 

Ala go as é atu al men te o ma i or pro du tor das Re-
giões Nor te e Nor des te e apre sen ta um enor me po-
ten ci al para ele var a pro du ção de for ma a con tri bu ir
para o de sen vol vi men to do Esta do. 

Ve jam a im por tân cia des se se tor para o meu
Esta do de Ala go as. 

A ba cia le i te i ra de Ala go as, a mais im por tan te
do Nor des te, es ten de-se por 18 Mu ni cí pi os, abri gan -
do uma po pu la ção de 2.500 pro pri e tá ri os ru ra is, que
ge ram mais de 100 mil em pre gos di re tos e in di re tos.
Esse é um seg men to vi tal para Ala go as. Hoje, mais
de 70% de nos sos Mu ni cí pi os pro du zem le i te in na-
tu ra.

Nes se con tex to, a ques tão das dí vi das dos agri-
cul to res é cru ci al. Os pro du to res de le i te de Ala go as
de vem, de acor do com le van ta men to da im pren sa,
cer ca de R$300 mi lhões ao Ban co do Bra sil e ao Ban-
co do Nor des te. 

O pro ble ma está sen do en fren ta do com aju da
do Con gres so Na ci o nal. Como Lí der do PMDB, ar ti -
cu lei para apro var no Se na do Fe de ral pro je to de con-
ver são às me di das pro vi só ri as que au to ri zam a re ne -
go ci a ção da dí vi da dos agri cul to res, prin ci pal men te
os de pe que no e mé dio por te.

Com pra zos mais pro lon ga dos para o Pro ce ra, o
Pro naf e para os fun dos cons ti tu ci o na is, to dos te rão
até 15 anos para o pa ga men to, com ju ros de 1,5% a
3% ao ano. E o teto para re fi nan ci a men to dos em-
prés ti mos, com re cur sos do FAT, su biu de R$15 mil
para R$35 mil.

Sr. Pre si den te, para tan to, em pe nhei-me pes so -
al men te na apro va ção de emen da da Se na do ra He lo -
í sa He le na nes se sen ti do. Con se gui mos, ain da, au-
men tar a ca rên cia, o bô nus gra da ti vo e o re ba te para
a qui ta ção. Fal ta ape nas a apre ci a ção pe los De pu ta -
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dos – uma vez que a apro va ção de emen das pelo Se-
na do obri ga o re tor no da ma té ria à Câ ma ra – e a san-
ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Ao lado da re vi são da po lí ti ca de ju ros e de re-
gras mais fle xí ve is para re ne go ci a ção das dí vi das ru-
ra is, o País tem de cri ar me ca nis mos que im pul si o -
nem as ven das in ter nas e ex ter nas de nos sos pro du -
tos lác te os e re fli tam di re ta men te na re du ção das im-
por ta ções.

O agro ne gó cio do le i te ocu pa po si ção de des ta -
que na eco no mia bra si le i ra. A ini ci a ti va pri va da e o
Go ver no pre ci sam unir es for ços para im pul si o nar as
ven das ex ter nas de le i te e de ri va dos, cri an do um pro-
gra ma de in cen ti vo às ex por ta ções.

Te nho con ver sa do com re pre sen tan tes do se tor
do meu Esta do e do País e re ce bi mu i tas su ges tões e
idéi as que me re cem aten ção.

É im pres cin dí vel in clu ir o le i te na Po lí ti ca de Ga-
ran tia de Pre ços Mí ni mos, pos si bi li tan do a im ple men -
ta ção de me ca nis mos de co mer ci a li za ção dos pro du -
tos lác te os.

Ou tras me di das de se já ve is são a cri a ção de
sub sí di os se le ti vos aos con su mi do res de ba i xa ren-
da, a ins ti tu i ção de uma câ ma ra se to ri al e o ofe re ci -
men to de li nhas de cré di to es pe cí fi cas para os pe que -
nos pro du to res.

É al ta men te acon se lhá vel, ain da, a cri a ção de
um fun do para a pro mo ção do con su mo de le i te e de-
ri va dos no mer ca do do més ti co, e o in cen ti vo ao uso
do le i te na ci o nal na me ren da es co lar, ga ran tin do as
com pras nos Esta dos e Mu ni cí pi os.

Po de ria, tam bém, ser con ce di da a isen ção de
im pos tos para os pro du tos que in te gram a ces ta bá si -
ca, o que cer ta men te afe ta ria po si ti va men te o le i te.

Por ou tro lado, não há dú vi das de que a es ta bi li -
da de do pre ço do le i te é um dos prin ci pa is ob je ti vos
do pro du tor.

E, para ga ran tir a exis tên cia de pro ces sos ca pa -
zes de equa ci o nar as de si gual da des en tre os di ver -
sos seg men tos do se tor le i te i ro, os con tra tos sur gem
como uma boa op ção em cur to pra zo.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Re nan Ca-
lhe i ros, 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 Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con-
ce do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor Ade mir
Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ama nhã co me mo ra-se o Dia Inter na -
ci o nal do Tra ba lha dor. Em todo o Pla ne ta Ter ra, de ve -
ria ha ver essa co me mo ra ção. 

Du ran te todo o dia de ama nhã, es ta rei em
Ma ra bá, uma das ci da des mais im por tan tes do sul
do meu Esta do, jun to com tra ba lha do res de inú me -
ras ca te go ri as.

Na pas sa gem do dia 1º de maio, quan do é co me -
mo ra do o Dia do Tra ba lho, é opor tu na uma re fle xão so-
bre a eco no mia do País, en fo can do so bre tu do as pec tos 
re fe ren tes ao cres ci men to eco nô mi co, ao em pre go, à
evo lu ção do con su mo e à ren da do tra ba lha dor. 

A po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so, que man tém al tas ta xas de ju ros, pri vi le gi -
an do ban que i ros e es pe cu la do res, tem im pe di do o País
de cres cer e vem ge ran do o au men to do de sem pre go,
com re du ção no ren di men to do tra ba lha dor.

Sr. Pre si den te, ama nhã es ta rei em Ma ra bá, re u -
ni do com cen te nas de tra ba lha do res, e o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que tam bém irá ao meu Esta do, ama-
nhã, lan çar a pe dra fun da men tal do Pro je to Sos se go,
pro je to de ex plo ra ção de mi né rio de co bre, que con-
tém ouro e pla ti na, ini ci a do pela Vale do Rio Doce em
uma das cin co gran des re ser vas de Ca ra jás.

La men to essa si tu a ção, que tal vez seja um
exem plo cla ro da de fi ciên cia e da fal ta de co nhe ci -
men to do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so so-
bre a re a li da de bra si le i ra, em vir tu de do seu des pre -
pa ro para go ver nar o Bra sil.

Sua Exce lên cia irá ao meu Esta do para lan çar a
pe dra fun da men tal de uma in dús tria que ex plo ra rá uma
das cin co re ser vas de co bre: a Re ser va Par ti cu lar do
Pa tri mô nio Na tu ral Mata do Sos se go. Esse ato per mi ti -
rá que a Com pa nhia Vale do Rio Doce trans for me
aque le mi né rio numa pas ta de co bre, que será ex por ta -
da para pa í ses eu ro pe us e trans for ma da no va men te
em co bre. Pos te ri or men te, o Bra sil com pra rá esse me-
tal in dus tri a li za do em ou tros pa í ses do mun do.

O Bra sil con so me 300 mil to ne la das de co bre
por ano, mas pro duz ape nas 40 mil to ne la das por ano
no Esta do da Ba hia, na Ca ra í ba Me ta is.

O ma i or pro ble ma do Bra sil é o dé fi cit em sua
ba lan ça co mer ci al. Em oito anos de Go ver no Fer nan -
do Hen ri que, o ano de 2002 é o pri me i ro em que se
está al can çan do um pe que no su pe rá vit.

Esse se ria o mo men to de o Pre si den te da Re pú -
bli ca es ti mu lar essa em pre sa – pri va ti za da e en tre gue 
gra tu i ta men te ao ca pi tal na ci o nal e in ter na ci o nal por
esse Go ver no – a in dus tri a li zar o co bre no ter ri tó rio
bra si le i ro.
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Em vez de in ves tir mos R$1 bi lhão na ex plo ra -
ção da Re ser va do Sos se go, va mos fa zer a fá bri ca
apli car R$5 bi lhões, ge ran do dois mil em pre gos di re -
tos e cin co mil in di re tos e pos si bi li tan do o de sen vol vi -
men to e o cres ci men to do meu Esta do, o Pará. Entre-
tan to, esse não foi o pro ce di men to.

Cre io que o Pre si den te não sabe se quer o que
faz. Ele é tão ino cen te que vai ao meu Esta do a con vi -
te do Go ver na dor como se fos se em pre en der algo
gran di o so. Con tu do, per mi ti rá no va men te que o nos-
so mi né rio se trans for me em pas ta de co bre para ser
in dus tri a li za do em ou tros pa í ses, quan do po de ría mos 
nos tor nar auto-su fi ci en tes, ge ran do, por tan to, mu i to
mais em pre go e ren da.

La men to que até se en ga ne o povo do Pará ao fa-
lar em ver ti ca li za ção das nos sas ri que zas. Evi den te -
men te, não se tra ta de ver ti ca li za ção, que se ria, na ver-
da de, trans for mar o mi né rio de co bre em co bre e, se
pos sí vel, uti li zar o re fe ri do me tal para fios e to dos os ou-
tros pro du tos. No en tan to, vai-se in dus tri a li zar fora do
Bra sil, con ti nu ar com pran do no ex te ri or e man ter o pro-
ble ma de dé fi cit em nos sa ba lan ça co mer ci al.

Srªs e Srs. Se na do res, há um fato cu ri o so. Na
sim ples le i tu ra do jor nal Fo lha de S. Pa u lo de 3 de
abril úl ti mo, en con trei duas man che tes em ble má ti -
cas, que ca rac te ri zam mu i to bem o mo men to da
nos sa eco no mia, es pe ci al men te nes te Go ver no. A
pri me i ra de las diz: ”Sa lá rio em São Pa u lo cai 18,8%
por cen to na dé ca da de 90“. No con te ú do da ma té -
ria, um es tu do do De par ta men to Inter sin di cal de Esta-
tís ti ca e Estu dos So ci o e co nô mi cos (Di e e se) de mons -
tra que na uni da de mais de sen vol vi da do nos so País
o tra ba lha dor, em 1989, re ce bia em mé dia
R$1.020,00 por mês. Dez anos de po is, o sa lá rio mé-
dio caiu para R$828,00 por mês. So men te no úl ti mo
ano, re gis trou-se em São Pa u lo uma que da de 10%
na ren da do tra ba lha dor. A ma té ria da Fo lha dá con ta 
de que a mé dia sa la ri al de ou tras ca pi ta is do Bra sil
é ain da me nor.

A se gun da man che te do mes mo jor nal, do dia 3
de abril, diz: ”Ban cos tri pli ca ram lu cros em 2001“. No
de ta lha men to a par tir de da dos do Ban co Cen tral, in-
for ma que o lu cro lí qui do dos vin te ma i o res ban cos
que ope ram no Bra sil, tri pli cou, pas san do de R$2,219
bi lhões para R$6,809 bi lhões em 2001. Isso ten do,
en tre ou tras co i sas, re du zi do o nú me ro de agên ci as e
de fun ci o ná ri os.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Pois
não, Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Não
que ro in ter rom per o ra ci o cí nio de V. Exª. Estou ins cri -
to para fa lar de po is, mas em fun ção de um ou tro com-
pro mis so e ten do que me au sen tar nes te mo men to,
não pude de i xar de so li ci tar o apar te, não in ter rom -
pen do seu ra ci o cí nio, nes te mo men to de pro fun di da -
de, em que V. Exª re al ça a ques tão dos ban cos, do po-
der aqui si ti vo. Ama nhã es ta rá em Ma ra bá, no Pará e
em San ta Ca ta ri na tra ba lha do res de to das as ca te go -
ri as, e en ten do que a ex pla na ção que faz tem uma
pro fun de za ex tra or di ná ria. Por isso, o in ter rom pi no
mo men to em que en tra nes se de ta lhe do po der aqui-
si ti vo e do lu cro dos gran des ban cos des te País.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra-
de ço a V. Exª.

A re a li da de é esta. Está des cri ta nes tas duas
man che tes; ao fim e ao cabo de qua se uma dé ca da
de po der, Fer nan do Hen ri que Car do so lega ao tra ba -
lha dor pri va ção, sa cri fí cio e dor, de cor rên ci as do bru-
tal em po bre ci men to dos bra si le i ros. Por ou tro lado,
ga ran tiu aos ban que i ros, na ci o na is e es tran ge i ros, lu-
cra ti vi da de em ní ve is nun ca ve ri fi ca dos nou tra par te
do mun do.

Diga-se que o lu cro dos ban que i ros é duas ve-
zes e meia su pe ri or ao or ça men to do Go ver no do
Esta do do Pará, que é um gran de Esta do bra si le i ro.

Mas, nes te rá pi do pro nun ci a men to, que ro con-
cen trar-me na re mu ne ra ção do tra ba lha dor, da imen-
sa ma i o ria que vive do tra ba lho as sa la ri a do, e não da
ex plo ra ção ou da es pe cu la ção. Veja-se, en tão, que a
man che te há pou co men ci o na da não se re fe re a um
Esta do mo des to, sem in fra-es tru tu ra e che io de de bi li -
da des, evi ta do pe las gran des em pre sas; re ve la, isto
sim, a re a li da de dos as sa la ri a dos no ma i or Esta do da
Fe de ra ção, prin ci pal mo tor da eco no mia na ci o nal,
que é o Esta do de São Pa u lo. Ima gi nem a si tu a ção
dos Esta dos mais po bres como o Pará, Esta do que
re pre sen to nes ta Casa! Po bre em in fra-es tru tu ra,
mas um dos Esta dos mais ri cos em po ten ci al de
cons tru ção do fu tu ro.

No es tu do do Di e e se re tra ta do na ma té ria jor na -
lís ti ca, bem como inú me ros ar ti gos e ma té ri as que
vêm sen do ve i cu la dos pe los jor na is e re vis tas de todo
o País, é o mero re fle xo da qui lo que o ci da dão bra si le -
i ro está so fren do na pele: de gra da ção sa la ri al, per da
de po der aqui si ti vo e drás ti cas mu dan ças nos há bi tos
ali men ta res e de con su mo em ge ral, su por ta dos sob
a cons tan te ame a ça do de sem pre go.

Por fa lar em de sem pre go, em mar ço esse ín di ce 
atin giu 19,9% dos tra ba lha do res. Isso re pre sen ta que:
de cada cin co tra ba lha do res, um está de sem pre ga do. 
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E mais, o tem po mé dio que um tra ba lha dor leva pro-
cu ran do em pre go é su pe ri or a cin qüen ta se ma nas,
por tan to, mais de um ano.

A qua se es tag na ção da nos sa eco no mia, com
cres ci men to pró xi mo de zero nos úl ti mos anos, tem
sido de sas tro sa para o tra ba lha dor bra si le i ro, cuja
ren da mé dia está pra ti ca men te pa ra li sa da em
US$2,2 mil ao ano. Para efe i to de com pa ra ção, a ren-
da mé dia de um tra ba lha dor me xi ca no é de US$6,2
mil, por tan to, três ve zes mais que a do bra si le i ro.

O Bra sil, que já fi gu rou como a oi ta va eco no mia
do mun do, está ago ra em 11º lu gar, com PIB de
US$503 bi lhões, atrás da Espa nha que é trin ta ve zes
me nor que o Bra sil, com US$583 bi lhões e pou co a
fren te da Co réia do Sul, com US$478 bi lhões. A es-
tag na ção eco nô mi ca da era Fer nan do Hen ri que, fez
com que o Bra sil de i xas se de ser a ma i or eco no mia
en tre os pa í ses la ti no-ame ri ca nos, per den do o tí tu lo
para o Mé xi co, que ocu pa hoje o nono lu gar no ran-
king mun di al.

No iní cio de abril, a di fi cul da de de aces so do
bra si le i ro ao mer ca do me re ceu ma té ria de capa do
se ma ná rio Car ta Ca pi tal, que aler ta va: ”Bra sil, um
país sem con su mi do res“, mos tran do que, de cada
cin co ci da dãos, qua tro dis põem de re cur sos ape nas
para o aten di men to de suas ne ces si da des mais ele-
men ta res, ou nem isso.

O con su mo per ca pi ta em 2001 re du ziu 1,3%
em re la ção a 2000. A ex pli ca ção mais cla ra para isso
é que, com os ju ros ele va dos, o País não con se gue in-
ves tir, au men tar a pro du ção, ge rar em pre go e me lho -
rar a ren da. Esta mos su fo ca dos por essa po lí ti ca eco-
nô mi ca.

Ter rí vel é ve ri fi car que so mos mais de 174 mi-
lhões de pes so as e não con se gui mos con for mar, em
to das es sas dé ca das de pre va lên cia da cha ma da ló-
gi ca ca pi ta lis ta, um mer ca do mi ni ma men te viá vel e
es tá vel. Enfim, que tipo de ca pi ta lis mo os li be ra is im-
plan ta ram no Bra sil? Como é pos sí vel que o la bor co-
ti di a no va lha tão pou co? Com que sem-ce ri mô nia o
Go ver no con ce de re a jus te de R$20,00 à mas sa de
tra ba lha do res que de pen de do sa lá rio-mí ni mo, co lo -
can do o sa lá rio fi nal em pou co mais de US$87,00?
Com o mes mo de sem ba ra ço, o Go ver na dor do meu
Esta do pro pôs um au men to de 7% aos ser vi do res pú-
bli cos para re com por uma per da de 87% num pe río do 
de oito anos.

O cus to de vida em meu Esta do é um dos ma i o -
res do País. Em um úni co mês a ces ta bá si ca su biu
2,73%, no iní cio des te ano, atin gin do o va lor de

R$113,67. Isso re pre sen ta, se gun do o Di e e se do
Pará, a mais cara ces ta bá si ca do pe río do do Real.

Veja, Sr. Pre si den te, uma mí se ra ces ta bá si ca
con so me mais da me ta de de um sa lá rio mí ni mo! E o
ôni bus, a casa, o ves tuá rio, o re mé dio e as des pe sas
nor ma is de uma fa mí lia, como po dem ser cus te a dos?

O Go ver no de um so ció lo go, um dou tor ho no ris 
ca u sa, fes te ja do por im por tan tes uni ver si da des do
mun do, de ve ria ter mais sen si bi li da de e com pro mis so 
e, des de o pri me i ro mi nu to do pri me i ro dia do pri me i ro 
man da to, ter-se con cen tra do na efe ti va me lho ria das
con di ções de vida dos bra si le i ros mais ne ces si ta dos.
Mas, não. Pre o cu pou-se tão-so men te em ga ran tir be-
ne fí ci os para os ri cos e po de ro sos, ge ran do tam bém
seus no vos-ri cos e mais po de ro sos.

Po si ti va men te, não há o que co me mo rar nes te
1º de maio, Sr. Pre si den te. O tra ba lha dor bra si le i ro
pre ci sa es tar aten to, so bre tu do nes te ano, que é de ci -
si vo para a Na ção.

A po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que pre ci sa ser der ro ta da. É inad mis -
sí vel pa gar o cor res pon den te a 10% do nos so PIB so-
men te em ju ros e ver essa dí vi da lí qui da con ti nu ar su-
bin do a pon to de che gar a 54% des se mes mo PIB. De
que vale o sa cri fí cio dos bra si le i ros? A quem essa po-
lí ti ca eco nô mi ca está ser vin do?

Re fle tir so bre es sas ques tões tor na-se ne ces -
sá rio, para que pos sa mos ele ger um pró xi mo go ver -
nan te ver da de i ra men te com pro me ti do com os in te -
res ses do País e do povo bra si le i ro.

Espe ro, Sr. Pre si den te, que o Pre si den te da Re pú -
bli ca do Bra sil, nes se cur to tem po que ain da lhe res ta
de man da to, pos sa ser mais cons ci en te e en xer gar a
ne ces si da de do povo bra si le i ro. O Bra sil é um país que
pre ci sa in dus tri a li zar aqui lo que ele ex por ta, para agre-
gar va lor e ge rar em pre go den tro do nos so pró prio ter ri -
tó rio. Qu a ren ta e oito por cen to da nos sa ba lan ça co-
mer ci al com põe-se de pro du tos pri má ri os, que não pas-
sa ram por ne nhum pro ces so de in dus tri a li za ção.

O Bra sil é um País que pre ci sa ria de re for ma
agrá ria. Esta mos pro du zin do hoje 100 mi lhões de to-
ne la das de grãos, quan do te mos po ten ci al e ca pa ci -
da de para pro du zir 700 mi lhões de to ne la das de
grãos, com a nos sa po pu la ção e o nos so ter ri tó rio.
Onde está o cré di to? Onde está o di nhe i ro do BNDES
para o nos so de sen vol vi men to? Vai para as mãos das
em pre sas es tran ge i ras que com pra ram as em pre sas
de co mu ni ca ção, que com pra ram as em pre sas dis tri -
bu i do ras de ener gia, que o Go ver no, ago ra, pre mia
com um re cur so pela per da que ti ve ram no pe río do de
ra ci o na men to.

06824 Qu ar ta-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    603ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Esse é um Go ver no que só cu i da dos in te res ses 
dos gran des. É um Go ver no cego para a ne ces si da de
do Bra sil. E re for ma agrá ria é fun da men tal para em-
pre gar mi lha res de tra ba lha do res e au men tar a nos sa 
pro du ção agrí co la.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Ade mir Andra de, que ro me con gra tu lar com
V. Exª por esse gran di o so pro nun ci a men to que ora faz
no re cin to do Se na do Fe de ral, en fo can do pro ble mas
cru ci a is en fren ta dos pelo povo bra si le i ro, prin ci pal -
men te pelo tra ba lha dor, no dia que an te ce de ao seu
dia, o Dia Inter na ci o nal do Tra ba lha dor. Qu e ro con-
gra tu lá-lo por que V. Exª traz da dos es tar re ce do res,
que mos tram a in com pe tên cia e, aci ma de tudo, a in-
sen si bi li da de do Go ver no. O Go ver no de Fer nan do
Hen ri que Car do so atra sou o de sen vol vi men to do
nos so País, le van do-o a sub me ter-se aos ca pri chos e
à car ti lha do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, fa zen do
com que o cres ci men to eco nô mi co se re du zis se a ín-
di ces de an tes de 1994 e o nos so País vi es se a fa zer
no va men te par te da fa mo sa dé ca da per di da de 1980.
O nos so cres ci men to eco nô mi co foi, an tes de tudo,
um gran de cas ti go so bre o povo bra si le i ro. Eu que ria
apro ve i tar a opor tu ni da de, Se na dor Ade mir Andra de,
para mos trar o re sul ta do de uma pes qui sa ela bo ra da
pelo IBGE e que de mons tra isto a que V. Exª se re fe re: 
a pe que nez da nos sa po lí ti ca eco nô mi ca, que le vou o
nos so País a não mais ofer tar os em pre gos de que o
povo bra si le i ro ne ces si ta. Esses da dos com pro vam
que o nú me ro de jo vens de sem pre ga dos en tre 15 e
24 anos caiu qua se pela me ta de de 1991 para 2001.
Na fa i xa etá ria que com pre en de jo vens de 18 a 24
anos, o de sem pre go tam bém cres ceu de 9,18%, em
1991, para 12,46%, em 2001. Tra ta-se de um dado
cru ci al, vol to a di zer, por que se re fe re à mo ci da de que
vai cur sar o 2º grau e a fa cul da de na es pe ran ça de ob-
ter um em pre go, mas na re a li da de en con tra as por tas
fe cha das do nos so mer ca do de tra ba lho. Por isso, fe li -
ci to V. Exª e apro ve i to a opor tu ni da de para de se jar
aos tra ba lha do res bra si le i ros dias me lho res, o que só
po de rá acon te cer com o seu voto, com sua opi nião,
com sua de ci são. Te nho cer te za de que ha ve rá uma
de ci são con trá ria a Fer nan do Hen ri que Car do so nas
ele i ções de ou tu bro des te ano.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra-
de ço a V. Exª.

Sr. Pre si den te, en cer ro di zen do que o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so con se guiu, com

uma ma no bra do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que la vou as mãos, man-
ter a ver ti ca li za ção, que só fa vo re ce o can di da to do
Go ver no, nos so co le ga José Ser ra. Sua Exce lên cia
fez com que o Go ver no ti ves se um úni co can di da to
à Pre si dên cia, e a Opo si ção, 3 can di da tos: Ciro Go-
mes, Anthony Ga ro ti nho e Luiz Iná cio Lula da Sil va.
De qual quer for ma, nós, do PSB, mar cha re mos com
Anthony Ga ro ti nho. Uni re mos as nos sas for ças com
qual quer um dos três que vá ao 2º tur no com o can di -
da to do Go ver no e o der ro ta re mos. Não te re mos um
go ver no nos so, mas te re mos, com cer te za, um go ver -
no mais de mo crá ti co, no qual o tra ba lha dor será mais
ou vi do, mais con si de ra do. A in te li gên cia de nos sa po-
pu la ção será mais res pe i ta da, as sim como nos sas
en ti da des e nos sas or ga ni za ções po pu la res. Com
cer te za, des sa for ma, fa re mos um go ver no me lhor,
mais par ti ci pa ti vo, que faça cres cer nos sa eco no mia 
e a qua li da de de vida de nos sos tra ba lha do res, e
não o que es ta mos ven do no Go ver no Fer nan do
Hen ri que. 

Era o que ti nha a di zer, em nome da Li de ran ça
do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con-

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Wal deck Orne las.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. 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, nos so País ain-
da não ven ceu o de sa fio de er ra di car o anal fa be tis mo. 
Fe liz men te, hoje es ta mos com ín di ces ele va dos de
ma trí cu las de cri an ças na fa i xa en tre sete e 14 anos,
no en si no fun da men tal. Pro gra mas como o da er ra di -
ca ção do tra ba lho in fan til tam bém vêm pro cu ran do re-
ti rar as cri an ças do tra ba lho in sa lu bre, pe no so ou de-
gra dan te. Atin gi mos um pa ta mar na ci o nal de ma trí cu -
las da or dem de 96%, o que as se gu ra uma pers pec ti -
va me lhor para a pró xi ma ge ra ção. 

Esta mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
di an te de um ou tro de sa fio. Cada vez mais, a in for má -
ti ca se apre sen ta como uma ne ces si da de bá si ca, re-
qui si to fun da men tal e ha bi li da de pes so al in dis pen sá -
vel para que o tra ba lha dor pos sa ser com pe ti ti vo e ter
con di ções de par ti ci par do mer ca do de tra ba lho em
me lhor si tu a ção.

É pre ci so, por con se guin te, que o nos so País al-
can ce, no me nor lap so de tem po pos sí vel, a am pli a ção
do aces so ao es tu do da in for má ti ca a to dos os seus ci-
da dãos, de modo que pos sa mos dis por des sa tec no lo -
gia, des se ins tru men to como me ca nis mo para o tra ba -
lho e como me ca nis mo para o exer cí cio da ci da da nia
via aces so à in ter net, à rede mun di al de com pu ta do res.
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Uma sé rie de ser vi ços no País es tão sen do in-
for ma ti za dos: os ser vi ços ofe re ci dos pe los ban cos,
pe las em pre sas e o cha ma do go ver no ele trô ni co – e
cito a Pre vi dên cia So ci al como exem plo de se tor go-
ver na men tal que tem avan ça do bas tan te na ofer ta de
ser vi ços in te ra ti vos para os se gu ra dos. Tudo isso me
le vou a que, nes ta vés pe ra do Dia do Tra ba lho, apre-
sen tas se um pro je to de lei vi san do a cri ar con di ções
para que o tra ba lha dor bra si le i ro pos sa ad qui rir o mi-
cro com pu ta dor para sua casa e te nha aces so a esse
ins tru men to in dis pen sá vel nos dias de hoje.

Pro po nho, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
que ao tra ba lha dor seja per mi ti do fa zer uso dos seus re-
cur sos do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço para
aqui si ção des se equi pa men to in dis pen sá vel. Mes mo
em pre gos re mu ne ra dos com sa lá rio mí ni mo, que an tes
ab sol vi am mão-de-obra des qua li fi ca da, hoje, pela au to -
ma ti za ção dos ser vi ços – no co mér cio e no cam po –
pas sam a exi gir o co nhe ci men to da in for má ti ca como
con di ção de em pre ga bi li da de. É, des sa for ma, in dis -
pen sá vel que ca mi nhe mos nes sa di re ção. 

Os re cur sos do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço, que re sul tam do so ma tó rio das con tas in di vi -
du a is dos tra ba lha do res, são ge ral men te apli ca dos
pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral em ha bi ta ção, sa ne a -
men to e in fra-es tru tu ra ur ba na.

Mais re cen te men te, a apli ca ção é tam bém per-
mi ti da aos tra ba lha do res para in ves ti rem em fun dos
mú tu os de pri va ti za ção: ações da Pe tro brás e da Vale
do Rio Doce, por exem plo. Ago ra, co gi ta-se da uti li za -
ção des ses re cur sos para a aqui si ção de ações ex ce -
den tes do con tro le aci o ná rio do Ban co do Bra sil.

Isso sig ni fi ca que o pró prio Go ver no não está
atri bu in do aos re cur sos do FGTS a des ti na ção pri o ri -
tá ria para a ha bi ta ção. E nós pre ci sa mos di re ci o -
ná-los para a aqui si ção do mi cro com pu ta dor pelo tra-
ba lha dor bra si le i ro, para que ele pos sa ser mais com-
pe ti ti vo no mer ca do de tra ba lho, ter me lhor re mu ne ra -
ção e ele var o seu ní vel de ren da, bem como ele var a
sua pro du ti vi da de, in dis pen sá vel para as se gu rar o
me lhor de sem pe nho da eco no mia na ci o nal nes te
mun do glo ba li za do.

Tra ta-se, por con se guin te, de dar ao tra ba lha dor 
di re i to a fa zer uso de re cur sos, que são seus e que
es tão na sua con ta, em fa vor da sua pró pria qua li fi ca -
ção. Afi nal o pró prio Go ver no vem es ti mu lan do o es tu -
do da in for má ti ca com re cur sos do FAT em seus pro-
gra mas de tre i na men to e ca pa ci ta ção.

Mas é pre ci so dar ao tra ba lha dor opor tu ni da de
de ad qui rir o equi pa men to para essa ha bi li da de, essa
qua li fi ca ção.

As pes qui sas in di cam que ape nas 10 mi lhões de
bra si le i ros pos su em com pu ta dor em casa. E mais gra-
ve, tra tam-se de ca sas pre do mi nan te men te das clas-
ses A e B. Por tan to, ao abrir as con tas do FGTS para
os tra ba lha do res, es ta re mos pos si bi li tan do que ou tras
ca ma das de ren da ad qui ram o mi cro com pu ta dor.

Nós tra ta mos, nes se pro je to, de es ta be le cer al-
gu mas res tri ções. Por exem plo, só pode ser ad qui ri do
um mi cro com pu ta dor a cada cin co anos por pes soa.
Isso tem em vis ta dois as pec tos: um, as se gu rar que o
equi pa men to será com pra do para uso pes so al, efe ti -
va men te; ou tro, pos si bi li tar que ele pos sa ser re no va -
do, em face da rá pi da ob so les cên cia, da ino va ção
mu i to gran de e da trans for ma ção que ocor re nes se
seg men to onde avan ços tec no ló gi cos ca mi nham a
pas sos lar gos.

Sr. Pre si den te, é pre ci so – e este é o meu pro pó si -
to – de mo cra ti zar o aces so ao mi cro com pu ta dor para
os tra ba lha do res bra si le i ros, vi san do a me lhor ca pa ci ta -
ção e à cri a ção de me lho res con di ções de tra ba lho para
to dos. Essa é a for ma com que, nes te ano, ho me na ge io
o Dia do Tra ba lho que ama nhã trans cor re.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der, sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs Se na do res, como Lí der do Blo co de Opo si -
ção, Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res, que re mos
fa zer uma re fle xão so bre o Dia do Tra ba lho, data que
to dos os anos é in ter na ci o nal men te co me mo ra da
des de o ano de 1889, como jus ta ho me na gem aos
tra ba lha do res de Chi ca go. No ano de 1886, mi lha res
de em pre ga dos no cen tro in dus tri al de Chi ca go, na
épo ca, o prin ci pal cen tro in dus tri al dos Esta dos Uni-
dos, or ga ni za ram uma gre ve ge ral pro tes tan do so bre
as más con di ções de tra ba lho. E em de cor rên cia da-
que la ini ci a ti va so fre ram for te atos de re pres são, pri-
sões, gra ves fe ri men tos, e até mes mo mor te.

O mo vi men to ser viu de exem plo para todo mun-
do. Con quis tas como a re du ção da jor na da de tra ba -
lho de tre ze ho ras para oito ho ras em pa í ses como o
Bra sil e até me nos em ou tros são exem plos da tra di -
ção de luta dos tra ba lha do res.

Como par te da re fle xão so bre o Dia do Tra ba lho, 
nós que re mos re gis trar que hou ve da par te do Go ver -
no Fer nan do Hen ri que Car dos algo ex tre ma men te
sé rio.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te V. Exª um apar te?
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
E eu gos ta ria de con ce der, com mu i ta hon ra, apar te à
Se na do ra He lo í sa He le na, pois, re la ci o na do ao di re i -
to dos tra ba lha do res, está o di re i to à pa la vra, à li ber -
da de de ex pres são, e in for ma-me a Se na do ra He lo í sa 
He le na que algo gra ve ocor reu, me re cen do, por tan to,
ser re gis tra do no pro nun ci a men to da Li de ran ça do
PT. Con ce do à Se na do ra, com mu i ta hon ra, um apar-
te, que será in cor po ra do ao dis cur so des ta Li de ran ça.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, sa ú do-lhe o pro nun ci a men to, na
tar de de hoje. Sei que o Se na dor Ge ral do Cân di do,
on tem, tam bém pro fe riu dis cur so en fo can do esse
tema. Mas, con for me de ba te tra va do na Li de ran ça da
Opo si ção – e es tou con vic ta de que es ta re mos ex-
pres san do o cons tran gi men to de to das as pes so as
que lu tam pela li ber da de de ex pres são e da qui lo que
exis te de mais belo em re la ção ao tra ba lho –, para
nos sa sur pre sa, fo mos co mu ni ca dos pelo Pro fes sor
Ildo Sa u er, uma das re fe rên ci as téc ni cas do nos so
País, so bre o de ba te da ener gia. Tra ta-se de um ho-
mem de bem, uma pes soa de paz, um dos qua dros
mais qua li fi ca dos da uni ver si da de bra si le i ra no que
tan ge a um tema ex tre ma men te im por tan te. Tem sido,
in clu si ve, uma pes soa que con tri bui com a dis cus são,
in de pen den te men te das con vic ções ide o ló gi cas.
Teve a opor tu ni da de de con tri bu ir com o de ba te tra va -
do com Par la men ta res do PFL, das mais di ver sas
con cep ções par ti dá ri as e con vic ções ide o ló gi cas. E,
para sur pre sa de to dos nós, o Mi nis tro Pe dro Pa ren te, 
de for ma abo mi ná vel, en ca mi nhou pela Pre si dên cia
da Re pú bli ca – o ofí cio é da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri -
ca – ao Re i tor da Uni ver si da de de São Pa u lo um do-
cu men to em que S. Exª faz uma ame a ça ex plí ci ta, a
par tir do mo men to em que so li ci ta um pro nun ci a men -
to do Re i tor so bre as de cla ra ções téc ni cas fe i tas pelo
Pro fes sor Ildo Sa u er. Pas so a ler um pa rá gra fo do tex-
to, para não es pe cu lar acer ca do que o Mi nis tro Pe dro 
Pa ren te faz:

Assim sen do – diz o 2º pa rá gra fo da
car ta –, para o fim de res guar dar di re i tos e
pre ve nir res pon sa bi li da des, in clu si ve no que
toca à even tu al pro po si tu ra de ação ju di ci al
de re pa ra ção de da nos, so li ci to a Vos sa
Mag ni fi cên cia que se dig ne a es cla re cer se
o Profº Ildo Sa u er ex pres sa ou não en ten di -
men to do co le gi a do da Uni ver si da de de São
Pa u lo.

Da mes ma ma ne i ra, para a nos sa sur pre sa,
tam bém o Di re tor Pre si den te Inte ri no da Co mer ci a li -

za do ra Bra si le i ra de Ener gia Emer gen ci al o faz. O que
é mais gra ve, Se na dor Edu ar do Su plicy, é que pra ti -
ca men te os mes mos ter mos são uti li za dos tan to pela
Co mer ci a li za do ra Bra si le i ra de Ener gia Emer gen ci al
quan to pelo Mi nis tro Pe dro Pa ren te ao Pro fes sor Ildo
Sa u er. O Go ver no Fer nan do Hen ri que quer pro mo ver
tam bém o apa gão de idéi as e da li ber da de de pen sa -
men to. Assim, pas so a ler a nota so bre a ame a ça de
pro ces so con tra o Pro fes sor Ildo Sa u er, para que seja
in cor po ra da ao pro nun ci a men to de V. Exª:

O Go ver no FHC, atra vés do Mi nis tro
Pe dro Pa ren te, da Casa Ci vil e da Câ ma ra
de Ges tão da Cri se Elé tri ca, e do Pre si den -
te da Co mer ci a li za do ra Bra si le i ra de Ener-
gia Emer gen ci al (CBEE), en ca mi nhou dois
ofí ci os de igual teor à Uni ver si da de de São
Pa u lo, com ame a ça de pro ces so ju di ci al
con tra o Pro fes sor Ildo Sa u er, em ra zão de
suas crí ti cas e do re la tó rio en tre gue às au-
to ri da des, apon tan do ir re gu la ri da des e in dí -
ci os de im pro bi da de na com pra de ener gia
emer gen ci al e nas com pen sa ções da das às
con ces si o ná ri as, atra vés da Me di da Pro vi -
só ria nº 14, de 21/12/2001.

Essa me di da foi am pla men te dis cu ti da nes ta
Casa e, para sur pre sa de to dos nós, os ar gu men tos
téc ni cos não fo ram de vi da men te apre sen ta dos pela
base go ver nis ta.

A ma ni fes ta ção do Go ver no é du pla -
men te la men tá vel: 

Em pri me i ro lu gar, a con sul ta à USP é
des ca bi da, pois o re la tó rio e as ma ni fes ta -
ções fe i tas à im pren sa e jun to ao Mi nis té rio
das Mi nas e Ener gia, ao Con gres so Na ci o -
nal, ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (no âm bi to 
do in qué ri to ci vil pú bli co ins ta u ra do para in-
ves ti gar a le ga li da de e a cons ti tu ci o na li da de 
da co bran ça do ‘se gu ro apa gão’ e o fun ci o -
na men to da CBEE) fo ram subs cri tas pes so -
al men te e ja ma is apre sen ta das em nome da
USP ou de suas uni da des; por tan to, re ve la
uma no tó ria ig no rân cia so bre os prin cí pi os
que re gem o fun ci o na men to das uni ver si da -
des, ba se a dos na li ber da de de pen sa men to
e ex pres são de seus in te gran tes.

Aliás, a li ber da de de pen sa men to e de ex pres -
são dos in te gran tes da uni ver si da de bra si le i ra é uma
das mais be las con quis tas da de mo cra cia bra si le i ra, 
ain da ini ci an te.
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Em se gun do lu gar, por cons ti tu ir uma
ten ta ti va de in ti mi da ção e cons tran gi men to;
tra ta-se de ati tu de tí pi ca de um Go ver no obs-
cu ran tis ta, ami go da es cu ri dão e do pen sa -
men to úni co, que foi res pon sá vel por dois
apa gões e um ra ci o na men to, e ago ra re cor re
à in ti mi da ção e às ame a ças para ten tar cer-
ce ar do di re i to de ex pres são, vi san do pro mo -
ver tam bém o apa gão de idéi as e da li ber da -
de de pen sa men to. Ao in vés de pro mo ver
ame a ças e in ti mi da ções, o Go ver no de ve ria
pro mo ver as apu ra ções re que ri das e ofe re cer
ex pli ca ções con vin cen tes à so ci e da de.

Por tan to, Se na dor Edu ar do Su plicy, te nho cer-
te za de que falo em nome de V. Exª e de to dos os
Mem bros da Opo si ção, com a nos sa ma ni fes ta ção de
so li da ri e da de ao Pro fes sor Ildo Sa u er e a to dos os
pro fes so res da Uni ver si da de de São Pa u lo, da Uni-
camp, de vá ri as uni ver si da des do País, do mo vi men to 
sin di cal bra si le i ro, to das as pes so as que têm tido o
pri vi lé gio de con tri bu ir com o de ba te de for ma qua li fi -
ca da, sem ne nhu ma vin cu la ção po lí ti ca, ne nhu ma
vin cu la ção ide o ló gi ca. Ao con trá rio, têm fe i to isso de
uma for ma ex tre ma men te bo ni ta, que é pela li ber da -
de de ex pres são du ra men te con quis ta da no nos so
País. Agra de ço o apar te de V.Exª e de i xo re gis tra da a
nos sa so li da ri e da de ao Pro fes sor Ildo Sa u er, na cer-
te za de que ame a ças e in ti mi da ções não se rão su fi ci -
en tes para pro mo ver aqui lo que tão bem o pro fes sor
fala, que é o apa gão das idéi as, por que ne nhum de
nós so mos ami gos da es cu ri dão e do pen sa men to
úni co. Mu i to obri ga da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na do ra He lo í sa He le na, é de se es tra nhar que o
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
Pro fes sor Emé ri to da Uni ver si da de de São Pa u lo,
con si de ra do um dos prín ci pes da So ci o lo gia, que in-
clu si ve foi ob je to de per se gui ção pelo re gi me mi li tar,
es te ja ago ra, por in ter mé dio do Mi nis tro da Casa Ci-
vil, Pe dro Pa ren te, a cen su rar o pen sa men to, as pa la -
vras e a ex pres são do Pro fes sor Ildo Sa u er, da que la
mes ma uni ver si da de, que tem sido um dos mais emi-
nen tes téc ni cos na área de ener gia elé tri ca.

Ain da hoje, no Rio de Ja ne i ro, jun ta men te com o
Pro fes sor Luis Pin guel li Rosa e ou tros, o Pro fes sor
Ildo Sa u er foi um dos que apre sen ta ram a pro pos ta
de pla ne ja men to do se tor de ener gia do Insti tu to de
Ci da da nia, que está co la bo ran do com o pro gra ma
apre sen ta do por Luiz Iná cio Lula da Sil va.

É inad mis sí vel que o Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so pos sa es tar ten tan do cen su rar e pres si -

o nar a Insti tu i ção, a pró pria Uni ver si da de de São Pa u -
lo, por per mi tir a seus pro fes so res que ex pres sem li-
vre men te o seu pen sa men to.

No Dia do Tra ba lho, é per ti nen te que
de i xe mos cla ro o con ce i to de tra ba lha dor e
do es pa ço for mal ou in for mal onde se re a li -
zam ati vi da des tra du zi das pelo tra ba lho e
de sen vol vi das pela clas se tra ba lha do ra. Tra-
ba lha dor e/ou tra ba lha do ra são to dos os ci-
da dãos e ci da dãs ap tos(as) ao tra ba lho, ou
seja, não se re su me ape nas ao con ce i to de
em pre ga do, ou de ope rá rio, bem como tra-
ba lho não se res trin ge ao mer ca do for mal e,
sim, a to dos os es pa ços e for mas de de sen -
vol vi men to da ati vi da de de tra ba lho.

Face a isso, quan do ana li sa mos fa tos
e fe nô me nos li ga dos aos in te res ses pro fis si -
o na is dos tra ba lha do res e tra ba lha do ras,
não nos re fe ri mos sim ples men te ao mer ca -
do de tra ba lho e, sim, ao mun do do tra ba -
lho, seus vá ri os se to res e mo de los, in clu si ve 
àque les ain da não ca ta lo ga dos pe las ins ti tu -
i ções da es tru tu ra do Esta do res pon sá ve is
pela área.

Pela Cons ti tu i ção bra si le i ra, a par tir
dos 15 anos de ida de é que os bra si le i ros e
bra si le i ras es ta rão ap tos ao tra ba lho, com-
pon do a Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va
que, se gun do os úl ti mos da dos do IBGE, é
for ma da por pes so as de 15 a 65 anos, so-
man do um mon tan te de 79,3 mi lhões, di vi -
din do-se em: 71,6 mi lhões de ocu pa dos e
640 mil de so cu pa dos. Vale sa li en tar que aí
não es tão in clu í dos os que tra ba lham por
con ta pró pria, ou aque les que es tão sem
car te i ra as si na da e ina ces sí ve is aos re gis -
tros ofi ci a is do IBGE.

Vi ve mos um pe río do di fí cil de co me -
mo rar, pois con vi ve mos com um qua dro as-
sus ta dor de de sem pre go, de su bo cu pa ções, 
de di fe ren ças sa la ri a is ba se a das no pre con -
ce i to de re la ções de gê ne ro e de et nia.

..............................................................
Como afir mam as in for ma ções do pró-

prio Mi nis té rio do Tra ba lho e do cu men to da
Unes co so bre a po pu la ção: em mé dia, a
mu lher per ce be uma ren da 60% in fe ri or à
dos ho mens; de 1992 a 1997, a pro por ção
de mu lhe res ocu pa das, com pelo me nos se-
gun do grau, cres ceu de 22,4% para 28,3%
e a de ho mens, de 15,9% para 19,4%; essa
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evo lu ção não tem mu da do o per fil de ren da
ente ho mens e mu lhe res; en tre a po pu la ção
que vive aba i xo da li nha de po bre za, o nú-
me ro de mu lhe res é sig ni fi ca ti va men te ma i -
or que o de ho mens, re pre sen tan do 31,3%
da po pu la ção ocu pa da; e, em 1998, um che-
fe de fa mí lia bran co, com doze anos de es-
tu do, per ce bia R$881,00; um ho mem pre to,
R$423,00; mu lhe res bran cas, R$559,00; e
mu lhe res ne gras, R$226,00.

Se gun do a úl ti ma Pes qui sa Men sal de
Empre go do IBGE, a taxa mé dia de de sem -
pre go aber to cor res pon deu a 6,2% da po pu -
la ção eco no mi ca men te ati va no ano pas sa -
do, 0,9 pon to per cen tu al aba i xo da de 2000
– que era de 7,1% – e a me nor des de 1997,
quan do fi cou em 5,7%. Essa di fe ren ça en tre 
a taxa mé dia de 2001 e a de 2000 re sul ta
de dois fa tos: o au men to de 0,6% na po pu -
la ção ocu pa da e a que da de 0,4% na po pu -
la ção eco no mi ca men te ati va.

No que se re fe re ao bem-es tar da po-
pu la ção, con si de ran do a re la ção po pu la -
ção/tra ba lho, cha ma mos a aten ção para
uma si tu a ção que nos tem as sus ta do: o tra-
ba lho in fan til. Os úl ti mos da dos do Mi nis té rio
do Tra ba lho, de 1999, mos tra vam que a ati vi -
da de agrí co la de ti nha 80,4% das cri an ças
ocu pa das de 5 a 9 anos de ida de e 63,2%
das ocu pa das de 10 a 14 anos de ida de.
Cons ta tou-se, ain da, que o di fe ren ci al en tre
os gê ne ros foi man ti do. De 1995 para 1999, a
pro por ção de cri an ças ocu pa das no con tin -
gen te de 5 a 14 anos de ida de pas sou de
14,5% para 11,8% en tre os me ni nos e de
7,8% para 6% en tre as me ni nas. Pes qui sa da
Fun da ção Ge tú lio Var gas apon ta que cri an -
ças me no res de 14 anos de ida de ain da re-
pre sen tam qua se um ter ço da mão-de-obra
em pre ga da na agro pe cuá ria bra si le i ra.

É im por tan te dis cu tir mos o tema e to-
mar mos po si ções cla ras e de fi ni das, uma
vez que a prin ci pal le gis la ção cri a da para
re gu lar di re i tos em de fe sa dos tra ba lha do -
res, a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
está, hoje, no ce ná rio dos de ba tes, sob uma
pers pec ti va de re for ma.

É opor tu no sa li en tar que a Ban ca da de
Opo si ção no Se na do, aten den do aos ape los 
da cen tra is sin di ca is como a CUT e a CGT,
so li ci tou que fos se re ti ra da a ur gên cia do
pro je to que tra ta da fle xi bi li za ção, adi an do

sua vo ta ção para de po is das ele i ções, o que
per mi ti rá ma i or dis cus são e ama du re ci men -
to da ma té ria.“

Sr. Pre si den te, se con si de rar mos os úl ti mos
da dos re la ti vos ao de sem pre go, ve ri fi ca re mos que o
nú me ro mé dio de de sem pre ga dos nas 10 Re giões
Me tro po li ta nas era de 824 mil no se gun do se mes tre
de 1994 e pas sou para 1 mi lhão e 253 mil no pri me i -
ro se mes tre de 2002. O tra ba lha dor le va va, em de-
zem bro de 1994, 16 se ma nas para con se guir um
novo em pre go, ten do esse tem po pas sa do para 32
se ma nas, em de zem bro de 2001.

Cabe sa li en tar que a dis tri bu i ção da ren da pou-
co mu dou nos úl ti mos 7 anos. A par ti ci pa ção pro por -
ci o nal dos mais ri cos e dos mais po bres fi cou apro xi -
ma da men te a mes ma, ca ben do aos que per ten cem
ao gru po dos mais ri cos – 1% da po pu la ção – 13,9%
em 1995 e 13,3% em 1999, res tan do para os 50%
mais po bres algo pró xi mo des sa pro por ção. Eram
47,2 mi lhões de bra si le i ros que vi vi am aba i xo da li nha 
da po bre za em 1994; nú me ro que au men tou para
54,5 mi lhões em 1999. A ren da mé dia do tra ba lha dor,
em ter mos re a is, na Gran de São Pa u lo, em ín di ces
cor ri gi dos pelo IPCE, pelo Índi ce de Pre ços por Ata-
ca do, mos tra uma evo lu ção ne ga ti va, com uma di mi -
nu i ção dos ren di men tos mé di os dos tra ba lha do res,
so bre tu do no pe río do que vai de 1997 a 2001.

Por tan to, pou co há que se co me mo rar nes se
Dia do Tra ba lho, a não ser a re fle xão so bre como é
que va mos re ver ter esse qua dro.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de con clu ir in for man do
que tive a hon ra de re ce ber do ga nha dor do Prê mio
No bel de Eco no mia, Pro fes sor Mil ton Fri ed man, uma
car ta, da ta da de 4 de abril de 2002, em que, como
pes qui sa dor sê ni or do Ho o ver Insti tu ti on, uma ins ti -
tu i ção para pes qui sa so bre a guer ra, re vo lu ção e paz,
diz o se guin te: (tra du ção li vre)

Pre za do Se na dor Su plicy:
Mu i to obri ga do por ter-me en vi a do uma có pia de

seu tra ba lho e do li vro. Fi quei fas ci na do por apren der
a res pe i to dos su ces sos no Bra sil atra vés dos di ver -
sos pro gra mas que são re la ci o na dos às opor tu ni da -
des de edu ca ção em vá ri as co mu ni da des. Tam bém fi-
quei mu i to in te res sa do em sa ber a res pe i to da Rede
Eu ro péia da Ren da Bá si ca. Eu ain da não ha via co-
nhe ci do qual quer co i sa a res pe i to an te ri or men te.

No que diz res pe i to ao que acon te ce nos
Esta dos Uni dos, o cré di to fis cal por re mu ne ra ção
re ce bi do, o ali de no mi na do Ear ned Inco me Tax
Cre dit, é uma ver são do im pos to de ren da ne ga ti -
vo, mas tem o de fe i to de ser adi ci o na do a to dos os
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de ma is pro gra mas de bem-es tar, ao in vés de ser
um subs ti tu to para ele.

O meu apo io ao im pos to de ren da ne ga ti vo sem-
pre foi fe i to na in ten ção de que se ria uti li za do como
um subs ti tu to aos di ver sos me ca nis mos ou me di das
de bem-es tar que ago ra te mos, mu i tos dos qua is não
aten dem o seu ob je ti vo.

Espe ro que você ob te nha todo o su ces so no seu
tra ba lho no Bra sil e apre ci a rei se pu der me man ter in-
for ma do das mu dan ças que ocor rem.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Não há mais ora do res ins cri tos.
Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -

to nº 228, de 2002, lido no Expe di en te, de au to ria do
Se na dor Ra mez Te bet e ou tros Se na do res, so li ci tan -
do a re a li za ção de ses são con jun ta do Con gres so Na-
ci o nal, no dia 15 de maio pró xi mo, des ti na da a co me -
mo rar o Dia Na ci o nal de Com ba te ao Abu so e à
Explo ra ção Se xu al de Cri an ças e Ado les cen tes.

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.
Ten do em vis ta que se tra ta de ses são con jun ta,

será con sul ta da a Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Jo nas Pi-
nhe i ro 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, se ti vés se -
mos de pro por uma po lí ti ca en de re ça da à ju ven tu de
bra si le i ra, com que con te ú do real, prá ti co e sim bó li co
pre en che ría mos tal do cu men to? Cer ta men te, a res-
pos ta des per ta o in te res se de to dos, so bre tu do da-
que les a quem a so ci e da de de le ga po de res para bem
res pon der o de sa fio. Pelo me nos, é as sim que o ho-
mem e a mu lher co mum, no Bra sil, per ce bem o pa pel
es pe ra do de seus re pre sen tan tes pú bli cos. Com isso
em men te, vi ce ja a ex pec ta ti va de que não ha ve rá po-
lí ti ca ra zoá vel so bre o as sun to, se não se aten der a
con di ções mí ni mas de edu ca ção, sa ú de, tra ba lho,
mo ra dia e la zer.

Nes se con tex to es pe cí fi co da ju ven tu de, gos ta -
ria de te cer bre ves con si de ra ções so bre as as pi ra -
ções, frus tra ções e de ma is con fli tos que, vi o len ta -
men te, atra ves sam a dra má ti ca vida dos jo vens bra si -
le i ros de nos sa con tem po ra ne i da de. Não res tam dú-

vi das de que os jo vens con ti nu am in se gu ros quan to à
es co lha pro fis si o nal, já que o fe nô me no do de sem -
pre go in sis te em ame a çar os so nhos mais le gí ti mos
por uma pro fis são de se ja da. Para os jo vens ope rá ri os 
ou ori un dos de clas ses me nos fa vo re ci das, a re a li za -
ção pro fis si o nal cai qua se que ne ces sa ri a men te para
se gun do pla no. Mais gra ves, ain da, são as con di ções
pre cá ri as às qua is a ju ven tu de mais ca ren te é, em ge-
ral, sub me ti da por for ça da sel va gem com pe ti ção pro-
fis si o nal.

Sob o as pec to da vi o lên cia, pa re ce sen so co-
mum ve ri fi car que a per cep ção de ris co de mor te é
bem agu ça da em jo vens de ba i xa ren da. Pelo fato de
per ma ne ce rem fora da es co la du ran te par te sig ni fi ca -
ti va de sua ten ra exis tên cia, essa par ce la in jus ta men -
te ca ren te da ju ven tu de bra si le i ra trans for ma-se em
pre sa fá cil da de lin qüên cia que se es pa lha pela pe ri -
fe ria das me tró po les do País. Na raiz de tudo isso,
pes qui sa do res bra si le i ros e es tran ge i ros de cla ram,
com con tun dên cia, que a cri se eco nô mi ca res pon de
pela ori gem da vi o lên cia ju ve nil em toda a Amé ri ca
La ti na.

Dis so re sul ta uma des con fi an ça com pre en sí vel
dos jo vens em re la ção às ins ti tu i ções po lí ti cas. Per-
sis te en tre eles um sen ti men to de in cre du li da de
quan to ao efe i to so ci al de suas ações, ao im pac to re-
al men te fa vo rá vel das pro pos tas po lí ti cas. Isso se jus-
ti fi ca na me di da em que a ”ren ta bi li da de“ po lí ti ca de
in ves ti men tos di re ci o na dos à ju ven tu de mais ca ren te
no Bra sil não se trans for ma, no mais das ve zes, em
mo e da sim bó li ca de vi sí vel va lor ele i to ral. Na ver da -
de, é pre ci so re co nhe cer que, ra ra men te, pro pos tas
po lí ti cas que vi sem à re ver são do tris te e crô ni co qua-
dro da jus ti ça so ci al bra si le i ra ren dem di vi den dos ex-
pres si vos.

Na ver da de, após 500 anos de ocu pa ção, o Bra-
sil de pa ra-se com imen sas di fi cul da des no pro ces so
de in clu são das ca ma das mar gi na li za das da po pu la -
ção em pa ta ma res mí ni mos de bem-es tar e dig ni da -
de. Por con ta dis so, gran de par te de nos sa ju ven tu de
con ti nua imer sa na po bre za, na ig no rân cia e na bru ta -
li da de, ha bi tan do um uni ver so re du zi do e de so la dor,
so bran do-lhe ris cos de todo tipo, fal tan do-lhe opor tu -
ni da des mais bá si cas. Impe di dos de olhar com es pe -
ran ça para o fu tu ro, re cor rem à vi o lên cia como úni ca
res pos ta à de gra da ção da vida, seja in di vi du al men te,
seja co le ti va men te.

Di an te de um qua dro tão de so la dor, jul go que o
ca mi nho da su pe ra ção dos atu a is im pas ses atra ves -
sa ne ces sa ri a men te o do mí nio do con jun to ar ti cu la do 
de ações go ver na men ta is e não-go ver na men ta is.
Seja na es fe ra da União, seja na es fe ra dos Esta dos e
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Mu ni cí pi os, é so men te me di an te ações con jun tas en-
tre Esta do e so ci e da de que o País vai, en fim, apos tar
na vi a bi li za ção da ju ven tu de po pu lar em todo o seu
ter ri tó rio.

Tor na-se im pres cin dí vel, por tan to, uma ele va -
ção dra má ti ca dos ní ve is de es co la ri da de, seja bá si -
ca, seja pro fis si o nal, do con ti gen te de dois mi lhões de
jo vens, que, a cada ano, ba tem às por tas do mer ca do
de tra ba lho. O não-aten di men to des se re qui si to im pli -
ca a es gar ça du ra sis te má ti ca do te ci do so ci al, le van -
do-o de for ma cada vez mais fre qüen te aos li mi tes da
rup tu ra. Pior que isso, na fal ta de po lí ti cas pú bli cas
ade qua das, tem sur gi do um sur do res sen ti men to com
o Esta do de mo crá ti co de di re i to, cuja es tru tu ra pas sa
a ser vis ta como um guar dião im po ten te e in ca paz da
vida, da in te gri da de fí si ca e do pa tri mô nio dos ci da -
dãos, au to ri zan do, mu i tas ve zes, que se ques ti o ne as
ins ti tu i ções de mo crá ti cas em nome do com ba te à cri-
mi na li da de adul ta e ju ve nil.

Di an te do ex pos to, al gu mas me di das de vem ser
to ma das para re ver ter esse tris te qua dro. Por exem-
plo, de ver-se-ia ado tar uma po lí ti ca de de sen vol vi -
men to hu ma no, cujo eixo de es tru tu ra ção con sis ta na
edu ca ção bá si ca e pro fis si o nal, fa zen do da am pli a -
ção e qua li fi ca ção do Ensi no Mé dio seu pri me i ro e
ma i or de sa fio. Ao mes mo tem po, uma po lí ti ca de sa ú -
de de ca rá ter al ta men te edu ca ti vo de ve ria ser in cen ti -
va da, de sor te a ge rar uma cul tu ra de cu i da do e de
”au to cu i da do“ no am bi en te ju ve nil, pro mo ven do seu
aces so a ser vi ços de ori en ta ção e de apo io. No fun do, 
tudo isso pres tar-se-ia a pre pa rar os jo vens para a
ado ção de bons cri té ri os para ava li ar e de ci dir em si-
tu a ções de ris co: sexo in se gu ro, dro gas, bri gas, aci-
den tes de trân si to, tra ba lho ir re gu lar e ou tros atos de
in fra ção.

Mais que isso, a ado ção de uma po lí ti ca de tem-
po li vre sig ni fi ca ria, tam bém, um in cen ti vo ao uso cri-
a ti vo, cons tru ti vo e so li dá rio do tem po à dis po si ção
dos jo vens bra si le i ros. Isso des per ta ria ne les va lo res
po si ti vos que ele vas sem o sen so es té ti co e a per cep -
ção do sen ti do éti co de suas ações nos cam pos do
es por te, da arte, da co mu ni ca ção, do vo lun ta ri a do so-
ci al, da de fe sa do meio am bi en te e da re fle xão so bre
ques tões re la ti vas ao seu uni ver so de in te res se e de
ne ces si da des. Por fim, uma po lí ti ca de ge ra ção de
opor tu ni da des de em pre go, tra ba lho e ren da de ve ria
ser en fa ti ca men te su ge ri da, de sor te a fa ci li tar uma
ade qua ção mais efi caz às no vas for mas de or ga ni za -
ção do pro ces so pro du ti vo.

Como bem res sal tou a em pre sá ria Vi vi a ne Sen-
na, uma de fen so ra dos di re i tos da cri an ça e do ado-
les cen te, o jo vem deve ser vis to como fon te de ini ci a ti -

va, de ação, de li ber da de e de com pro mis so com a
cons tru ção do Bra sil que so nha mos. Gu ar da das as
de vi das pro por ções, não por aca so, a Asso ci a ção dos
Jo vens Empre sá ri os do Ce a rá (AJE) con duz um ines-
ti má vel tra ba lho para o avan ço mais cé le re e se gu ro
do de sen vol vi men to do meu Esta do. Fun da da em
1989, des car ta as fi na li da des lu cra ti vas em prol da
for ma ção de no vos e jo vens lí de res em pre sa ri a is, in-
cen ti van do ações em pre en de do ras que con tri bu am
para o pro gres so po lí ti co, eco nô mi co e so ci al do Ce a -
rá e do Bra sil.

Em suma, exem plos não fal tam ao País, mas, ao
jo vem bra si le i ro, fal tam-lhe, sim, po lí ti cas pú bli cas
que o le vem efe ti va men te em con ta, ven do-o como o
dono do fu tu ro, aque le so bre cu jos om bros pesa a
res pon sa bi li da de, em fu tu ro bem pró xi mo, pelo an da -
men to dos ne gó ci os pú bli cos. Por tan to, con tra a cul tu -
ra da vi o lên cia, es pa ços múl ti plos de vem ser ocu pa -
dos pe los jo vens na luta pela paz. Nes se es pí ri to, é
im pres cin dí vel que os jo vens se ve jam cada vez mais
como agen tes da his tó ria, su je i tos po lí ti cos ap tos a in-
flu en ci ar de ci sões de com ple xas con se qüên ci as para
si mes mos e para o País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre-

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há qua tro anos, tive a
hon ra de di zer nes te ple ná rio al gu mas pa la vras de
sa u da ção a essa pro di gi o sa em pre sa bra si le i ra, cri a -
da pelo go ver no fe de ral na dé ca da de 70, vin cu la da
ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men -
to. Na que la oca sião, es ta va ela en tão com ple tan do
seus 25 anos de exis tên cia e já ha via con quis ta do um
lu gar de des ta que en tre as em pre sas de pes qui sa no
Bra sil e no mun do. Seus téc ni cos e pes qui sa do res
são co bi ça dos por gran des con glo me ra dos de em-
pre sas que lhes pa ga ri am me lhor do que paga um ór-
gão pú bli co bra si le i ro, mas eles es tão aqui no Bra sil,
tra ba lhan do nes sa Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa
Agro pe cuá ria, de no mi na da e co nhe ci da in ter na ci o -
nal men te por sua si gla: Embra pa.

Ago ra a Embra pa está co me mo ran do 29 anos
de exis tên cia. Ain da uma jo vem em pre sa, mas com
um ama du re ci men to que mu i tas ou tras, mais an ti gas, 
não con se guem su plan tar. 

Na que la épo ca, há qua tro anos, já dis cor ri so bre 
a te na ci da de, a obs ti na ção mes mo, e, so bre tu do, a
com pe tên cia de seus di re to res, de seu cor po téc ni co,
e de sua equi pe ad mi nis tra ti va, que, ape sar das di fi -
cul da des ine ren tes a to dos os ne gó ci os do Bra sil,
con se guem, não só man ter o bom nome da em pre sa,
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mas ele vá-lo ain da mais a cada dia e ofe re cer di fe ren -
tes e in te res san tes tra ba lhos tan to para a área ci en tí -
fi ca quan to para a po pu la ção de pro du to res ru ra is,
que re ce be com oti mis mo e es pe ran ça as no vas tec-
no lo gi as ge ra das ali.

Este ano, para co me mo rar seus 29 anos, a
Embra pa, mais uma vez, abre ao pú bli co a sua Expo-
si ção de Tec no lo gia Agro pe cuá ria – Ciên cia para a
Vida. Nes sa ex po si ção, o povo po de rá ver e sen tir os
avan ços da tec no lo gia e os be ne fí ci os que ela car re ia
para a agro pe cuá ria. Par ti ci pam des sa ex po si ção ins-
ti tu i ções pú bli cas e pri va das, na ci o na is e es tran ge i ras 
li ga das ao agro ne gó cio – pa la vra do mo men to. O
agro ne gó cio en vol ve des de o pe que no ou gran de
agro pe cu a ris ta até in dús tri as de be ne fi ci a men to, de
trans for ma ção do pro du to, de dis tri bu i ção des se pro-
du to no mer ca do, e ou tros. Esses ne gó ci os são de
gran de en ver ga du ra e en vol vem mi lha res ou até mi-
lhões de dó la res, e têm sido mais uma ma ne i ra de o
Bra sil ame a lhar di vi sas e de mos trar a sua ca pa ci da -
de de pro du zir e de ge rir seus em pre en di men tos.

Com esse Pro gra ma ”Ciên cia para a Vida“, a
Embra pa vai mos trar tam bém ao pú bli co em ge ral, o
quan to o go ver no tem con se gui do, por meio dela, em
avan ços tec no ló gi cos, tan to na agri cul tu ra quan to na
pe cuá ria. A de mons tra ção des se pro gra ma en che rá
de or gu lho a to dos nós bra si le i ros. Ele nos dá a cer te -
za da nos sa ca pa ci da de, da nos sa in ven ti vi da de, da
nos sa per sis tên cia: qua li da des que pen sa mos, às ve-
zes, não pos su ir, por que, ao ser mos con si de ra dos de
ter ce i ro mun do, es ta mos acos tu ma dos a en cur var
nos sa cer viz por ca u sa da ba i xa es ti ma que te mos
por nós mes mos e por ca u sa do exa cer ba do va lor que
da mos aos pro du tos ex ter nos, pelo mo dis mo de gos-
tar mos do que é im por ta do.

A Embra pa ser ve-nos de exem plo de al ti vez. É
uma em pre sa bra si le i ra que tra ba lha para en con trar
so lu ções do més ti cas para os nos sos pro ble mas. Foi
as sim que ela con quis tou o cer ra do inós pi to e fez dele
uma imen sa se a ra, onde se plan ta e se co lhe de tudo,
e se cri am ani ma is da me lhor qua li da de. Pa ra le la -
men te a esse tra ba lho, a Embra pa se pre o cu pa com a
pre ser va ção do meio am bi en te, com pro ces sos pró-
pri os de re cu pe ra ção de áre as de gra da das, e com a
cri a ção do ban co de sê men de es pé ci es de pe i xes do
Pan ta nal e téc ni cas de ma ne jo flo res tal. No res tan te
do país, a Embra pa tra ba lha ár dua e obs ti na da men te
em pes qui sas so bre os mais di ver sos ra mos e ne ces -
si da des da agro pe cuá ria: ter ras, águas, grãos, se-
men tes, le i te, in se mi na ção, me lho ria de ra ças, con-
tro le de pra gas, au men to de pro du ti vi da de, e um sem
nú me ro de ou tros te mas que di zem res pe i to di re ta ou

in di re ta men te à pro du ção ru ral e ao seu agen te mais
im por tan te – o ho mem do cam po.

Para en si nar o que seja a Ciên cia e a Tec no lo gia 
a ser vi ço da Agri cul tu ra de hoje, e a sua im por tân cia
na vida das pes so as que vi vem este mo men to da His-
tó ria, a Embra pa tem tra ba lha do com alu nos do en si -
no mé dio e fun da men tal, a fim de lhes in cu tir na men-
te, des de cedo, a idéia da in fluên cia e do mé ri to des sa 
tri lo gia so bre a vida do ho mem mo der no: a agri cul tu -
ra, qua se tão an ti ga quan to o pró prio ho mem, e a
ciên cia e a tec no lo gia a seu ser vi ço ago ra.

A Embra pa faz ques tão de nos mos trar nes ta
co me mo ra ção de 29 anos de tra ba lho e de di ca ção
ou tras no vi da des, como equi pa men tos re cém-cri a -
dos que per mi tem pro du zir mi ni ce nou ras, bem como
ou tros que com põem mi ni fá bri cas de pro ces sa men to
de cas ta nha do caju, téc ni cas que pos si bi li ta rão à fa-
mí lia ru ral agre gar mais ren da ao seu pe que no ga nho
ha bi tu al.

Eu po de ria fi car aqui enu me ran do as re a is e
prá ti cas con quis tas des sa em pre sa por um lon go
tem po ain da. Mas o que eu de se jo mes mo é enal te -
cê-la, can tar suas vi tó ri as, que são bra si le i rís si mas e
con se gui das mais pela de ter mi na ção dos seus com-
po nen tes do que pela ex ce lên cia dos seus me i os de
tra ba lho ou pe los re cur sos fi nan ce i ros que lhes são
dis po ní ve is. Sa ben do des sas di fi cul da des fi nan ce i ras 
da Embra pa, que che gam a ser pre men tes, e que
obri gam seus pes qui sa do res a tra ba lha rem com sa lá -
ri os até avil tan tes di an te da se ri e da de e da im por tân -
cia do seu mis ter, e a tra ba lha rem até com ca rên cia
de equi pa men tos para um de sem pe nho mais rá pi do e
pre ci so, que ro apro ve i tar esta opor tu ni da de, para ape lar 
ao Go ver no Fe de ral que ele pro por ci o ne à Embra pa,
não só re co nhe ci men to e apla u so, mas tam bém ver bas
em mon tan te su fi ci en te para que suas ati vi da des pos-
sam ser de sem pe nha das sem tan ta di fi cul da de. Com a
es pe ran ça re no va da na sen si bi li da de do Go ver no em
ze lar mais de per to por essa gran de em pre sa, que ro de-
i xar aqui re gis tra dos os meus pa ra béns a to dos os fun-
ci o ná ri os da Embra pa, na pes soa de seu Pre si den te,
Dr. Alber to Du que Por tu gal, e meus vo tos de con ti nu a do 
êxi to no fu tu ro, a fim de que pos sa mos sem pre nos or-
gu lhar do tra ba lho de bra si le i ros com pe ten tes para o
Bra sil e para o mun do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – 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 pró xi ma ses são de li be ra -
ti va or di ná ria, a re a li zar-se ter ça-fe i ra, dia 7 de maio,
às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te
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ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 10 mi nu tos.)

(OS. 14216/02)
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abusos cometidos por empresas concessionárias de tele
fonia no que refere à emissão de catálogos telefõnicos..... 

24 

444 

ARTUR DA TÁVOLA 

Sugestão à Mesa para que faça constar do stand 
do Senado Federal na Bienal do Livro de São Paulo as 
separatas produzidas pelo senhores senadores. 23 

103 
BERNARDO CABRAL 

Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 
2002, que dá nova redação ao parágrafo I° do art. 17 
da Constituição Federal. (dispõe sobre a organização e 
funcionamento dos partidos políticos). Usam da pala
vra na segunda sessão de discussão, em primeiro turno, 
os Srs. Roberto Freire, Luiz Otávio e Geraldo Melo ...... 52 

105 
CARLOS PATROCÍNIO 

Discutindo a Proposta -de Emenda à Constitui
ção n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao parágrafo I° do artigo 222 da 



II 

Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas 
jornallsticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. Usam da palavra na terceira sessão de discussão, 
em primeiro turno, os Sr. Roberto Saturnino, Carlos 
PatrocÚlio, e a Sra. Emllia Fernandes .. 

Preocupação de S. E~ com o Indice de mortali
dade materna por causas relacionadas à gravidez. Análi
se do dossiê "Mortalidade Materna", de autoria da Pro
fessora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo, Ora. Cristina Tanaka, sobre a questão da 
mortalidade materna . 

Satisfação com a aproximação da data de instalação 
da Universidade do Legislativo Brasileiro, a UNILEGIS.... 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 4, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador 
Bernardo Cabral, que dá nova redação ao § I° do art. 17 
da Constituição Federal (dispõe sobre a organização e 
funcionamento dos partidos pollticos) . 

Considerações sobre o crescimento da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos no Brasil. Solicitação ao 
Governo Federal de incentivos tributários à Indústria de 
Máquinas e Equipamentos, visando o aumento da com
petitividade do setor . 

Discutindo o Parecer n° 232, de 2002, da Comis
, ---,ão-Diretora, Relator: Senador Carlos Wilson, concluin

do favoravelmente à Indicação nO I, de 2002, do Sena
dor Bernardo Cabral, que sugere seja denominada Sena
dor Josaphat Marinho a sala de reuniões da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania . 

CARLOS WILSON 

Justificativas ao projeto de lei do Senado que au
toriza a liberação total do PIS-Pasep, caso o titular se 
encontrar desempregado . 

Parecer n° 307, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre o~~uerimentu 11" 159, de 2002, q::e so
licita ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento infonnações sobre as providências que estão sen
do adotadas para a autorização daquele Ministério para 
realização do Inquérito Soro-Epidemiológico no reba
nho bovino do Estado de Rondônia . 

Parecer nO 308, de 2002, da Mesa do Senado Fe
deral, sobre o Requerimento nO 162, de 2002, que solici
ta ao Ministério da Saúde infonnações e esclarecimen
tos concernentes aos recursos e à execução do "Projeto 
Alvorada" nos Municípios do Estado de Tocantins......... 

Parecer n° 232, de 2002, da Comissão Diretora 
concluindo favoravelmente à Indicação n° I, de 2002, 
do Senador Bernardo Cabral, que sugere seja denomina
da Senador Josaphat Marinho a sala de reuniões da Co
missão de Constituição, Justiça ~ Cidadania I .. 
CASILDO MALDANER 

Discutindo o Projeto de Resolução n° 18, de 
2002, pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer n° 283, de 2002, Relator: Se-
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nador Lúcio Alcântara, que autoriza o Estado de Santa 
Catarina a contratar operação de crédito ex-temo, com 
garantia da União, com o Banco Interamericano de De
senvolvimento - BID, no valor de cento e cinqüenta mi
lhões de dólares dos Estados Unidos da América . 35 

48 Discutindo o Projeto de Resolução n° 19, de
 
2002, que autoriza o Estado de Santa Catarina a COBtra

tar operação de crédito externo com o Banco InternaCio

nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no
 
valor de sessenta e dois milhões e oitocentos mil dólares
 
dos Estados Unidos da América, bem como autoriza a'
 

73	 União a prestar garantia à referida operação de crédito,
 
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do
 

137	 Projeto de Recuperação Ambiental e de Apoio ao Pe
queno Produtor- PRAPEM .. 38 
. Discutindo o Parecer na 232, de 2002, da Comis
são Diretora, Relator: Senador Carlos Wilson, concluin
do favoravelmente à Indicação n° I, de 2002, do Sena

144	 dor Bernardo Cabral, que sugere seja denominada Sena
dor Josaphat Marinho a sala de reuniões da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania .. 590 

Requerimento na 165, de 2002, solicitando a reti

rada, em caráter definitivo, do Projeto de Resolução na
 

431 58, de 2000, de sua autoria, que acrescenta artigo à Re
solução na 79, de 1999, do Senado Federal. .. 595 

CHICO SARTORI 

Solicita ao colega a inclusão do Estado de Ron
dônia na proposta de melhoria da educação superior da 

590 região norte. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti ... 5 
Homenagem aos Trabalhadores pela data de 1° de 

maio . 16 

EDISON LOBÃO 

72 Considerações sobre a manifestação de garimpei
ros em Marabá, no Sul do Pará . 68 

Apelo para a revitalização do rio 1tapecuru, no 
Maranhão . 132 

Comentários à implantação do banco postal pela 
Empresa de Correios e Telégrafos, com o objetivo de aten
der às populações dos municípios com ausência de bancos... 455 

114 Acatando a sugestão do Senador Artur da Távola. 23 
Considerações ao pronunciamento da Senadora 

Heloísa Helena sobre as dívidas dos produtores agrícolas. 139 

EDUARDO SUPLICY 

115 Discutindo o Parecer na 232, de 2002, da Comis
são Diretora, Relator: Senador Carlos Wilson, concluin

do favoravelmente à Indicação n° I, de 2002, do Sena

dor Bernardo Cabral, que sugere seja denominada Sena

dor Josaphat Marinho a sala de reuniões da Comissão de
 

590 Constituição, Justiça e Cidadania .. 590 
Reflexão sobre o Dia do Trabalhador. .. 605 

EMILIA FERNANDES 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara na 67, de 
2001 (na 3.901/200, na Casa de origem), que modifica o 
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parágrafo único do ar!. 69 da Lei n° 9.099, de 26 de 
setembro de 1995 (medidas cautelares em caso de vio
lência doméstica) . 

Realização no próximo dia 7, no Município de 
Passo FundolRS, da I a Olimpiada do Mercosul de porta
dores de deficiência auditiva .. 

44 

426 
Apóia a iniciativa do colega quanto ao alerta que 

faz em seu discurso acerca da complicada situação da 
aquisição da casa própria. Aparte ao Senador Lindberg 
Curry . 

Apelo ao Governo Federal para a liberação de re
cursos destinados às calamidades públicas, em especial 
para o Estado do Rio Grande do Sul, em conseqüência 
das fortes chuvas . 

571 

597 

FRANCELlNO PEREIRA 

Justificativas à emenda oferecida à proposta de 
Emenda à Constituição da CPMF, para destinar parte da 
receita desta contribuição aos municípios . 

Comunicação sobre a intenção de S. ExJl em apre
sentar emenda à Proposta de Emenda à Constituição 
n° 18, de 2002, que prorroga a CPMF, destinando parte 
das receitas aos municípios . 

145 

421 

FRANCISCO ESCÓRCIO 

Relata a similaridade, em seu estado, quanto à 
retaliação governamental quanto às questões afetas à 
saúde. Aparte ao Senador Mauro Miranda . 566 

FREITAS NETO 

Aplausos à iniciativa do Ministério da Educação 
pelo lançamento do programa "Literatura em Minha 
Casa", que distribuirá coleções de obras literárias nas 
escolas públicas, visando estimular a leitura entre os 
estudantes . 433 

GERALDO CÂNDIDO 

Comemoração pelo transcurso do dia dos traba
lhadores, no próximo dia 1° de maio . 447 

GERALDO MELO 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 4, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador 
Bernardo Cabral, que dá nova redação ao parágrafo 1° 
do art. 17 da Constituição Federal. (dispõe sobre a orga
nização e funcionamento dos partidos polfticos). Usam 
da palavra na segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, os Srs. Roberto Freire, Luiz Otávio e Geraldo 
Melo . 52 

Requerimento n° 156, de 2002, solicitando, que 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 6, de 2002, que alte
ra o art. 1° e revoga o art. 4°, ambos da Lei n° 8.529, de 
14 de dezembro de 1992 (dispõe sobre a complementa
ção da aposentadoria do pessoal do extinto Departamen
to de Correios e Telégrafos - DCT), seja ouvida, tam
bém, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania..... 594 

III 
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GERSON CAMATA 

Exalta o caráter realista das propostas do colega 
para a atuação de universidades locais junto à Amazô
nia. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti .. 3 

GILBERTO MESTRlNHO 

Requerimento n° 227, de 2002, de urgência 
para o Projeto de Decreto Legislativo n° 151, de 
2002, que, aprova o texto do acordo entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Coréia, sobre Isenção de VIstos, 
celebrado em Seul, em 18 de janeiro de 200 l. .. 563 

HELOÍSA HELENA 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n° 67, 
de 2001 (n° 3.90\/200, na Casa de origem), que mo
difica o parágrafo único do art. 69 da Lei nO 9.099, 
de 26 de setembro de 1995 (medidas cautelares em 
caso de violência doméstica) . 

Apelo à Câmara dos Deputados pela manuten
ção das alterações aprovadas pelo Senado Federal 
ao Projeto de Lei de Conversão n° 24, que destma 
recursos ao financiamento das dívidas dos pequenos 
produtores agrícolas . 

Requerimento nO 163, de 2002 solicitando~ 
nos termos regimentais, que sobre os Projetos de Lel 
do Senado nOs 664 e 688, de 1999, que tramitam em 
conjunto, além das Comissões constantes do despa
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Sociais .. 

44 

139 

595 

JEFFERSON P ÉRES 

Análise do fenômeno Jean Marie Le Pen 
contexto das eleições presidenciais da França. 

no 
573 

JONAS PINHEIRO 

Comemoração pelos 29 anos de existência da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
EMBRAPA . 610 

JOSÉ ALENCAR 

Ratifica a homenagem prestada pelo colega 
ao falecido Dr. RinaJd~ De Lamare, pediatra e autor 
do livro "A vida do Bebê". Aparte ao Senador Pedro 
Simon .. 443 

JOSÉ AGRIPrNO 

Saudações ao grupo parlamentar espanhol, 
presente no Plenário do Senado Federal. : 429 

JOSÉ FOGAÇA 

Parecer n° 313, de 2002, da Comissao de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n° 264, de 2000, de autoria do Sena

*
 



IV 

I 

dor Ademir Andrade, que modifica os arts. 176, § 1°, 11, 
item 3; 214; 225; 227; 236 e 289 da Lei nO 6.015, de 3 I 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros pú
blicos e dá outras providências .. 

Discutindo o Parecer nO 232, de 2002, da Comis
são Diretora, Relator: Senador Carlos Wilson, concluin
do favoravelmente à Indicação nO 1, de 2002, do Sena
dor Bernardo Cabral, que sugere seja denominada Sena
dor Josaphat Marinho a sala de reuniões da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania .. 

JUVÊNCIO DA FONSECA 

Parecer nOs 309 e 310, de 2002, das Comissões de 
Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n° 53, de 2000-Complementar, 
àe autoria da Senadora Marina Silva, que cria reserva do 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 
- FPE, para as unidades da Federação que abrigarem, 
em seus territórios, unidades de conservação da natureza 
e terras indígenas .. 

LAURO CAMPOS 

Discutindo o Parecer n° 232, de 2002, da Comis
são Diretora, Relator: Senador Carlos Wilson, concluin
do favoravelmente à Indicação n° I, de 2002, do Sena
dor Bernardo Cabral, que sugere seja denominada Sena
dor Josaphat Marinho a sala de reuniões da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania .. 

LEOMAR QUINTANILHA 

Parecer n° 298 e 299, de 2002, das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 145, de 200 I, 
de autoria do Senador Jonas Pinheiro, que autoriza, nos 
termos do § 3° do art. 23 I da Constituição Federal, o 
aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os po
tenciais energéticos, situados nas terras indígenas locali
zadas na região de Ponte de Pedra, Estado de Mato 
Grosso, e dá outras providências . 

LINDBERG CURY 

Comemoração do 42° aniversário de Brasília e da 
data de 23 de abril como marco da luta de Brasília pejo 
direito à representação política local. . 

Apóia o colega acerca da necessidade da reforma 
u·ibutária. Aparte ao Senador Roberto Saturnino . 

Ratifica a homenagem prestada pelo colega ao fa
kcido Dr. Rinaldo De Lamare, pediatra e autor do livro 
"A vida do Bebê". Aparte ao Senador Pedro Simon........
 

Considerações contrárias às modificações anuncio 
adas no Jornal do Brasil, de sábado último, segundo as 
quais o Governo pretende liberar as taxas de juros do 
financiamento da casa própria .. 

Discutindo o Parecer n° 232, de 2002, da Comis
são Diretora, Relator: Senador Carlos Wilson, concluin
do favoravelmente à Indicação n° I, de 2002, do Sena
dor Bernardo Cabrál, que sugere seja denominada Sena-
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dor Josaphat Marinho a sala de reuniões da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania . 590 

410 LÚCIO ALCÂNTARA 

590 

Contribuições do Serviço Social do Comércio 
SESC, ao desenvolvimento do bem-estar social dos tra
balhadores do comércio e de serviços : . 

Considerações sobre as aspirações, frustrações e 
demais conflitos que, violentamente, atravessam a vida 
dos jovens brasileiros de nossa contemporaneidade......... 

71 

609 

LÚDIO COELHO 

Considerações sobre a necessidade de maior 
ordenamento no processo eleitoral do Brasil, ressaltada 
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral favorável a ver
ticalização nas coligações . 117 

LUIZ OTÁVIO 

115 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
nO 4, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador 
Bernardo Cabral, que dá nova redação ao parágrafo 10 
do art. 17 da Constituição Federal. (dispõe sobre a orga
nização e funcionamento dos partidos políticos). Usam 
da palavra na segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno. os Srs. Roberto Freire, Luiz Otávio e Geraldo 
Melo .. 52 

590 
Parecer n° 303, de 2002, da Comissão de Consti 

tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 3, de 2002, tendo como I ° signatário o 
Senador Álvaro Dias, que acrescenta o art. 149-A a 
Constituição Federal, e sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nO 6, de 2002, tendo como I ° signatário o 
Senador Romero Jucá, que acrescenta o art. 149-A à 
Constituição Federal. . 110 

MARIA DO CARMO ALVES 

97 

Parecer n° 3 I 2, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
fannacêuticos e correlatos, cosméticos, saneamentos 
sanitários e outros produtos . 407 

140 

435 

443 

MARINA SILVA 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nO 67, de 
2001 (nO 3.901/200, na Casa de origem), que modifica o 
parágrafo único do ar!. 69 da Lei nO 9.099, de 26 de 
setembro de 1995 (medidas cautelares em caso de 
violência doméstica) .. 44 

MARLUCE PINTO 

570 
Parecer nO 302, de 2002, da Comissão de Ser

viços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nO 125, 
de2002 (nO 27912002, na origem), que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor 
Luiz Francisco Silva Marcos, para exercer o cargo 
de Diretor-Geral do Departamento Nacional de 



Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, em substitui
ção a Francisco de Paula Magalhães Gomes . 

MAURO MIRANDA 

Constatação do alto nível educacional dos estudan
tes, aferido nos últimos exames vesnbulares, resultante da 
política educacional do Governo. Crescimento dos regis
tros dos casos de dengue no Municfpio de Goiânia . 

Regozijo com a aprovação da medida provisória 
que repactua as dívidas dos agricultores de Programa 
Procera e Pronaf . 

Apelo ao Ministro da Saúde, Dr. BaIjas Negri, 
para que interceda junto à Secretaria de Saúde do Esta
do de Goiás, por meio das Câmaras Gestoras do SUS, 
no sentido de fazê-la cumprir suas atribuições relativas 
ao Programa Saúde da Fam{1ja nos municfpios goianos.. 

MOREIRA MENDES 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n° 126, de 
2001 (n° 958/99, na Casa de origem), que institui o Dia 
Nacional da Defensoria Pública . 

MOZARILDO CAVALCANTI 

Leitura da Carta de Boa Vista exarada no Encon
tro dos Reitores das Universidades Federais da Amazô
nia. Justificativa à apresentação de proposta de Emenda 
à Constituição no sentido de garantir mais recursos para 
as universidades da Amazônia LegaL . 

Apelo, da Associação Nacional dos Assistentes 
Jurídicos da Advocacia-Geral da União, ao Congresso 
Nacional pela aprovação de projeto que altera a denomi
nação dessa carreira . 

Parecer n° 304, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre o Requerimento na 427, de 2000, que 
solicita ao Instituto Nacional de Colonização e Refonna 
Agrária - INCRA, por intennédio do Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, infonnações sobre as propri
edades rurais griladas por latifundiários, no Estado de 
Mato Grosso, com cadastro cancelado pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário . 

OSMAR DIAS 

Inclusão de proposta de Emenda à Constituição 
que pennite a cobrança de ICMS nos estados produtores 
de energia elétrica, entre eles o Estado do Paraná, no lu
gar dos estados distribuidores, como fonna de compen
sar a cobrança do seguro-apagão .. 

PAULO HARTUNG 

Satisfação com a decisão da Câmara de Comércio 
Exterior - CAMEX, ern reunião realizada ern 25 de 
abril último,. que criou o grupo intenninisterial encarre
gado de acompanhar o fluxo de importação do aço e 
propor medidas de proteção ao mercado nacional. . 

\ 

PAULO SOUTO 

Apelo ao Governo Federal para que libere os re
cursos do Prodetur para os Estados do Ceará, Bahia e 

Pernambuco. Considerações sobre os resultados posi
108	 tivos das medidas socioeducativas efetivadas pela Uni

dade de Atendimento de Adolescentes do Município de 
Simões Filho, no Estado da Bahia . 

PEDRO SIMON 

congratula a colega pela notícia de que a cidade 

65	 de Passo Fundo será a sede de um congresso pan-ameri
cano para surdos-mudos. Aparte à Senadora Emilia 
Fernandes . 

446 
RAMEZ TEBET 

Entrega do Emblema do Senado Federal à Presi
dente do Grupo Parlamentar da Espanha . 

Requerimento nO 228, de 2002, solicitando a rea
566 lização de Sessão Conjunta do Congresso Nacional no 

dia 15 de maio próximo, às \0 horas, destinada a come
morar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Explo
ração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela 
Lei na 9.970, de 17 de maio de 2000 . 

56 
RENAN CALHEIROS 

Solicita ao Governo Federal maior investimento
 
na área de turismo ..
 

Homenagem pelo Dia Nacional da Mulher .
 
Comentários sobre a crise da pecuária leiteira no
 

Brasil e sugestões para adoção de medidas para-aliviar a
 
2 referida crise. .- .
 

RICARDO SANTOS 

Sugere a fonnação de uma comissão mista de se
26 nadores e deputados para, junto ao Ministério da Justiça, 

reelaborar a lei que se refere à questão das drogas. 
Aparte ao Senador Romeu Tuma .. 

Análise do estudo desenvolvido no livro "Violên
cia nas Escolas" de autoria de Miriam Abramovay e 
Maria das Graças Rua .. 

ROBERTO FREIRE
 
113
 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
nO 4, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador 
Bernardo Cabral, que dá nova redação ao parágrafo 1° 
do art. 17 da Constituição Federal. (dispõe sobre a orga
nização e funcionamento dos partidos políticos). 

ROBERTO REQUIÃO
 
26
 

Justificativas ao requerimento solicitando moção 
de repúdio aos Estados Unidos da América e ao FMl e 
de solidariedade a Argentina pela crise econômica atual. 

Requerimento na 223, de 2002, solicitando voto 
de solidariedade ao povo e ao Governo argentinos, e de 
repúdio ao comportamento do Governo dos Estàdo Uni
dos da América, representado pelo seu ITesouro Nació· 

424 nal e pelo Fundo Mollt;tário InternacionaL .. 
Repúdio ao monopólio do transporte de veículos 

pela Associação denominada ANTV, sediada em São 
Paulo, impedindo cegonheiros do Estado do Paraná 
exercer suas atividades. Comentários à reportagem do 

v
 

566 

428 

430 

564 

449 
599 

599 

452 

453 

52 
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30 _ 
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jornal Folha de S. Paulo sobre a visita ao Estado do 
Paraná do candidato à Presidência, José Serra, que teria 
sido organizada pelo grupo do "caixa dois" do estado. 
Alerta para a possibilidade do País está sendo vítima de 
análises manipuladas por agências internacionais de 
classificação para investimentos, tendo em vista a recen
te divulgação, pelo banco de investimento dos Estados 
Unidos Merryl Lynch,.que diminuiu a posição de títulos 
públicos brasileiros no ranking mundial em função do 
crescimento do candidato Lula nas pesquisas eleitorais ... 

ROBERTO SATURNINO 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da 
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. Usam da palavra na terceira sessão de discussão, 
em primeiro turno, os Sr. Roberto Saturnino, Carlos 
Patrocínio, e a Sra. Emilia Fernandes . 

Apoio à declaração do candidato do PT à Presi
dência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prome
tendo cobrar mais impostos dos mais ricos .. 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao parágrafo I ° do artigo 222 da 
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. Usa da palavra o Sr. Roberto Satumino na quinta e 
última sessão de discussão, em primeiro turno . 

ROMERO JUCÁ 

Registro do sucesso do Programa Bolsa Escola 
do Governo Federal, no transcurso do primeiro ano de 
existência .. 

ROMEU TUMA 

Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2002 
(n° 203/95, na Câmara dos Deputados), que dá nova reda
ção ao parágrdfo I° do artigo 222 da Constituição Federal, 
suprimindo-se o parágrafo 2° do referido artigo, que trata 
da propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. Usam da palavra na terceira 
sessão de discussão, em primeiro turno, os Sr. Roberto Sa
tumino, Carlos Patrocínio, e a Sra. Emilia Fernandes . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2002 (n° 
203/95, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao 
§ 1° do arl 222 da Constituição Federal, suprimindo-se o § 
2° do referido artigo, que trata da propriedade de empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.... 

Parecer n° 311, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n° 476, de 1999, de autoria do Senador Tião 
Viana, que altera o art. 7" da Lei nO 6.360, de 23 de 

setemb;~0ct;,~~7:~·E·~·~·~d·~·à·C;~~·~;;~i~~~··~~.. 5· d~'2002 406 

(n° 203/95, na Cãmara dos Deputados), qu dá nova 
redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da C nstituição 
Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do re~ 'do artigo, 
que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens. Ufa da palavra 

598 o Sr. Roberto Satumino na quinta e última sessão de 
discussão, em primeiro turno . 436 

Preocupação de S. Exa com o aumento de consu
mo de drogas no País . 451 ~ 

Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2002 
I 

(n° 203/95, na Câmara dos Deputados), que dá nova re
dação ao § 1° do art. 222 da Constituição Federal, supri
mindo-se o § 2° do referido artigo, que trata da proprie
dade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens .. 581 

48 SEBASTIÃO ROCHA 

Apóia a proposta do colega de angariar fundos 

434 
para a melhoria da educação superior em estados do 
interjor', principalmente os da região norte. Aparte ao 
Senador Mozarildo Cavalcanti .. 4 

Criticas à retirada da urgência, na sessão de on
tem, a projeto de lei que regulamenta o uso de silicone... 28 

TIÃO VIANA 

Cobrança, ao Ministro do Planejamento, Orça
436 mento e Gestão, do reconhecimento das carreiras de Au

ditores da União e sanitaristas. Apelo ao Ministério da 
Educação para regulamentar a situação dos brasileiros 
que fazem curso superior em países vizinhos . 136 

67 
WALDECK ORNÉLAS 

Parecer n° 314, de 2002, da Comissão de Constituo 
ição, Justiça e Cidadania, so1:re o Projeto de Lei do Senado 
n° 226, de 2001, de autoria do Senador Antonio Carlos 
Júnior, que acrescenta artigo ao Código Penal, dispondo 
sobre a responsabilidade penal dos administradores de 
entidades fechadas de previdência complementar .. 415 

Discutindo o Parecer n° 232, de 2002, da Comis
são Diretora, Relator: Senador Carlos Wilson, concluin
do favoravelmente à Indicação n° I, de 2002, do Sena

48 dor Bernardo Cabral, que sugere seja denominada Sena
dor Josaphat Marinho a sala de reuniões da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania . 590 

Justificativas a Projeto de Lei do Senado n° 113, 
de 2002, alterando a Lei n° 8.036, de Ii de maio de 

143 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, de forma a permitir a movimentação da con
ta vinculada para aquisição de microcomputador .. 604 
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