
CONGRESSO NACIONAL
 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 
ATAS DA 53a À 56a SESSÃO DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 51 a LEGISLATURA 

VOL. 26 N° 13 

2 DE MAIO A 8 DE MAlO 

I 
SE~ADO FEDERAL 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

I SUBSECRETARIA DE ANAIS 

BRASÍLIA - BRASIL
 
2002
 

-




ÍNDICE TEMÁTICO
 

Pág.Pág 

AVIAÇÃO 

Considerações sobre a crise na aviação civil 
nacional e a necessidade de modernizar as normas de 
regulamentação' e fiscalização do setor. Transcrição de 
editorial do Jornal do Brasil sobre o endividamento da 
Varig. Solicitação do envio do pronunciamento de 
S. EJf' aos Ministros do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, e da Fazenda; bem como aos órgãos 
correlatos da aviação e ao presidente da Varig. Seno 
Bernardo Cabral , . 

COMEMORAÇÕES 

Presença no Plenário das rainhas da Festa Nacio
nal do Milho, -realizada na cidade de Patos de Minas 
(MG), evento ligado ao desenvolvimento econômico e 
social daquela região. Seno Emilia Femandes .. 

COMUNICAÇÃO 

Realização do V Encontro de Rádios Comunitári
as do sul e sudeste do Pará, ocorrido na segunda semana 
de abril. Seno Ademir Andrade . 

CRÉDITO RURAL 

Crítica à retirada da pauta, na Câmara dos Depu
tados, do projeto de lei de conversão à Medida Provisó
ria n° 24, de 2002, que dispõe sobre a repactuação e o 
:llongamento de dívidas oriundas de operações de crédi
to rural do Procera e PrOnaf. Equívocos na aplicação de 
recursos públicos destinados à área social. Defesa do 
prazo mínimo de um ano para que 'os agricultores fami
liares possam saldar débitos contratados para o plantio 
desta safra. Seno Osmar Dias : 

DENÚNCIA 

Necessidade de apuração das. denúncias de cor-' 
rupção veiculadas na revista Veja, edição desta semana, 
ocorrida durante o processo de privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce .. 

Necessidade de esclarecimentos· pelo Senado~ 
José Serra e pelo Presidente da Repúblicá sobre o conte

údo das denúncias veiculadas pela Veja. Seno Jefferson 
Péres .. 

DESEMPREGO 

Necessidade de ínvestimentos no setor agroindus
trial e incentivo às pequenas e microempresas no Para
ná~ para superar a crise de desemprego naquele Estado. 
Seno Alvaro Dias ·· 

ECONOMIA318 
Avaliação do papel do Banco Nacional de Desen

volvimento Econômico e Social (BNDES), que neste 
ano deve dispor de R$28 bilhões para investimentos. 
Seno Ademir Andrade . 

Repúdio ao anúncio do aumento do IOF e outros 
284 tributos para compensar o atraso na aprovação da 

CPMF. Seno Ademir Andrade . 
Impacto das políticas protecionistas dos países 

desenvolvidos sobre as exportações brasileiras e a pro
moção do crescimento econômico nacional. Seno Alvaro 

287 Dias · ···· ··· . 

EDUCAÇÃO 

Necessidade de políticas educacionais que visem 
a qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Seno 
Mauro Miranda .. 

Elogios à atuação da sociedade na luta por uma 
educação dé qualidade, em particular, o êxito das coope
rativas educacionais. Seno Carlos Bezerra .. 

EMPREGO
 
324
 

Considerações sobre a falta de perspectiva dosjo
vens em obter emprego. Seno Mozarildo Cavalcanti ........ 

ENERGIA. 

Análise da evolução das tarifas elétricas no País.
 

244 Seno Roberto Requião .
 
Inconformismo com a pretensão do Governo do
 

Estado do Amazonas de inviabilizar a construção do ga

251 

. 224 

67 

228 

240 

66 

369 

270 

50 

I '. 



II 

soduto ligando a Bacia do Rio Urucu a Porto Velho. 
Seno Moreira Mendes .. 

ESPORTE 

Apoio à convocação do jogador Romário para a 
seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo. Seno 
Francisco Escórcio .. 

Apoio ao projeto de lei de iniciativa do Presiden
te da República, que cria a denominada "Lei de Respon
sabilidade do Futebol", apresentando sugestões para o 
seu aperfeiçoamento. Voto de aplauso ao técnico Luiz 
Felipe Scolari pela apresentação da relação de jogadores 
que irão à Copa do Mundo. Seno Maguito Vilela . 

(FHC) 

Comentários à reportagem de 1993 da revista 
IstoÉ, que publicou o valor irrisório pago pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso na compra de fazenda no 
Município de Buritis- MG. Seno Roberto Requião . 

HOMENAGEM 

Homenagem pelo transcurso do Dia do Trabalhador. 
Críticas à política econômica do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Seno Antônio Carlos Valadares .........
 

Homenagem à data da abolição da escravidão, 
comemorada no próximo 13 de maio. Seno Eduardo 
Suplicy ' .. 

Homenagem à cidade de Salgueiro, em Pernam
buco, pejo transcurso de seus 138 anos de fundação. 
Seno Carlos Wilson .. 

MEIO AMBIENTE 

Análise da edição especial do jornal Protetores 
da Vida, publicado pela Diretoria Ambiental do Minis
tério do Meio Ambiente. Seno Romero Jucá .. 

NORDESTE 

Premência da implantação das novas agências de 
desenvolvimento do Nordeste e Norte para viabilizar o 
desenvolvimento daquelas regiões. Seno Ney Suassuna ... 

(ONU) 

Considerações sobre a convocação de conferên
cia das Nações Unidas, destinada à criação de métodos 
intern~cionais de proteyão das florestas. Seno Carlos 
PatrocInlo . 

PARECER 

Parech n° 316, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 34, de 1999, tendo como primeiro sig
natário o Senador Pedro Simon, que altera dispositivos 
dos arts. 165, 166 e 167 da Co'nstituição Federal. Seno 
Roberto Requião , . 

Pâg. 

Parecer n° 317, de 2002, da Comissão de Consti

276 tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 38. de 1999, tendo como primeiro sig
natário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera os 
arts. 52,225 e 231 da Constituição Federal. Seno Amir 
Lando : . [8 

64 
Parecer n° 318, de 2002, da Comissão de Rela

ções Exteriores e- Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 141, de 2000 (n° 512/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado 
sobre Transferência de Pessoas Condenadas e de Meno
res sob Tratamento Especial entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República do 

268 Paraguai, celebrado em Brasilia, em 10 de fevereiro de 
2000. Seno Romeu Tuma .. 21 

Parecer n° 319, de 2002, da Comissão de Fiscalização 
e Controle, sobre o Aviso n° 203, de 2001 (n° 6.31412001, na 
origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha-
cópia da Decisão nO 9311200 I  . 

327 Parecer n° 320, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 383, de 2001 (n° 511/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

46 
Governo da República da Bolívia sobre a recuperação 
de Bens Culturais, Patrimoniais e outros específicos 
roubados, importados ou exportados ilicitamente, cele
brado em La Paz, em 26 de julho de 1999. Seno Íris 

271 Rezende . 25 
Parecer n° 321, de 2002, da Comissão de Consti

tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
285 Senado n° 642, de 1999, de autoria do Senador Geraldo 

Althoff, que dá nova redação ao § I ° do art. 42; inciso I 
do art. 53, aos arts. 198 e 249; acrescenta o art. 244-A 
ao Título VII, Capítulo I, Seção 11, e incisos aos arts. 56, 
98, 148, 180 e 201 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 

284 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; e altera o 
art. 225 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal (em atendimento à solicitação 
constante do Oficio SF n° 1.265, de 2001). Seno Romeu 
Tuma . 26 

Parecer nO 322, de 2002, da Comissão de Rela
243 ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Diversos nO 

2, de 1999 (n° 905/98, na origem), relativo à Decisão nO 
868, de 1998, do Tribunal de Contas da União, referente 
a auditorias realizadas nas Embaixadas do Brasil em 
Helsinki, Kiev, Ancara e Atenas. Seno Bernardo Cabral. 33 

Parecer nO 323, de 2002, da Comissão de Educação, 

69 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 10, de 2002 
(n° 1.525/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Educar Brasil de Radi
odifusão para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia Seno Antônio Carlos Júnior.. . 136 

Parecer n° 324, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 19, de 2002 
(nO 1.445/01, na Càmara dos Deputados), que aprova o ato 

15 que outorga concessào à Fundação Altamiro Galindo para 



executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cida
de de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Sen. Jonas Pinheiro ... 

Parecer n° 325, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 31, de 2002 
(n° 1.546/01, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à Fundação Quilombo para exercer 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Ma
ceió, Estado de Alagoas. Seno Gilvam Borges . 

Parecer n° 326, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 37, de 
2002 (n° 990/01, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária 
de Radiodifusão de Campo Alegre a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Campo Alegre, 
Estado de Alagoas. Seno Teotônio Vilela Filho . 

Parecer n° 327, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nO 106, de 2001 (nO 1.698/99, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que altera o art 16 da Lei 
nO 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o 
art 236 da Constituição Federal. Seno Gerson Camata .. 

Parecer nO 328, de 2002, da Comissão Diretora, 
sobre o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n° 81, de 2001 (n° 3.228/2000, na Casa de origem), 
que institui o Cadastro Nacional de Moradia e dá outras 
providências. Seno Antônio Carlos Valadares . 

Parecer nO 329, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 20, de 
2002 (n"-1.567/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à Fundação Gilvan 
Costa para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Olinda, Estado de 
Pernambuco. Seno Paulo Hartung . 

Parecer nO 330, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 134, de 
2002 (n° 1.487/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Josefá 
Alvares, para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Vitória de Santo 
Antão, Estado de Pernambuco. Seno Paulo Hartung .. 

Parecer nl:l.S 331 e 332, de 2002, das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, respectivamente, sobre o Projeto 
de Lei do Senado n° 429, de 1999, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que dispõe sobre o comparecimento bienal 
dos Chefes de Missões Diplomáticas perante o Senado 
Federal. Seno Bernardo CabraL . 

Parecer nO 333, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 244, de 200 I, 
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera a Lei 
n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que restabelece 
princlpios da Lei n° 7.505, de 2 dejulho de 1986, institl\i 
o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá 
outras providências. Seno Marina Silva . 

Parecer nO 334, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n° 44, de 2002, de autoria 

\	 do Senador Lúcio Alcântara, que denomina Rodovia Gover
nador VirgOio Távora trecho da BR-116. Seno Luiz Pon~ ... 

\ 

\) 

Pág. 

137 

139 

141 

166 

232 

233 

234 

294 

298 

300 

(PEC) 

Proposta de Emenda à Constituição W 20, de 
2002, que inclui a alínea do inciso I d~ art. 96 da 
Constituição Federal, e dá outras provIdencIas. Seno 
Gerson Camata . 

Proposta de Emenda à Constituição N° 21 , de 
2002, que dá nova redação ao § 6° do art. 195 da 
Constituição Federal. Seno Geraldo Melo .. 

Proposta de Emenda à Constituição nO 42, de 
2000, que dá nova redação ao art. 217 da Constitui
ção Federal, para vedar a recondução dos dirigentes 
de entidades de administração do desporto por maIs 
de um período consecutivo. Não houve oradores na 
primeira sessão de discussão, em primeiro turno. 
Seno Maguito Vilela . 

POLÍTICA 

Indignação ante as inverdades contidas na 
justificativa do veto presidencial às modificações 
contidas na Medida Provisória n° 9, de 2002, que 
trata da dívida agrícola. Seno Heloísa Helena . 

Defesa do candidato a Presidente da Repúbli
ca, Senador José Serra, em decorrência da tentativa 
de envolvimento de S. Exa no episódio descrito em 
reportagem da revista Veja. Seno Geraldo Melo ........ 

Repúdio à exploração político-eleitoral, pela 
Oposição, das denúncias veiculadas pela revista 
Veja, a respeito do suposto envolV1mcnto de mem
bros do PSDB em ilicitudes praticadas no processo 
de privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 
Seno Artur da Távola	 .. 

Resposta ao pronunciamento do Senador Artur 
da Távola, reafirmando o posicionamento da Oposição 
quanto à necessidade de apuração das referidas denún
cias e sugestão que o Senador José Serra preste esclare
cimentos pessoais à Nação. Leitura de requerimento di
rigido ao Presidente da Comissão de Fiscalização e 
Controle do Senado, solicitando que os protagonistas da 
reportagem da revista Veja sejam convidados a prestar 
esclarecimentos perante aquela Comissão. Seno Eduardo 
Suplicy :	 . 

Caracterização da sucessão presidencial pela 
guerra de intrigas e denúncias. Apelo ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso para que retIre a candI
datura de José Serra ao Palácio do Planalto. Seno 
Gilvam·Borges	 . 

Equívocos da política energética do Governo 
Federal. Inconveniências das usinas hidroelétricas. 
Seií. Geraldo Cândido	 . 

Surpresa com a retirada da pauta, por solici 
tação do Senador Luiz Otávio, do projeto que 
regulamenta as franquias e concessões no Brasil. 
Sen; Roberto Requião	 .. 

Realização, no Auditório Nereu Ramos, na 
Câmara dos -Deputados, do Encontro Nacional de C3

III 
Pág. 

252 

255 

290 

57 

247 

248 

249 

250 

282 

327 

:, 
·i 
b



IV 

bos, sargentos e taifeiros que pleiteiam a incorporação aos 
benefícios da lei da anistia Seno Carlos Wilson . 

(PROÁLCOOL) 

Apoio às sugestões da Comissão de Cana-<le-Açúcar 
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para 
incrementar o Proálcool. Seno Carlos Bezerra . 

PROJETO DE LEI 

Projeto de Lei do Senado nO 120, de 2002, que altera 
a redação do ali. 2° do Decreto-Lei nO 356, de 15 de agosto 
de 1968, que estende benefícios do Decreto-Lei n° 288, de 
28 de fevereiro de 1967, a áreas da Amazônia Ocidental e 
dá outras providências. Seno Moreira Mendes . 

Projeto de Lei do Senado nO 121, de 2002, que 
dispõe sobre a dedução do Imposto de Renda devido por 
empregadores pessoas juridicas de encargos previden
ciários, pagos durante o período que especifica, no caso 
de contratações adicionais de empregados e dá outras 
providências. Seno Edison Lobão . 

Projeto de Lei do Senado n° 122, de 2002, que acres
centa o art. 58-B à Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pejo Decreto-Lei nO 5.452, de I ° de maio de 1943, 
e o § 14 ao art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a flexibilidade da jornada de trabalho do 
trabalhador responsável por portador de deficiência física, 
sensorial ou mental, ou de doença que exija tratamento con
tinuado. Seno Lauro Campos . 

Projeto de Lei do Senado nO 123, de 2002, que 
denomina Sérgio Ceotto a ponte sobre o Rio Doce na 
variante da BR-259, no Município de Colatina, Estado 
do Espírito Santo. Seno Paulo Hartung . 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Projeto de Lei do Senado n° 119, de 2002, que 
dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo urbano 
para os estudantes de estabelecimentos regulares de en
sino, públicos ou privados. Seno Carlos Bezerra . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Projeto de Resolução n° 22, de 2002, que altera a 
redação do ali. 4° da Resolução n° 45, de 1998, do Senado 
Federal. Seno Francelino Pereira . 

Projeto de Resolução nO 23, de 2002, que acres
centa inciso ao artigo 103 do Regimento Interno. Seno 
Ney Suassuna . 

RELIGIÃO 

Considerações sobre o envolvimento de sacerdotes 
da igreja católica em casos de abuso sexual e pedofi lia. 
Seno LeomarQuintanilha . 

REQUERIMENTO 

Requerimento n° 231, de 2002, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do Prefeito de Grava-

Pág. Pág. 

tá, Pernambuco, Sr. Sebastião Martiniano, ocorrido no 

370 último dia 27 de abril. Seno Carlos Wilson . 257 
Requerimento n° 232, dc 2002, solicitando a tramita

ção conjunta dos Projetos de Lei do Senado n.ll.l 178, de 
200 I, e 15, de 2002, respectivamente, que alteram o art. 1° 
da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, cuja vigência 

286 
foi restaurada pela Lei n° 10.182, de 12 de fevereiro de 
2001, e que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produ
tos Especializados (IPI), na aquisição de automóveis desti
nados ao transporte autônomo de passageiros, por regula
rem a mesma matéria Seno Antero Paes . 309 

Requerimento n° 233, de 2002, solicitando 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos do Parecer n° 329, de 2002, da Comissão de Edu

304 cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 20, 
de 2002 (n° 1.567/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Gilvan Costa, para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de OI inda, 
Estado de Pernambuco. Seno Carlos Wilson . 309 

307 Requerimento n° 234, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 
Parecer n° 330, de 2002, da Comissão de Educação, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo n° 134, de 2002 (n° 
1.487/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga pennissão à Fundação Josefá Alvares, 
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Vitória de Santo Antão, 

310 Estado de Pernambuco. Seno Carlos Wilson . 310 
Requerimento n° 235, de 2002, solicitando voto 

de congratulações pelo octogésimo segundo aniversário 
do Papa João Paulo 11. Seno Mozarildo Cavalcanti . 313 

312 . Requerimento nO 236, de 2002, solicitando voto 
de aplausos e congratulações ao treinador da Seleção 
Brasileira Luiz Felipe Scolari. Seno Maguito Vilela . 313 

Requerimento nO 237, de 2002, solicitando ao 
Ministro de Estado da Fazenda as informações que men
ciona. Seno Heloísa Helena . 328 

303 
Requerimento n° 238, de 2002, solicitando inver

são da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante 
do item 3 seja submetida ao Plenário antes do item 2. 
Seno Antônio Carlos Valadares . 329 

SAÚDE 

251 Defesa da participação de Taiwan na reunião da 
Orgahização Mundial de Saúde, a realizar-se no dia 14 
de maio em Genebra, Suíça. Seno Casildo Maldaner. . 61 

313 
SEGURANÇA 

Congratulações pelos trabalhos da Comissão 
Mista de Segurança Pública do Congresso. Necessidade 
de um exame mais profundo sobre a unificação das polí

370 cias e sobre a redução da idade penal. Seno Nabor Júnior 45 

(SESC) 

Abordagem sobre as atribuições do Serviço Soci
al do Comércio (SESC), por ocasião da divulgação do 

I 



V 
Pág. Pág. 

relatório das atividades culturais e sociais desenvolvidas 
por aquela instituição no ano de 2001, no âmbito da ad
ministração de Sâo Paulo. Seno Romero Jucá . 

SISTEMA BANCÁRIO 

Questionamento à excessiva lucratividade dos 
bancos no Brasil. Defesa da criação de subcomissão da 
CAE destinada a estudar a legislação sobre assuntos fi
nanceiros. Prejuízos aos cofres públicos causados pela 
intermediação bancária no recolhimento de tributos. 
Seno Ney Suassuna .. 

TCU 

Plenário, considerando satisfatórias as justificati
vas apresentadas pelos Srs. Emílio- H. Carazzai Sobri
nho e Valdery Frota Albuquerque, Presidente e Dire

370 

tor-Financeiro da Caixa Econômica Federal, respectiva
mente, relativamente ao acompanhamento das providên
cias previstas no Acórdão nO 24/99 - TCU - Plenário. 
Seno Antônio Carlos Júnior .. 24 

TURISMO 

Êxito do 2 0 Salão do Turismo de Porto Alegre, 
ocorrido entre os dias 24 e 28 de abril passado. Seno 
Emilia Fernandes .. 278 

315 URBANISMO 

Realização de Audiência Pública da Subcomissão 
da Moradia e Desenvolvimento Urbano, com a partici
pação do pré-candidato à Presidência da República do 
PSB, ex-Governador Antony Garotinho. Seno Mauro 
Miranda . 



Ata da 53ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 2 de maio de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs.: Anto nio Car los Va la da res, Ro ber to Re quião e da Sra. He lo í sa Hele na.

(Ini cia-se à ses são às 10 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
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

MATÉRIAS RECEBIDAS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI CÂMARA Nº 39, DE 2002
(Nº 4.089/89, na Casa de Ori gem)

Dis põe so bre a pre ven ção dos cân-
ce res de mama e gi ne co ló gi co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pre ven ção do cân cer de mama e do

colo ute ri no é as se gu ra da, em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal, nos ter mos des ta lei.

Art. 2º O Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, por
meio de seus ser vi ços, pró pri os, con ve ni a dos ou con-
tra ta dos, deve as se gu rar às mu lhe res:

I – as sis tên cia gi ne co ló gi ca pe rió di ca e con tí -
nua, in clu in do am plo tra ba lho de in for ma ção so bre o
con tro le das do en ças a que se re fe re o art. 1º;

II – pelo me nos um exa me ci to pa to ló gi co do colo
ute ri no a to das as mu lhe res que te nham ini ci a do sua
vida se xu al, com a pe ri o di ci da de re co men da da pelo
Mi nis té rio da Sa ú de;

III – pelo me nos uma ma mo gra fia a to das as
mu lhe res a par tir dos qua ren ta anos, com a pe ri o di ci -
da de re co men da da pelo Mi nis té rio da Sa ú de;

IV – aces so a ser vi ços de ma i or com ple xi da de
para di ag nós ti co e tra ta men to, quan do ne ces sá rio.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.089, DE 1998

Insti tui o exa me gi ne co ló gi co pre-
ven ti vo gra tu i to, in clu si ve exa me de ma-
mo gra fia, cus te a dos pelo SUS;

Art. 1º Den tro do prin cí pio da uni ver sa li da de de
aten di men to da po pu la ção, pre vis ta pelo SUS (Sis te -
ma Uni co de Sa ú de), in de pen den te de qua is quer in di -
ca ti vos de tra ta men to, en ca mi nha men tos ou pa re ce -
res, to das as mu lhe res bra si le i ros, a par tir dos 30
anos de ida de, re ce be rão, gra tu i ta men te, uma vez por
ano, exa mes gi ne co ló gi cos, in clu si ve ma mo gra fia.
como for ma de pre ve nir do en ças, em Hos pi ta is cre-
den ci a dos pelo SUS, cus te a dos pelo Go ver no.

Pa rá gra fo úni co. As mu lhe res be ne fi ci a das, de-
ve rão apre sen tar de cla ra ção de po bre za e ter, no mo-
men to dos exa mes gi ne co ló gi cos e de ma mo gra fia,
no mí ni mo trin ta (30) anos de ida de, para ca sos de
pre ven ção e, com qual quer ida de, quan do cons ta ta -
dos pro ble mas gi ne co ló gi cos e de mama, ates ta dos
por mé di cos cre den ci a dos pelo SUS.

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

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

Jus ti fi ca ção

Assis ti mos, pela te le vi são, du ran te todo o ano
pas sa do, o go ver no fe de ral afir mar em sua pro pa gan -
da, que “97 É o ano da sa ú de no Bra sil”, com uma mu-
lher fa zen do o au to e xa me de mama e afir man do que
“as que en con tra rem a1 gum nó du lo, ou qual quer co i -
sa di fe ren te, de ve ri am pro cu rar os Pos tos de Sa ú de.

No en tan to, não di zia para as mu lhe res, que se
fos se ne ces sá ria uma ma mo gra fia, em lu gar ne nhum
do Bra sil, este exa me se ria de gra ça, pois cus ta en tre
R$250,00 e R$300,00.

Qu an tas mu lhe res po dem pa gar este va lor por
um exa me?

Qu an tas po de ri am es tar vi vas se o go ver no re-
al men te pa gas se uma ma mo gra fia?
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É ne ces sá rio e ur gen te, pa tro ci nar es tes exa-
mes pre ven ti vos às mu lhe res des te País e, por este
mo ti vo apre sen to este pro je to.

Bra sí lia, 20 de ja ne i ro de 1998. – Enio Bac ci,
De pu ta do Fe de ral, Vice-lí der PDT.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2002
(Nº 1.636/99, na Casa de Ori gem)

Mo di fi ca o art. 67, in ci so V, da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996, para
as se gu rar re u nião se ma nal de es tu dos
aos pro fis si o na is da edu ca ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so V do art. 67 da Lei nº 9.394, de

20 de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 67 ..................................................
..............................................................
V – pe río do se ma nal su fi ci en te para

re u niões de es tu dos, pla ne ja men to e ava li a -
ção, in clu í do na car ga de tra ba lho.

............................."........................(NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.636 DE 1999

Asse gu ra re u nião se ma nal de es tu -
dos aos pro fes so res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Com base no ar ti go 3º da Lei nº 9.394/96

aten den do a prin cí pi os como: ga ran tia de pa drão de
qua li da de, ges tão de mo crá ti ca do en si no, va lo ri za ção 
dos pro fis si o na is da edu ca ção, plu ra lis mo de idéi as e
de con cep ções pe da gó gi cas e, aten den do, ain da, ao
pres cri to nos ar ti gos 13 e 67 da mes ma lei fica as se -
gu ra do ao cor po do cen te das es co las, em to dos os
sis te mas de en si no, ho rá rio se ma nal su fi ci en te para a
re a li za ção de re u niões pe da gó gi cas.

Art. 2º O tem po pre vis to deve fa vo re cer a re vi -
são da pro pos ta pe da gó gi ca, com pa ti bi li za ção de
con te ú dos e me to do lo gi as, bem como tro ca de ex pe -
riên ci as e terá in clu são as se gu ra da na car ga ho rá ria
se ma nal do pro fes sor.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Sala de Ses sões,

Jus ti fi ca ção

Entre os mu i tos ele men tos di fe ren ci a do res de
es co las en con tra dos em uma aná li se que vi e mos re a -
li zan do. E, in clu si ve, nas ten ta ti vas de en ten der a de-
ca dên cia a que es tão sub me ti dos al guns sis te mas de
en si no que de alto pa drão de vida pe da gó gi ca vi e ram
a cair numa mes mi ce que apa vo ra va a to dos os nos-
sos teó ri cos edu ca ci o na is a co me çar pe los da Esco la
Nova, um ele men to se des ta ca e é cons tan te: o aban-
do no da prá ti ca de re u niões pe da gó gi cas re gu lar -
men te re a li za das e va lo ri za das na se ma na na es co la
e do pro fes sor.

As es co las que mais se des ta ca ram no pas sa do 
man ti nham por pró pria con ta esta prá ti ca e po de mos
cons ta tar que as pro gra ma ções, os pro pó si tos os au-
xí li os, as so lu ções bus ca das nes tas opor tu ni da des,
tra du zi am e cor po ri fi ca vam para pro fes so res e alu nos 
o es pí ri to da es co la, que por si só era tão edu ca ti vo
quan to o que se de sen vol via na sala de aula.

Pe las mais di ver sas ra zões, es co las e sis te mas, 
aque las sem pre in flu en ci a das por aque les, num prag-
ma tis mo pou co in te li gen te, fo ram abrin do mão das re-
u niões pe da gó gi cas como su pér flu as ou como pe ri -
go sas.

Sa be mos da exis tên cia de re u niões inú te is, isto
não in va li da a re u nião mas re me te para aná li se do
como são pla ne ja das e exe cu ta das.

A prá ti ca do cen te só se aper fe i çoa no es tu do e
na dis cus são e esta pas sa a ser al ta men te eco nô mi -
ca para o sis te ma pelo fe ed back cons tan te e pela
ava li a ção sis te má ti ca que fa vo re ce, pro vo can do a re-
du ção do fra cas so es co lar como a eva são e a re pe -
tên cia e pro mo ven do ma i or in te res se e se gu ran ça
para o pro fes sor.

A vin cu la ção en tre a te o ria e a prá ti ca só se re a -
li za na re fle xão so bre a ação. E a idéia de que só en si -
na quem apren de se for ta le ce nes ta tro ca pela bus ca
de so lu ções e de no vos de sa fi os, aper fe i ço an do o en-
si nar e o apren der.

Pela nos sa pró pria ex pe riên cia, pela fé em que
os pro ces sos de mo crá ti cos são os mais se gu ros e du-
ra dou ros, pela con fi an ça na ação pro gres sis ta dos do-
cen tes e pela bus ca de sua va lo ri za ção, en ca mi nho a
esta casa para apro va ção pro je to de lei vi san do as se -
gu rar re u nião se ma nal de es tu do aos pro fes so res.

Sala de Ses sões, – Esther Gros si, De pu ta da
Fe de ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.
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TÍTULO VI
Dos Pro fis si o na is da Edu ca ção

....................................................................................
Art. 67. Os sis te mas de en si no pro mo ve rão a va-

lo ri za ção dos pro fis si o na is da edu ca ção, as se gu ran -
do-lhes, in clu si ve nos ter mos dos es ta tu tos e dos pla-
nos de car re i ra do ma gis té rio pú bli co:

I – in gres so ex clu si va men te por con cur so pú bli -
co de pro vas e tí tu los:

II – aper fe i ço a men to pro fis si o nal con ti nu a do, in-
clu si ve com li cen ci a men to pe rió di co re mu ne ra do
para esse fim;

III – piso sa la ri al pro fis si o nal:
IV – pro gres são fun ci o nal ba se a da na ti tu la ção

ou ha bi li ta ção, e na ava li a ção do de sem pe nho;
V – pe río do re ser va do a es tu dos, pla ne ja men to

e ava li a ção, in clu í do na car ga de tra ba lho:
VI – con di ções ade qua das de tra ba lho.
Pa rá gra fo úni co. A ex pe riên cia do cen te é pré-re-

qui si to para o exer cí cio pro fis si o nal de qua is quer ou-
tras fun ções de ma gis té rio, nos ter mos das nor mas
de cada sis te ma de en si no.
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2002
(Nº 2.219/99, na Casa de ori gem)

De no mi na “Ae ro por to de Mon tes
Cla ros/Má rio Ri be i ro” o ae ro por to da ci-
da de de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ae ro por to de Mon tes

Cla ros/Má rio Ri be i ro” o ae ro por to da ci da de de Mon-
tes Cla ros, Es ta do de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.219, DE 1999

De no mi na “Ae ro por to de Mon tes
Cla ros/Má rio Ri be i ro” o ae ro por to da ci-
da de de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ae ro por to de Mon tes

Cla ros/Má rio Ri be i ro" o ae ro por to da ci da de de Mon-
tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Jus ti fi ca ção

O Sr. Má rio Ri be i ro da Sil ve i ra, além de ve re a -
dor, vice-pre fe i to, pre fe i to da ci da de de Mon tes Cla ros 
e duas ve zes se cre tá rio de Esta do, se des ta cou prin-
ci pal men te pelo amor a sua ci da de na tal. Não bas tas -
se o im por tan te tra ba lho na me di ci na, se des ta cou na
área em pre sa ri al, im pul si o nan do a cul tu ra por meio
da im plan ta ção de ci ne mas e o es por te com a fun da -
ção do Ate neu, time da ci da de. Tam bém foi o fun da -
dor da Fa cul da de de Me di ci na de Mon tes-Cla ros, um
dos or gu lhos do mu ni cí pio. Qu e ri do pe los ami gos e
res pe i ta dos por to dos Ma rão, como era co nhe ci do de-
i xa um va zio em toda a so ci e da de de Mon tes Cla ros e
nor te de Mi nas.

Sala das Ses sões, 9 de de zem bro de 1999. –
De pu ta do Wal fri do Ma res Guia, PTB – MG.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 42, DE 2002
(Nº 2.323, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o con tro le e co mer ci a -
li za ção do pro du to “soda cáus ti ca”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A ro tu la gem e a ven da da subs tân cia

soda cáus ti ca, na for ma de hi dró xi do de só dio ou car-
bo na to de só dio, re gem-se por esta lei.

Art. 2º To dos os pro du tos re fe ri dos no art. 1º de-
ve rão con ter, em suas em ba la gens e nos seus ró tu -
los, ad ver tên ci as es cri tas, de for ma fa cil men te le gí -
vel, so bre os ris cos com sua ma ni pu la ção e, prin ci pal -
men te, com sua in ges tão.

Pa rá gra fo úni co. As em ba la gens e as ro tu la gens 
de ve rão, ain da, tra zer si na is grá fi cos que in di quem a
na tu re za de ve ne no da subs tân cia soda cáus ti ca.

Art. 3º É ve da da a ex po si ção à ven da, da subs-
tân cia ob je to do art. 1º, em lo cal de al tu ra in fe ri or a um
me tro e meio do solo.

Art. 4º Fica pro i bi da a ven da de soda cáus ti ca
para me no res de de zes se is anos.

Art. 5º As pes so as ju rí di cas ou fí si cas que co-
mer ci a li za rem os pro du tos pre vis tos no art. 1º de vem
es tar ca das tra das jun to à au to ri da de sa ni tá ria com-
pe ten te.

Art. 6º Por meio de fis ca li za ção da au to ri da de
sa ni tá ria com pe ten te, e, sem pre ju í zo das san ções de
na tu re za ci vil ou pe nal ca bí ve is, aos in fra to res des ta
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Lei apli cam-se al ter na ti va ou cu mu la ti va men te, as pe-
nas de:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta;
III – apre en são do pro du to; e
IV – in ter di ção do es ta be le ci men to pro du tor ou

de co mér cio.
Art. 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei

no pra zo de no ven ta dias, a par tir de sua pu bli ca ção.
Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.323, DE 2000

Dis põe so bre o con tro le e co mer ci a -
li za ção do pro du to “soda cáus ti ca;”

O Con gres so Na ci o nal, de cre ta:
Art. 1º A ro tu la gem e a ven da da subs tân cia

soda cáus ti ca, na for ma de hi dró xi do de só dio ou car-
bo na to de só dio, re gem-se por esta lei.

Art. 2º To dos os pro du tos re fe ri dos no ar ti go an-
te ri or de ve rão con ter, em suas em ba la gens e nos
seus ró tu los, ad ver tên ci as es cri tas, de for ma fa cil -
men te le gí vel, so bre os ris cos com sua ma ni pu la ção
e, prin ci pal men te, com sua in ges tão.

Pa rá gra fo úni co. As em ba la gens e as ro tu la gens 
de ve rão, ain da, tra zer si na is grá fi cos que in di quem a
na tu re za de ve ne no da subs tân cia soda cáus ti ca.

Art. 3º Fica pro i bi da a ven da de soda cáus ti ca
para me no res de de zes se is anos.

Art. 4º As pes so as ju rí di cas ou fí si cas que co-
mer ci a li za rem os pro du tos pre vis tos no art. 1º de vem
es tar ca das tra das jun to à au to ri da de sa ni tá ria com-
pe ten te.

Art. 5º Por meio de fis ca li za ção da au to ri da de
sa ni tá ria com pe ten te, e, sem pre ju í zo das san ções de
na tu re za ci vil ou pe nal ca bí ve is, aos in fra to res, da
pre sen te lei apli cam-se, al ter na ti va ou cu mu la ti va -
men te, as pe nas de:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta;
III – apre en são do pro du to; e,
IV – in ter di ção do es ta be le ci men to pro du tor ou

de co mér cio.
Art. 6º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A soda cáus ti ca tor nou-se um pro du to de uso
ra zo a vel men te po pu lar. Uti li za da des de os há bi tos
mais an ti gos de pro du zir sa bões em am bi en te do-

més ti co até na fun ção de de sen tu pi men to de en ca na -
men tos hi dráu li cos, esta subs tân cia tem li vre pro du -
ção e co mer ci a li za ção em nos so País e tem gran de
con su mo.

No en tan to, nu me ro sos aci den tes têm ocor ri do
com a ma ni pu la ção da soda cáus ti ca, seja em am bi -
en tes do més ti cos, ou em am bi en tes de tra ba lho. Mu i -
tas in to xi ca ções acon te cem com cri an ças por in ges -
tão ou sim ples men te ma nu se io de pas ti lhas des ta
subs tân cia.

Com adul tos tam bém acon te cem fre qüen tes
aci den tes pelo des co nhe ci men to de suas pro pri e da -
des cor ro si vas que le sam gra ve men te os te ci dos do
or ga nis mo hu ma no.

É com o pro pó si to de pre ve nir es tes aci den tes
com o uso de soda cáus ti ca, que tan tos pre ju í zos ca-
u sam às pes so as e à so ci e da de, que ofe re ce mos
esta pro po si ção.

Pro po mos a ins cri ção de ad ver tên ci as nas em-
ba la gens e ro tu la gens da soda cáus ti ca e a pro i bi ção
da ven da para me no res de de zes se is anos e pre ve -
mos as de vi das pe na li da des para os in fra to res.

Pela im por tân cia so ci al do as sun to, con cla ma -
mos nos sos co le gas De pu ta dos des ta Câ ma ra Fe de -
ral a que ana li sem e apro vem este Pro je to de Lei.

Sala das Ses sões, 19 de ja ne i ro de 2000. –
De pu ta do Agne lo Qu e i roz, (PCdoB/DF)

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2002
(Nº 2.959/2000, de Casa de Ori gem)

Mo di fi ca o art. 40 e o art. 250 da Lei
nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997,
quan to ao trá fe go de ve í cu los com fa róis
ace sos du ran te o dia nas ro do vi as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei al te ra o in ci so I do art. 40 e acres-

ce a alí nea e ao in ci so I do art. 250 da Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997, para dis ci pli nar o trá fe go de
ve í cu los com fa róis ace sos du ran te o dia nas ro do vi -
as.

Art. 2º O in ci so I do art. 40 da Lei nº 9.503, de 23
de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 40”. ...............................................
I – o con du tor man te rá ace sos os fa-

róis do ve í cu lo nas ro do vi as uti li zan do luz
ba i xa du ran te o dia e a no i te, como tam bém
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nos tú ne is pro vi dos de ilu mi na ção pú bli ca
du ran te o dia;

..................................................... “(NR)

Art. 3º Fica acres ci da a alí nea e ao in ci so I do
art. 250 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997:

“Art. 250. ...............................................
I – .........................................................

..........................................................
e) de dia e de no i te, nas ro do vi as;
.....................................................“(NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.959, DE 2000

Mo di fi ca o art. 40 e o art. 250 da Lei
nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997,
quan to ao trá fe go de ve í cu los com fa róis
ace sos du ran te o dia nas ro do vi as;

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei al te ra o in ci so I do art. 40 e acres ce 

a alí nea e ao in ci so I do art. 250 da Lei nº 9.503, de 23
de se tem bro de 1997, para dis ci pli nar o trá fe go de ve í -
cu los com fa róis ace sos du ran te o dia nas ro do vi as.

Art. 2º O in ci so I do art. 40 da Lei nº 9.503, de 23
de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção

Art. 40. ..................................................
I – o con du tor man te rá ace sos os fa-

róis do ve í cu lo nas ro do vi as uti li zan do luz
ba i xa du ran te o dia e a no i te, como tam bém
nos tú ne is pro vi dos de ilu mi na ção pú bli ca
du ran te o dia:” (NR)

Art. 3º Fica acres ci da a alí nea e ao in ci so I do
art. 250, da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997.

“Art. 250”. .............................................
I – .........................................................
e) de dia e de no i te, nas ro do vi as.

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

Jus ti fi ca ção

Após dois anos da en tra da em vi gor do Có di go
de Trân si to Bra si le i ro, ins ti tu í do pela Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997, vi ven ci a mos a fase de pro-
ver-lhe acrés ci mos e mo di fi ca ções, ten do em vis ta
seu aper fe i ço a men to.

Insta do pela pre o cu pa ção com o au men to da
se gu ran ça nas ro do vi as bra si le i ras, ten do em vis ta a
di mi nu i ção do nú me ro de aci den tes de trân si to, apre-
sen ta mos a pre sen te me di da obri gan do a con du ção
de to dos os ve í cu los nas ro do vi as com os fa róis de luz
ba i xa ace sos.

Inter na men te, a pro pos ta tem por base a ex pe -
riên cia po si ti va do Esta do do Rio Gran de do Sul que,
após ado tar a de ter mi na ção, ob te ve de crés ci mo no
mon tan te de ocor rên cia de si nis tros na sua ma lha ro-
do viá ria. Na es fe ra in ter na ci o nal, a prá ti ca de vá ri os
pa í ses eu ro pe us e tam bém do Ca na dá ra ti fi cam seus
be ne fí ci os.

Con si de ran do o as pec to ins ti tu ci o nal, tem-se a
Re so lu ção nº 18 do Con tran, de 17 de fe ve re i ro de
1998, que re co men da às au to ri da des de trân si to com
cir cuns cri ção so bre as vias ter res tres a in cen ti va rem
seus usuá ri os, por meio de cam pa nhas edu ca ti vas, a
man te rem o fa rol ba i xo ace so dos ve í cu los, du ran te o
dia, nas ro do vi as.

Assim, este pro je to de lei pre ten de pro ver a me-
lhor vi su a li za ção dos ve í cu los em qual quer cir cuns -
tân cia ge o grá fi ca ou cli má ti ca. Inde pen den te de cor,
mo de lo ou ta ma nho dos mes mos.

Pela re le vân cia in ques ti o ná vel e ele va do al can -
ce, con ta mos com o apo io dos nos sos Pa res para a
apro va ção des ta pro po si tu ra.

Sala das Ses sões, 3 de maio de 2000. – De pu -
ta do Wil son San tos.

LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

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

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

CAPÍTULO III
Das Nor mas Ge ra is de Cir cu la ção e Con du ta.

....................................................................................
Art. 40. O uso de lu zes em ve í cu lo obe de ce rá às

se guin tes de ter mi na ções:
I – o con du tor man te rá ace sos os fa róis do ve í -

cu lo, uti li zan do luz ba i xa, du ran te a no i te e du ran te o
dia nos tú ne is pro vi dos de ilu mi na ção pú bli ca:

II – nas vias não ilu mi na das o con du tor deve
usar luz alta, ex ce to ao cru zar com ou tro ve í cu lo ou
ao se gui-lo;

III – a tro ca de luz ba i xa e alta, de for ma in ter mi -
ten te e por cur to pe río do de tem po, com o ob je ti vo de
ad ver tir ou tros mo to ris tas, só po de rá ser uti li za da
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para in di car a in ten ção de ul tra pas sar o ve í cu lo que
se gue à fren te ou para in di car a exis tên cia de ris co à
se gu ran ça para os ve í cu los que cir cu lam no sen ti do
con trá rio:

IV – o con du tor man te rá ace sas pelo me nos as
lu zes de po si ção do ve í cu lo quan do sob chu va for te,
ne bli na ou cer ra ção:

V – o con du tor uti li za rá o pis ca-aler ta nas se-
guin tes si tu a ções:

a) em imo bi li za ções ou si tu a ções de emer gên -
cia:

b) quan do a re gu la men ta ção da via as sim o de-
ter mi nar:

VI – du ran te a no i te, em cir cu la ção, o con du tor
man te rá ace sa a luz de pla ca:

VII – o con du tor man te rá ace sas, à no i te, as lu-
zes de po si ção quan do o ve i cu lo es ti ver pa ra do para
fins de em bar que ou de sem bar que de pas sa ge i ros e
car ga ou des car ga de mer ca do ri as.

Pa rá gra fo úni co. Os ve í cu los de trans por te co le -
ti vo re gu lar de pas sa ge i ros, quan do cir cu la rem em fa-
i xas pró pri as a eles des ti na das, e os ci clos mo to ri za -
dos de ve rão uti li zar-se de fa rol de luz ba i xa du ran te o
dia e a no i te.
....................................................................................

CAPÍTULO XV
Das Infra ções

....................................................................................
Art. 250. Qu an do o ve í cu lo es ti ver em mo vi men -

to:
I – de i xar de man ter ace sa a luz ba i xa:
a) du ran te a no i te:
b) de dia, nos tú ne is pro vi dos de ilu mi na ção pú-

bli ca.
c) de dia e de no i te, tra tan do-se de ve i cu lo de

trans por te co le ti vo de pas sa ge i ros, cir cu lan do em fa i -
xas ou pis tas a eles des ti na das:

d) de dia e de no i te, tra tan do-se de ci clo mo to -
res:

II – de i xar de man ter ace sas pelo me nos as lu-
zes de po si ção sob chu va for te, ne bli na ou cer ra ção:

III – de i xar de man ter a pla ca tra se i ra ilu mi na da,
á no i te:

Infra ção – mé dia:
Pe na li da de – mul ta.

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

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2002
(Nº 3.050/2000, na Casa de ori gem)

Tor na obri ga tó ria a im pres são, em
to das as con tas de ener gia elé tri ca, do
nú me ro do te le fo ne de aten di men to da
Ou vi do ria da Agên cia Na ci o nal de Ener-
gia Elé tri ca (ANEEL).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei tor na obri ga tó ria a apre sen ta ção,

em to das as con tas de pres ta ção dos ser vi ços de
ener gia elé tri ca, do nú me ro do te le fo ne de aten di -
men to da Ou vi do ria da Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca (ANEEL).

Art. 2º É obri ga tó ria a apre sen ta ção, em to das
as con tas de pres ta ção de ser vi ços de ener gia elé tri -
ca, do nú me ro do te le fo ne de aten di men to da Ou vi do -
ria da Ane el, para o en ca mi nha men to das re cla ma -
ções e su ges tões dos con su mi do res des se ser vi ço
pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. A in for ma ção cons tan te do ca-
put des te ar ti go de ve rá es tar apre sen ta da em lo cal
de des ta que, de ma ne i ra a per mi tir a fá cil vi su a li za -
ção por par te dos con su mi do res.

Art. 3º As con ces si o ná ri as dos ser vi ços pú bli cos 
de ener gia elé tri ca que des cum pri rem o dis pos to nes-
ta lei se rão mul ta das em va lor equi va len te a vin te Uni-
da des Fis ca is de Re fe rên cia (UFIR) por con ta em que
não cons tem as in for ma ções re que ri das, fa zen do-se
a co bran ça em do bro, no caso de re in ci dên cia.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.050, DE 2000

Tor na obri ga tó ria a im pres são, em
to das as con tas de ener gia elé tri ca, do
nú me ro do te le fo ne de aten di men to da
Ou vi do ria da Agên cia Na ci o nal de Ener-
gia Elé tri ca (ANEEL);

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei tor na obri ga tó ria a apre sen ta ção,

em to das as con tas de pres ta ção aos ser vi ços de
ener gia elé tri ca, do nú me ro do te le fo ne de aten di -
men to da Ou vi do ria da Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca (ANEEL).

Art. 2º É obri ga tó ria a apre sen ta ção, em to das
as con tas de pres ta ção de ser vi ços de ener gia elé tri -
ca, do nú me ro do te le fo ne de aten di men to da Ou vi do -
ria da Ane el, para o en ca mi nha men to das re cla ma -
ções e su ges tões dos con su mi do res des se ser vi ço
pú bli co.
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Pa rá gra fo úni co. A in for ma ção cons tan te do ca-
put des te ar ti go de ve rá es tar apre sen ta da em lo cal
de des ta que, de ma ne i ra a per mi tir a fá cil vi su a li za -
ção por par te dos con su mi do res.

Art. 3º As con ces si o ná ri as dos ser vi ços pú bli -
cos de ener gia elé tri ca que des cum pri rem o dis pos -
to nes ta lei se rão mul ta das em va lor equi va len te a
vin te Uni da des Fis ca is de Re fe rên cia (UFIR) por
con ta em que não cons tem as in for ma ções re que ri -
das, fa zen do-se a co bran ça em do bro, no caso de
re in ci dên cia.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Mu i tas ve zes, ao se rem le sa dos em seus di re i -
tos, os con su mi do res bra si le i ros não apre sen tam re-
cla ma ções, não por se rem con for mis tas ou aco mo da -
dos, mas sim ples men te por não sa be rem a quem
deve di ri gir-se para fa ze rem suas que i xas.

Isto se dá, em boa par te, por cul pa do pró prio
Esta do, a quem cabe a ta re fa de fis ca li za ção das re la -
ções de con su mo em nos so país, que não dis põe de
qua dros su fi ci en tes para re a li zar sua mis são e, como
não cria qual quer in cen ti vo nes se cam po, tam bém
não con ta com a boa von ta de dos con su mi do res para
au xi liá-lo nes se mis ter, com sua fis ca li za ção vo lun tá -
ria.

Cre mos que atra vés de nos sa pro po si ção, es-
ta be le cen do a obri ga to ri e da de da apre sen ta ção à
po pu la ção de um nú me ro te le fô ni co para o ofe re ci -
men to de que i xas a res pe i to das mu i tas ir re gu la ri da -
des hoje exis ten tes nos ser vi ços de for ne ci men to de
ener gia elé tri ca, es ta re mos ofe re cen do a to dos os
bra si le i ros não ape nas meio pare aju dá-los a en con -
trar um ca nal apro pri a do para apre sen ta rem suas re-
cla ma ções e su ges tões, como tam bém cri an do um
me ca nis mo que es ti mu le nos sa po pu la ção a au xi li ar
o go ver no a de fen der os di re i tos dos con su mi do res
e, fi nal men te, for ta le cen do a no ção de ci da da nia em
nos so país.

Por to das es sas ra zões, vi mos pe dir o de ci di do
apo io de nos sos pa res nes ta Casa para a rá pi da
trans for ma ção de nos sa pro po si ção em lei.

Sala das Ses sões, 18 de maio de 2000. – De pu -
ta do Antô nio Jor ge.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, DE 2002
(Nº 3.289/2000, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre os jo gos de ví deo e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a. co mer ci a li za ção, e todo o

ter ri tó rio na ci o nal, de jo gos de ví deo ou si mi la res que
in cen ti vem a vi o lên cia con tra co i sa, ani mal ou pes-
soa, nos qua is o jo ga dor se si tue na po si ção de au tor
ou co-au tor da ação, re pre sen ta da por bra ços ou
mãos que em pu nham as ar mas ou aces só ri os que fa-
zem par te do jogo.

Art. 2º Os es ta be le ci men tos de aces so ao pú bli -
co que pos su em e fun ci o na men to má qui nas de Jo gos 
ele trô ni cos que se en qua dre nas ve da ções pre vis tas
no art. 1º de ve rão de sa ti var es ses equi pa men tos ou
tro car a sua pro gra ma ção, ade quan do-a ao es ta be le -
ci do por esta lei.

Art. 3º A vi o la ção do dis pos to nes ta lei im pli ca rá
as se guin tes san ções:

I – mul ta no va lor cor res pon den te ao do bro do
pre ço do equi pa men to;

II – sus pen são das ati vi da des co mer ci a is por
trin ta dias e caso de re in ci dên cia; e

III – en cer ra men to das ati vi da des do es ta be le ci -
men to na se gun da re in ci dên cia.

Art. 4º Esta lei en tra em  vi gor qua ren ta e cin co
dias após a data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI Nº 3.289, DE 2000

Dis põe so bre jo gos de ví deo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a co mer ci a li za ção e todo o

ter ri tó rio na ci o nal, de jo gos de ví deo que in cen ti ve a
vi o lên cia con tra a co i sa ani mal ou pes soa, e que o jo-
ga dor fi gu ra no pri me i ro pla no, ou como par te in te -
gran te das ce nas do jogo, re pre sen ta da por um ou
mais dos opo si to res, opo nen tes ou con ten do res.

Pa rá gra fo úni co. Enten de-se como “pri me i ro
pla no” aque le em que o ”jo ga dor“ “vê-se“ re pre sen ta -
do pe los bra ços ou mãos que em pu nha as ar mas ou
aces só ri os que fa zem par te do jogo. Esta téc ni ca é
co nhe ci da tam bém como ”ce nas em pri me i ra pes-
soa".

Art. 2º Os es ta be le ci men tos de la zer que por
meio de fi chas ou qual quer ou tro, dêem aces so ás
má qui nas de jo gos ele trô ni cos, dos pro i bi dos por
essa Lei in cor rem na mes ma san ções.

Pa rá gra fo úni co. Aque les que já têm em fun ci o -
na men to má qui nas de jo gos ele trô ni cos que se en-

07210 Sex ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    7MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



qua drem nos pre vis tos no Art. 1º des ta lei têm 30 dias
para re ti ra rem-nas de seus es ta be le ci men tos, ou tro-
car sua pro gra ma ção, ade quan do-as ao es ta be le ci do
nes ta lei.

Art. 3º A vi o la ção do dis pos to nes ta lei im pli ca rá
as se guin tes san ções.

I – mul ta no va lor cor res pon den te ao do bro do
pre ço co bra do pela mer ca do ria:

II – sus pen são das ati vi da des co mer ci a is por
até 30 (trin ta dias) no caso de re i cin dên cia;

III – fe cha men to do es ta be le ci men to se, após a
apli ca ção da pena pre vis ta no in ci so an te ri or, o co-
mer ci an te vol tar a re in ci dir.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor qua ren ta e cin co
dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Este pro je to tem como ob je ti vo pro i bir os jo gos
de ví deo e que o jo ga dor apa re ce em pri me i ro pla no.
Hoje os jo vens usa este jogo de uma for ma ex tre ma -
men te pes so al, pois a im pres são que se tem é que se
atin giu a pes soa do ví deo de for ma di re ta, isto in cen ti -
va a cri mi na li da de, pois é uma es pé cie de es tá gio à
ela.

A agres si vi da de vis lum bra da nes te tipo de jogo
è uma gran de pre o cu pa ção. Não se deve in cen ti var
os jo vens a tre i na rem a cri mi na li da de nos jo gos de ví-
deo.

Des se modo, apre sen ta mos este Pro je to para
cuja apro va ção con ta mos com o apo io de nos sos ilus-
tres Pa res.

Sala das Ses sões, 27 de ju nho 2000. – De pu ta do 
De Ve las co.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2002
(Nº 3.739/2000, na Casa de Ori gem)

De no mi na ”Ro do via Mi nis tro Alfre-
do Nas ser“ a ro do via BR-153, do Esta do
do Pará até o Esta do do Rio Gran de do
Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da ”Ro do via Mi nis tro Alfre-

do Nas ser“ a ro do via BR-153 com pre en di da en tre o
Mu ni cí pio de Ma ra bá, no Esta do do Pará, até o Mu ni -
cí pio de Ace guá, no Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.739, DE 2000

De no mi na ”Ro do via Mi nis tro Alfre-
do Nas ser“ a ro do via BR-153, do Esta do
do Pará até o Esta do do Rio Gran de do
Sul;

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da “Ro do via Mi nis tro Alfre-

do Nas ser“ a ro do via BR-153 com pre en di da en tre o
Mu ni cí pio de Ma ra bá, no Esta do do Pará, até o Mu ni -
cí pio de Ace guá, no Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Jus ti fi ca ção

Alfre do Nas ser nas ceu em Ca i a pô nia, no Esta-
do de Go iás, em 30 de abril de 1907, fi lho Mi guel e
Alba Nas ser, imi gran tes li ba ne ses. Vin te anos de po is, 
ba cha re lou-se em di re i to na ca pi tal pa u lis ta, ini ci an do 
suas ati vi da des como jor na lis ta pro fis si o nal na Fo lha
de S.Pa u lo.

Re tor nan do à sua ci da de na tal, ele ga nhou o
pri me i ro man da to como de pu ta do es ta du al de Go iás,
ao lon go do qual par ti ci pou de vá ri as ati vi da des po lí ti -
cas de gran de re per cus são. Pou co de po is da pro mul -
ga ção da nova Cons ti tu i ção em 17 de ju lho de 1934.
Nas ser foi ele i to de pu ta do à Assem bléia Cons ti tu in te
de Go iás e, no de cor rer de seu man da to, par ti ci pou
da Ali an ça Na ci o nal Li ber ta do ra.

Com a im plan ta ção do Esta do Novo, trans fe -
riu-se para o Rio de Ja ne i ro e de di cou-se à ad vo ca -
cia, afas tan do-se da im pren sa para não se sub me ter
às im po si ções do fa mo so De par ta men to de Impren sa 
e Pro pa gan da (DIP), ór gão cri a do em 1939 para man-
ter a cen su ra em qua se to dos os me i os de co mu ni ca -
ção.

Em ja ne i ro de 1947 foi ele i to Se na dor por Go iás, 
como re sul ta do do tra ba lho po lí ti co que de sen vol ve ra
nes se pe río do, con se guin do re u nir as opo si ções em
seu Esta do em tor no de seu par ti do, a União De mo -
crá ti ca Na ci o nal (UDN) Com ape nas 40 anos de ida-
de. par ti ci pou da Co mis são Mis ta de Leis Com ple -
men ta res e foi re la tor do Pla no Sal te, pro gra ma de
am pla en ver ga du ra apre sen ta do pelo go ver no do ge-
ne ral Eu ri co Gas par Du tra, li ga do a sa ú de, ali men ta -
ção, trans por te e ener gia, Em 1949, foi de sig na do
vice-pre si den te do Cen tro de Estu dos e De fe sa do
Pe tró leo e da Eco no mia Na ci o nal – CEDPEN, en ti da -
de cri a da com o ob je ti vo de de fen der o mo no pó lio es-
ta tal da ex plo ra ção das ja zi das mi ne ra is do País. De i -
xou o Se na do em ja ne i ro de 1951 e, dois anos de po is, 
foi de sig na do mem bro do Con se lho Na ci o nal de Eco-
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no mia, car go que ocu pou até o su i cí dio do Pre si den te 
Ge tú lio Var gas em 24 de agos to ce 1954.

De vol ta ao Con gres so, em 1958, ele geu-se De-
pu ta do Fe de ral por Go iás, na co li ga ção da UDN com
o Par ti do So ci al Pro gres sis ta (PSP), com a ma i or vo-
ta ção ob ti da pe los par ti dos opo si ci o nis tas. Sin to ni za -
do com a ne ces si da de de in te ri o ri za ção do de sen vol -
vi men to, apo i ou a trans fe rên cia da ca pi tal fe de ral
para Bra sí lia, o que veio ocor rer em 21 de abril de
1961. Nes se mes mo ano, ocu pou o car go de se gun -
do-se cre tá rio da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Em 12 de ou tu bro de 1961, Alfre do Nas ser foi
no me a do Mi nis tro da Jus ti ça pelo pri me i ro-mi nis tro
do ga bi ne te par la men ta ris ta, Tan cre co Ne ves, que
até en tão ocu pa va aque la pas ta. Foi res pon sá vel pelo
lan ça men to da pe dra fun da men tal da cri a ção da Po lí -
cia Fe de ral. re as su min do o man da to na Câ ma ra Fe-
de ral em ju nho de 1962.

Foi re e le i to De pu ta do Fe de ral em 1962, sem pre
por Go iás, e fa le ceu em  Bra sí lia, no dia 21 de no vem -
bro de 1965 em  ple no exer cí cio do man da to.

À vis ta dos tra ba lhos pres ta dos por Alfre do Nas-
ser ao País. en ten de mos jus ta e opor tu na a ho me na -
gem a este gran de ci da dão, dan do seu nome á ro do -
via BR-153, ra zão pela qual so li ci ta mos aos ilus tres
Par la men ta res o apo io para a apro va ção des te Pro je -
to de Lei.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 2000. –
De pu ta da Nair Xa vi er Lobo.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2002.
(Nº 4.781/2001, na Casa de ori gem)

Alte ra a Lei nº 7.210, de 11 de ju lho
de 1984, Lei de Exe cu ção Pe nal, dis pon -
do so bre o tra ba lho do pre so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 29 e 34 da Lei nº 7.210, de 11 de

ju lho de 1984, pas sam a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 29. O tra ba lho do pre so será re-
mu ne ra do, me di an te pré via ta be la, não po-
den do ser in fe ri or a um sa lá rio mí ni mo.

§ 1º. ......................................................
..............................................................
e) ao pa ga men to da con tri bu i ção pre vi -

den ciá ria, na for ma da le gis la ção da Pre vi -
dên cia So ci al.

....................................................".(NR)

“Art. 34. O tra ba lho po de rá ser ge ren ci -
a do por fun da ção, em pre sa pú bli ca com au-
to no mia ad mi nis tra ti va ou ou tras pes so as ju-
rí di cas de di re i to pri va do, me di an te li ci ta ção
e terá por ob je ti vo a for ma ção pro fis si o nal
do pre so.

Pa rá gra fo úni co. Nes sa hi pó te se, in-
cum bi rá à en ti da de ge ren ci a do ra pro mo ver e
su per vi si o nar a pro du ção com cri té ri os e mé-
to dos em pre sa ri a is, en car re gar-se de sua co-
mer ci a li za ção, bem como su por tar des pe sas, 
in clu si ve pa ga men to e re mu ne ra ção ade qua -
da e de en car gos tra ba lhis tas." (NR)

Art. 2º Fica re vo ga do o § 2º do art. 28 da Lei nº
7.210, de 11 de ju lho de 1984.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.781, DE 2001

Re vo ga o § 2º do art. 28, al te ra a re-
da ção do ca put e acres cen ta a alí nea e
ao § 1º do art. 29 da Lei nº 7.210, de 11 de
ju lho de 1984, que ”ins ti tui a Lei de Exe-
cu ção Pe nal“.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 29 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho

de 1984, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 29. O tra ba lho do pre so será re mu -
ne ra do,  me di an te pré via ta be la, não po den -
do ser in fe ri or a um sa lá rio mí ni mo. (N.R)

§ 1º........................................................
..............................................................
e) ao pa ga men to da con tri bu i ção pre vi -

den ciá ria na for ma da le gis la ção da Pre vi -
dên cia So ci al. (NR)

§ 2º.......................................................”

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

Art. 3º Fica re vo ga do o § 2º do art. 28 da Lei nº
7.210, de 11 de ju lho de 1984.

Jus ti fi ca ção

A Lei de Exe cu ção Pe nal, e seu ca pí tu lo III, dis-
põe so bre o tra ba lho do pre so, vi san do, prin ci pal men -
te, a sua re in te gra ção à so ci e da de.

É ób vio que o tra ba lho do pre so é de sen vol vi do
em con di ções di ver sas das de ou tros tra ba lha do res por
ter sido re ti ra da a sua li ber da de, o seu di re i to de ir e vir.

07212 Sex ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    9MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Enten de mos, no en tan to, que a con de na ção
com res tri ção à li ber da de não re ti ra do pre so a sua
dig ni da de como tra ba lha dor, nem po de ria ser re ti ra -
da. Ocor re, ou tros sim, que a le gis la ção vi gen te não
ga ran te di re i tos mí ni mos a essa ca te go ria de tra ba -
lha do res, que pode mu i tas ve zes ser ex plo ra da por
em pre sas sem es crú pu los, que pre ten dem tão-so-
men te uti li zar mão-de-obra ba ra ta.

Para pro te ger o tra ba lha dor pre so e ga ran tir-lhe
a dig ni da de do exer cí cio la bo ral, apre sen ta mos o pre-
sen te pro je to que visa, em pri me i ro lu gar, ele var a re-
mu ne ra ção mí ni ma de três quar tos para um sa lá rio
mí ni mo.

Ora, todo tra ba lha dor tem di re i to ao re ce bi men -
to do sa lá rio mí ni mo le gal, di re i to cons ti tu ci o nal men te 
ga ran ti do.

É de cons ti tu ci o na li da de du vi do sa a ma nu ten -
ção da re mu ne ra ção do pre so aba i xo da im pos ta pela
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Além dis so, es ta mos re vo gan do o § 2º do art. 28
da Lei de Exe cu ção Pe nal, que dis põe que “o tra ba lho 
do pre so não está su je i to ao re gi me da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho.”

O con tra to de tra ba lho é um con tra to re a li da de,
ou seja, há o vín cu lo em pre ga tí cio des de que ve ri fi ca -
dos os seus re qui si tos, in de pen den te da for ma de con-
tra ta ção. O pre so pode, des sa for ma, ser em pre ga do.

Evi den te men te a pena de res tri ção da li ber da de 
não pode ser es ten di da para o con tra to de tra ba lho,
pro i bin do a con tra ta ção nos ter mos da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho.

É ló gi co que nem to dos os tra ba lhos re a li za dos
pelo pre so se rão ca rac te ri za dos como vín cu lo em pre -
ga tí cio,  mas a pos si bi li da de de vi rem a ser, res ti tui a
dig ni da de a esse tra ba lha dor, evi tan do a ex plo ra ção
de sua mão-de-obra.

A dis cri mi na ção con tra o pre so no as pec to tra-
ba lho não pode con ti nu ar. A dig ni da de do tra ba lha dor
não é ne go ciá vel, nem está su je i ta a res tri ções, de-
ven do ser ga ran ti da sem pre.

Ou tra al te ra ção im por tan te do art. 29 da Lei de
Exe cu ções Pe na is é des ti nar par te da re mu ne ra ção
do pre so ao pa ga men to da con tri bu i ção pre vi den ciá -
ria para que pos sa go zar dos be ne fí ci os res pec ti vos,
in clu si ve da apo sen ta do ria em épo ca opor tu na.

Di an te do ex pos to, con ta mos com o apo io de
nos sos ilus tres Pa res na apro va ção do pre sen te pro-
je to que cer ta men te re pre sen ta rá ma i or jus ti ça so ci al.

Sala das Ses sões,  30 de maio de 2001. – De pu -
ta da Ma ria do Car mo Lara.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

Art. 28. O tra ba lho do con de na do, como de ver
so ci al e con di ção de dig ni da de hu ma na, terá fi na li da -
de edu ca ti va e pro du ti va.
....................................................................................

§ 2º O tra ba lho do pre so não está su je i to ao re gi -
me da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

Art. 29. O tra ba lho do pre so será re mu ne ra do,
me di an te pré via ta be la, não po den do ser in fe ri or a 3/4
(três quar tos) do sa lá rio mí ni mo.

§ 1º O pro du to da re mu ne ra ção pelo tra ba lho
de ve rá aten der:

a) à in de ni za ção dos da nos ca u sa dos pelo
cri me, des de que de ter mi na dos ju di ci al men te e não
re pa ra dos por ou tros me i os;

b) à as sis tên cia à fa mí lia;
c) a pe que nas des pe sas pes so a is;
d) ao res sar ci men to ao Esta do das des pe -

sas re a li za das com a ma nu ten ção do con de na do, em
pro por ção a ser fi xa da e sem pre ju í zo da des ti na ção
pre vis ta nas le tras an te ri o res.

§ 2º Res sal va das ou tras apli ca ções le ga is, será
de po si ta da a par te res tan te para cons ti tu i ção do pe-
cú lio, em Ca der ne ta de Pou pan ça, que será en tre gue
ao con de na do quan do pos to em li ber da de.
....................................................................................

Art. 34. O tra ba lho po de rá ser ge ren ci a do por
fun da ção, ou em pre sa pú bli ca, com au to no mia ad mi -
nis tra ti va, e terá por ob je ti vo a for ma ção pro fis si o nal
do con de na do.

Pa rá gra fo úni co. Nes sa hi pó te se, in cum bi rá à
en ti da de ge ren ci a do ra pro mo ver e su per vi si o nar a
pro du ção, com cri té ri os e mé to dos em pre sa ri a is, en-
car re gar-se de sua co mer ci a li za ção, bem como su-
por tar des pe sas, in clu si ve pa ga men to re mu ne ra ção
ade qua da.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2002
(Nº 5.307/2002, na Casa de ori gem)

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

Insti tui a Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica ins ti tu í da a Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co, vin cu la da ao Mi nis -
té rio da Edu ca ção, com sede na ci da de de Pe tro li na,
Esta do de Per nam bu co.

§ 1º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale
do São Fran cis co terá por ob je ti vo mi nis trar en si no
su pe ri or, de sen vol ver pes qui sa nas di ver sas áre as do
co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni ver si tá ria,
ca rac te ri zan do sua in ser ção re gi o nal me di an te atu a -
ção mul ti cam pi no Polo Pe tro li na/Per nam bu co e Ju a -
ze i ro/Ba hia, nos ter mos da Lei Com ple men tar nº 113,
de 19 de se tem bro de 2001.

§ 2º Fica au to ri za da a atu a ção da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co na re-
gião do Semi-ári do nor des ti no.

Art. 2º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co ad qui ri rá per so na li da de ju rí di -
ca a par tir da ins cri ção de seu ato cons ti tu ti vo no re-
gis tro ci vil das pes so as ju rí di cas, do qual será par te
in te gran te seu es ta tu to apro va do pela au to ri da de
com pe ten te.

Art. 3º O pa tri mô nio da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co será cons ti tu í do pe-
los bens e di re i tos que essa en ti da de ve nha a ad qui -
rir, in clu in do os bens que lhe ve nham a ser do a dos
pela União, Esta dos, Mu ni cí pi os e por ou tras en ti da -
des pú bli cas e par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. A Fun da ção Uni ver si da de Fe-
de ral do Vale do São Fran cis co só re ce be rá em do a -
ção bens li vres e de sem ba ra ça dos de qua is quer
ônus, in clu si ve dos de cor ren tes de de man da ju di ci a is.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
trans fe rir para a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co bens imó ve is lo ca li za dos no
mu ni cí pio de Pe tro li na, in te gran tes do pa tri mô nio da
União, da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, da
Uni ver si da de Fe de ral Ru ral de Per nam bu co, do Cen-
tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Per nam bu co 
e do Cen tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Pe-
tro li na.

§ 1º Fica igual men te au to ri za da a trans fe rên cia
de pes so al, cur sos, bens mó ve is e acer vos das ins ti -
tu i ções fe de ra is de en si no, lo ca li za das em Pe tro li na,
re fe ri das no ca put des te ar ti go.

§ 2º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a re ma -
ne jar e trans fe rir, para a Fun da ção Uni ver si da de Fe-
de ral do Vale do São Fran cis co, as do ta ções apro va -
das na Lei Orça men tá ria, con sig na das ao Cen tro Fe-
de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Pe tro li na, ao Cen-
tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Per nam bu co 
e des ti na das à Uni da de de Ensi no Des cen tra li za da

de Pe tro li na, e con sig na das a ou tras en ti da des fe de -
ra is de en si no su pe ri or lo ca li za das em Pe tro li na, Per-
nam bu co.

Art. 5º Os re cur sos fi nan ce i ros da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co se rão 
pro ve ni en tes de:

I – do ta ção con sig na da no or ça men to da União;
II – au xí li os e sub ven ções que lhe ve nham a ser

con ce di dos por qua is quer en ti da des pú bli cas ou par-
ti cu la res;

III – re mu ne ra ção por ser vi ços pres ta dos a en ti -
da des pú bli cas ou par ti cu la res;

IV – ope ra ções de cré di tos e ju ros ban cá ri os;
V – re ce i tas even tu a is.
Pa rá gra fo úni co. A im plan ta ção da Fun da ção

Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co fica
su je i ta à exis tên cia de do ta ção es pe cí fi ca no or ça -
men to da União e ao dis pos to na Lei nº 9.962, de 22
de fe ve re i ro de 2000.

Art. 6º No pe río do de tran si ção até a im plan ta -
ção da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co, que não de ve rá ul tra pas sar cin co
anos, ha ve rá um Con se lho de Ins ta la ção com a com-
pe tên cia de de li be rar so bre as po lí ti cas ins ti tu ci o na is
re la ci o na das à ins ta la ção da nova uni ver si da de.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho de Insta la ção, re fe -
ri do no ca put des te ar ti go, terá a se guin te com po si -
ção:

I – um re i tor pro tem po re, que o pre si di rá;
II – um re pre sen tan te da Uni ver si da de Fe de ral

de Per nam bu co;
III – um re pre sen tan te da Uni ver si da de Fe de ral

da Ba hia;
IV – um re pre sen tan te da Uni ver si da de Fe de ral

Ru ral de Per nam bu co;
V – um re pre sen tan te da Uni ver si da de Esta du al

de Per nam bu co;
VI – um re pre sen tan te da Uni ver si da de Esta du -

al da Ba hia;
VII – um re pre sen tan te da Au tar quia Mu ni ci pal

de Edu ca ção de Pe tro li na/PE;
VIII – um re pre sen tan te dos pro fes so res das

ins ti tu i ções re fe ri das no art. 4º.
Art. 7º o re i tor pro tem po re será no me a do pelo

Pre si den te da Re pú bli ca nos ter mos da Lei nº 9.192,
de 21 de de zem bro de 1995.

Art. 8º Na fase de tran si ção para sua im plan ta -
ção, a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co po de rá con tar com a co la bo ra ção de
pes so al do cen te e téc ni co ad mi nis tra ti vo, em ca rá ter
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de ces são ou em prés ti mo por par te de go ver nos mu-
ni ci pa is e es ta du a is.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 5.307, DE 2001

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir
a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de Pe-
tro li na, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti -

tu ir a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de Pe tro li na.
vin cu la da ao Mi nis té rio da Edu ca ção, com sede na ci-
da de de Pe tro li na. Esta do de Per nam bu co.

Pa rá gra fo úni co. A Fun da ção Uni ver si da de Fe-
de ral de Pe tro li na terá por ob je ti vo mi nis trar en si no
su pe ri or. de sen vol ver a pes qui sa nas di ver sas áre as
do co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni ver si tá -
ria.

Art. 2º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de Pe-
tro li na ad qui ri rá per so na li da de ju rí di ca a par tir da ins-
cri ção do seu ato cons ti tu ti vo no re gis tro ci vil das pes-
so as ju rí di cas, do qual será par te in te gran te seu es ta -
tu to apro va do pela au to ri da de com pe ten te.

Art. 3º O pa tri mô nio da Fun da ção será cons ti tu í -
do pe los bens e di re i tos que essa en ti da de ve nha a
ad qui rir, in clu in do os bens que lhe ve nha a ser do a -
dos pela União, pelo Esta do, pe los mu ni cí pi os e por
ou tras en ti da des pú bli cas e par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. A Fun da ção Uni ver si da de Fe-
de ral de Pe tro li na só re ce be rá em do a ção bens li vres
e de sem ba ra ça dos de qua is quer ônus. in clu si ve dos
de cor ren tes de de man das ju di ci a is.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
trans fe rir para a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de
Pe tro li na bens imó ve is lo ca li za dos no mu ni cí pio de
Pe tro li na. in te gran tes do pa tri mô nio da União, da Uni-
ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, da Uni ver si da de
Fe de ral Ru ral de Per nam bu co do Cen tro Fe de ral de
Edu ca ção Tec no ló gi ca de Per nam bu co e do Cen tro
Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Pe tro li na.

Pa rá gra fo úni co. Fica igual men te au to ri za da a
trans fe rên cia de bens mó ve is e acer vos das ins ti tu i -
ções fe de ra is de en si no re fe ri das no ca put para a
Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de Pe tro li na.

Art. 5º Os re cur sos fi nan ce i ros da Fun da ção se-
rão pro ve ni en tes de:

I – do ta ção con sig na da anu al men te no or ça -
men to da União:

II – au xí li os e sub ven ções que lhe ve nham a ser
con ce di dos por qua is quer en ti da des pú bli cas ou par-
ti cu la res:

III – re mu ne ra ção por ser vi ços pres ta dos a en ti -
da des pú bli cas ou par ti cu la res;

IV – ope ra ções de cré di to e ju ros ban cá ri os;
V – re ce i tas even tu a is.
Pa rá gra fo úni co. A im plan ta ção da Fun da ção

Uni ver si da de Fe de ral de Pe tro li na fica su je i ta à exis-
tên cia de do ta ção es pe ci fi ca no or ça men to da União
e ao dis pos to na Lei nº 9.962, de 22 de fe ve re i ro de
2000.

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

Bra sí lia

MENSAGEM Nº 961, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci -
as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos dos Se-
nho res Mi nis tros de Esta do da Edu ca ção e do Pla ne -
ja men to, Orça men to e Ges tão, o tex to do pro je to de
lei que ”Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir a Fun da -
ção Uni ver si da de Fe de ral de Pe tro li na, e dá ou tras
pro vi dên ci as“.

Bra sí lia, 6 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM INTERMINISTERIAL Nº 69/MEC/MP

Bra sí lia, 31 de ju lho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me te mos à con si de ra ção de Vos sa Exce-
lên cia o ane xo Ante pro je to de Lei que ”Au to ri za o Po-
der Exe cu ti vo a ins ti tu ir a Fun da ção Uni ver si da de Fe-
de ral de Pe tro li na, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

2. Con for me é do co nhe ci men to de Vos sa Exce-
lên cia, a re gião do mé dio vale do rio São Fran cis co
ex pe ri men tou no tá vel de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al nas úl ti mas dé ca das, es pe ci al men te no se tor
agrí co la, onde a in tro du ção da fru ti cul tu ra ir ri ga da
ope rou trans for ma ção sem pre ce den tes na his tó ria
do Bra sil.

3. Par ce la con si de rá vel de tal de sen vol vi men to
as sen tou-se na dis po ni bi li da de de re cur sos hu ma nos
for ma dos pela Esco la Agro téc ni ca Fe de ral Dom Ave lar 
Bran dão Vi le la, pos te ri or men te trans for ma da no Cen-
tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Pe tro li na.

4. A con ti nu i da de de tão vir tu o so ci clo de trans-
for ma ções de man da a cri a ção de uma uni ver si da de
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fe de ral na re gião, de modo a su prir a ca rên cia de ofer-
ta de edu ca ção su pe ri or, bem as sim in tro du zir as ati-
vi da des de pes qui sa e ex ten são, in dis so ci a vel men te
li ga das ao en si no.

5. A una ni mi da de de as pi ra ções nes te sen ti do fi-
cou pa ten te quan do da dis cus são do Pla no Plu ri a nu al 
– ”Avan ça Bra sil“ no Con gres so Na ci o nal, quan do fo-
ram apre sen ta das e apro va das im por tan tes emen das 
des ti nan do re cur sos a pro je to se me lhan te, no caso a
cons tru ção de cam pus avan ça do da Uni ver si da de Fe-
de ral Ru ral de Per nam bu co em Pe tro li na.

6. Pa re ce-nos, Se nhor Pre si den te, que a for ma
mais ade qua da de ini ci ar tal pro ces so seja a so li ci ta -
ção de au to ri za ção ao Con gres so Na ci o nal para a
ins ti tu i ção de Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de Pe-
tro li na, pro ce di men to este uti li za do re cen te men te
para a im plan ta ção da Fun da ção Uni ver si da de Fe de -
ral do To can tins.

7. Ten do em vis ta a pro mul ga ção da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e a pu bli ca ção da Lei
nº 9.962, de 2000, a im plan ta ção efe ti va da nova
uni ver si da de ocor re rá após a cri a ção dos ne ces sá -
ri os em pre gos pú bli cos para as ins ti tu i ções fe de ra is 
de en si no, ob je to de pro po si ção a ser en ca mi nha da
nos pró xi mos dias à con si de ra ção de Vos sa Exce-
lên cia.

8. Tal sis te má ti ca per mi ti rá a tem pes ti va in clu -
são dos re cur sos ne ces sá ri os à im plan ta ção da uni-
ver si da de nas fu tu ras pro pos tas or ça men tá ri as.

9. São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
nos le vam a pro por a Vos sa Exce lên cia o en ca mi nha -
men to ao Con gres so Na ci o nal, do Ante pro je to de Lei
em ques tão.

Res pe i to sa men te, – Pa u lo Re na to Sou za, Mi-
nis tro De Esta do Da Edu ca ção – Mar tus Ta va res, Mi-
nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges-
tão.

MENSAGEM Nº 1.114, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para so li ci tar

seja atri bu í do o re gi me de ur gên cia, de acor do com
os ter mos do pa rá gra fo 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ao pro je to de lei que tra mi ta na Câ ma ra dos
De pu ta dos com o nº 5.307, de 2001, que ”Au to ri za o
Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir a Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral de Pe tro li na, e dá ou tras pro vi dên ci as“, en ca -
mi nha do ao Con gres so Na ci o nal com a Men sa gem nº
961, de 2001.

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MENSAGEM Nº 1.324, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as a fim de so li ci tar 

seja con si de ra da sem efe i to, e, por tan to, can ce la da, a
ur gên cia pe di da com apo io no § 1º do art. 64 da Cons-
ti tu i ção Fe de ral para o Pro je to de Lei nº 5.307, de
2001, que ”Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir a
Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de Pe tro li na, e dá ou-
tras pro vi dên ci as“, en vi a do ao Con gres so Na ci o nal
com a Men sa gem nº 961, de 6 de se tem bro de 2001.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.540,
de 28 de no vem bro de 1968, que re gu la -
men tam o pro ces so de es co lha dos di ri -
gen tes uni ver si tá ri os.

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

LEI Nº 9.962, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2000

Dis ci pli na o re gi me de em pre go pú-
bli co do pes so al da Admi nis tra ção fe de -
ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 113, DE 19 DE
SETEMBRO DE 2001

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Admi nis tra ti va Inte gra da de De-
sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju-
a ze i ro/BA e ins ti tu ir o Pro gra ma Espe ci al
de De sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE 
e Ju a ze i ro/BA

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Edu ca ção.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Nº 289/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
(De Ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Acres cen ta o art. 84 ao Ato das Dis-
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in-
cor po ran do os Po li ci a is Mi li ta res do ex-
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tin to Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia aos
Qu a dros da União.

As Me sas Da Câ ma ra Dos De pu ta dos E Do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos 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 Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art.
84:

“Art. 84. Os in te gran tes da car re i ra po-
li ci al mi li tar do ex-Ter ri tó rio Fe de ral de Ron-
dô nia, que com pro va da men te se en con tra -
vam no exer cí cio re gu lar de suas fun ções
pres tan do ser vi ços àque le ex-Ter ri tó rio na
data que foi trans for ma do em Esta do, bem
como os po li ci a is mi li ta res ad mi ti dos por for-
ça de lei fe de ral, cus te a dos pela União,
Cons ti tu i rão qua dro em ex tin ção da ad mi -
nis tra ção fe de ral, as se gu ra dos os di re i tos e
van ta gens a eles ine ren tes, ve da do o pa ga -
men to, a qual quer tí tu lo, de di fe ren ças re-
mu ne ra tó ri as, bem como res sar ci men to ou
in de ni za ções de qual quer es pé cie, an te ri o -
res à pro mul ga ção des ta Emen da.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res da car-
re i ra po li ci al mi li tar con ti nu a rão pres tan do
ser vi ços ao Esta do de Ron dô nia na con di -
ção de ce di dos, sub me ti dos às dis po si ções
le ga is e re gu la men ta res a que es tão su je i -
tas as cor po ra ções da res pec ti va Po lí cia Mi-
li tar, ob ser va das as atri bu i ções de fun ção
com pa tí ve is com seu grau hi e rár qui co."

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi-
gor na data de sua pu bli ca ção.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
ORIGINAL Nº 289, DE 2000

Acres cen ta o art. 79 ao Ato das Dis-
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in-
cor po ran do os Po li ci a is Mi li ta res do ex-
tin to Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia aos
Qu a dros da União.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral nos ter mos 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 in clu í do o art. 79 ao Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, com a se guin te re-
da ção:

“Art. 79. Os in te gran tes da car re i ra po-
li ci al mi li tar do ex-Ter ri tó rio Fe de ral de Ron-
dô nia, que com pro va da men te se en con tra -
vam no exer cí cio re gu lar de suas fun ções
pres tan do ser vi ços àque le ex-Ter ri tó rio na
data em que foi trans for ma do em Esta do,
bem como os po li ci a is mi li ta res ad mi ti dos
por for ça de lei fe de ral e cus te a dos pela
União, cons ti tu i rão qua dro em ex tin ção da
ad mi nis tra ção fe de ral, as se gu ra dos os di re i -
tos e van ta gens a eles ine ren tes, ve da do o
pa ga men to a qual quer tí tu lo, de di fe ren ças
re mu ne ra tó ri as, bem as sim res sar ci men tos
ou in de ni za ções de qual quer es pé cie.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res da car-
re i ra po li ci al mi li tar con ti nu a rão pres tan do
ser vi ços ao Esta do de Ron dô nia na con di -
ção de ce di dos, sub me ti dos às dis po si ções
le ga is e re gu la men ta res a que es tão su je i -
tas as cor po ra ções da res pec ti va Po lí cia Mi-
li tar, ob ser va das as atri bu i ções de fun ção
com pa tí ve is com seu grau hi e rár qui co."

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,

MENSAGEM Nº 1.308

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 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, acom pa nha do de Expo si ção de Mo-
ti vos dos Se nho res Mi nis tros de Esta do da Jus ti ça e
do Pla ne ja men to. Orça men to e Ges tão, o tex to da
pro pos ta de emen da à cons ti tu i ção que “Acres cen ta o
art. 79 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is Mi li ta res do ex tin to
Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia aos Qu a dros da
União.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM INTER MI NIS TE RI AL Nº 344/MJ/MP

Bra sí lia, 15 de de zem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Te mos a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên -
cia a pre sen te Expo si ção de Mo ti vos fun da men tan do
pro pos ta de Pro je to de Emen da à Cons ti tu i ção que
ob je ti va in cor po rar os Po li ci a is Mi li ta res do ex tin to
Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia aos qua dros da União.
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2. Ini ci al men te, cabe res sal tar que, o Esta do de
Ron dô nia foi cri a do pela Lei Com ple men tar nº 41, de
22 de de zem bro de 1981, a qual, no seu art. 22, es ta -
be le ceu que “o pes so al mi li tar da Po lí cia Mi li tar do
Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia pas sa rá a cons ti tu ir a
Po lí cia Mi li tar do Esta do de Ron dô nia, as se gu ra dos
seus di re i tos e van ta gens”, de ter mi nan do, em seu pa-
rá gra fo úni co, que a le gis la ção fe de ral per ti nen te a ele
se apli ca ria até que o Esta do, nos li mi tes de sua com-
pe tên cia, le gis las se a res pe i to.

3. De acor do com o art. 36 da re fe ri da Lei Com-
ple men tar, as des pe sas do Esta do até o exer cí cio de
1991, por tan to, por dez anos, re la ti vas ao seu pes so al
ci vil (art. 18) e mi li tar (art. 22) fi ca ram a car go da União,
que tam bém as su miu a dí vi da fun da da e os en car gos
fi nan ce i ros do, Ter ri tó rio trans for ma do em Esta do, in-
clu si ve os re la ti vos à pres ta ção de ga ran tia (art. 35).

4. Ocor re que, não obs tan te es go ta do o pra zo
pre vis to para o apo io fi nan ce i ro da União ao novo
Esta do, es pe ci al men te no que se re fe re à as sun ção
das des pe sas com pes so al, in clu si ve da Po lí cia Mi li -
tar, é de se no tar que os Esta dos do Ama pá e Ro ra i -
ma, cri a dos pela trans for ma ção dos an ti gos Ter ri tó ri -
os Fe de ra is pela atu al Cons ti tu i ção, ti ve ram o seu
pes so al mi li tar in cor po ra do ao ser vi ço pú bli co da
União, cons ti tu in do qua dro em ex tin ção da ad mi nis -
tra ção fe de ral, as se gu ra dos os li mi tes e van ta gens a
ele ine ren tes, res sal va da, ape nas, a ex pres sa ve da -
ção do pa ga men to, a qual quer tí tu lo, de di fe ren ças re-
mu ne ra tó ri as.

5. Des sa for ma, os ser vi do res da car re i ra Po li ci -
al Mi li tar con ti nu am a pres tar ser vi ços aos no vos
Esta dos na con di ção de ce di dos, su je i tan do-se às
dis po si ções le ga is e re gu la men ta res a que es tão su-
je i tas as cor po ra ções das res pec ti vas Po lí ci as Mi li ta -
res, ob ser va das as atri bu i ções de fun ção com pa tí ve is 
com o seu grau hi e rár qui co.

6. Assim, con si de ran do que o Esta do de Ron dô -
nia é o úni co dos Esta dos cri a dos por trans for ma ção
de Ter ri tó ri os Fe de ra is que con ti nua ten do a obri ga -
ção de man ter o pes so al mi li tar ori un do da cor po ra -
ção do ex tin to Ter ri tó rio, é opor tu no e con ve ni en te,
para a pre ser va ção dos or de na men tos ju rí di cos vi-
gen tes, que a ele se dê o mes mo tra ta men to dis pen -
sa do aos Esta dos do Ama pá e Ro ra i ma, me di an te o
art. 31 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4 de ju nho
de 1998, de for ma a res ga tar a har mo nia na apli ca ção 
dos or de na men tos ju rí di cos so bre o as sun to.

7. Con for me le van ta men to efe tu a do jun to ao
res pec ti vo Esta do, a me di da al can ça rá cer ca de 553
pes so as, en tre ati vos, ina ti vos e pen si o nis tas e ge ra rá 

uma des pe sa men sal na or dem de hum mi lhão e qui-
nhen tos mil re a is.

Estas en tão, Se nhor Pre si den te, são, em sín te -
se, as ra zões que jus ti fi cam o Pro je to de Emen da
Cons ti tu ci o nal que ora sub me te mos à ele va da con si -
de ra ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, – José Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça – Mar tus Ta va res, Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

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

AVISO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 358/2002, de 22 de abril úl ti mo, en ca mi nhan -
do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº
76, de 2002, do Se na dor Ro ber to Re quião.

O Avi so ori gi nal foi ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 76, de 2002, e en-
vi a do, em có pia, ao re que ren te.

Os ane xos que acom pa nham as in for -
ma ções en ca mi nha das en con tram-se à dis-
po si ção do re que ren te na Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa.

PARECERES

PARECER Nº 316, 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 34, de 1999, ten do
como Pri me i ro Sig na tá rio Se na dor Pe dro
Si mon que ”al te ra dis po si ti vos dos ar ti gos 
165, 166 e 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral“.

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

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 34
(PEC nº 34/99), de 1999, de au to ria do Se na dor Pe-
dro Si mon, além de ou tros par la men ta res, in tro du zin -
do al te ra ções nos arts. 165, 166 e 167 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, de tra ta men to es pe cí fi co ao tema re la ti -
vo às obras pú bli cas ina ca ba das, ten do por es co po
cri ar as con di ções e ga ran tir os me i os fi nan ce i ros e
or ça men tá ri os ne ces sá ri os à sua con clu são. Para
tan to, três são as me di das pre vis tas na Pro pos ta:

a) pela pri me i ra, de ter mi na-se que ”o
pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa -
nha do de de mons tra ti vo cir cuns tan ci a do
das obras pú bli cas in con clu sas, com a in di -
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ca ção das ra zões des sa con di ção“, o que se
faz por via de al te ra ção na re da ção do § 6º
do art. 165 da Cons ti tu i ção;

b) pela se gun da, veda-se a anu la ção,
para o fim da apro va ção de emen das ao
pro je to de lei or ça men tá ria, de des pe sas re-
la ti vas a obras pú bli cas ini ci a das em exer cí -
ci os fi nan ce i ros an te ri o res, para isso in tro -
du zin do-se nova alí nea no in ci so II do § 3º
do art. 166 da Cons ti tu i ção;

c) na úl ti ma me di da, tor na-se obri ga tó -
ria a alo ca ção de re cur sos, na lei or ça men -
tá ria anu al, a pro gra mas ou pro je tos in con -
clu sos, as sim se fa zen do por meio da nova
re da ção pro pos ta para o in ci so I do art. 167
da Cons ti tu i ção.

De acor do com seus au to res, as dis po si ções
cons ti tu ci o na is re la ti vas aos or ça men tos pú bli cos,
os ten tan do ca rá ter ni ti da men te par la men ta ris ta em
um sis te ma pre si den ci a lis ta, ca re cem de me lho res
nor mas de ela bo ra ção e exe cu ção or ça men tá ria.
Essa ca rên cia res pon de pela dis so ci a ção en tre o
pro ces so de ci só rio re la ti vo à for mu la ção e à apro va -
ção do pro je to de lei or ça men tá ria e a re a li da de da
ad mi nis tra ção pú bli ca na ci o nal, além de im pe dir
seja es ta be le ci da a ne ces sá ria li ga ção en tre os su-
ces si vos exer cí ci os Fi nan ce i ros, nota fun da men tal à
con ti nu i da de da ação es ta tal.Nes se con tex to, não é
de se ad mi rar se jam as obras pú bli cas ina ca ba das
fre qüen te ma ze la  a ca rac te ri zar o pro ces so bra si le i -
ro de or ça men ta ção pú bli ca. 

Assim, en ten dem os au to res da PEC  34/99 que
a boa ges tão dos re cur sos pú bli cos es ta ria a exi gir a
con ti nu i da de da ação es ta tal ao lon go dos su ces si vos 
exer cí ci os  fi nan ce i ros, par ti cu lar men te no to can te às
obras pú bli cas, cuja in te gral exe cu ção de ve rá o tex to
cons ti tu ci o nal ga ran tir.

É o re la tó rio.

II – Voto

Com su pe dâ neo nos in ci sos I e V do art. 101 da
Re so lu ção nº 73, de 1970, que dis põe so bre o re gi -
men to in ter no do Se na do Fe de ral, cabe a esta Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ) ma ni -
fes tar-se so bre as ma té ri as de na tu re za cons ti tu ci o -
nal que lhe se jam sub me ti das, opi nan do quan to aos
seus as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
re gi men ta li da de. Inse rin do-se, ain da, a ma té ria – o di-
re i to fi nan ce i ro – en tre aque las de com pe tên cia da
União, a teor do in ci so I do art. 24 da Cons ti tu i ção,
esta CCJ de ve rá igual men te opi nar quan to ao mé ri to

da Pro po si ção, em cum pri men to ao man da men to do
in ci so II, art. 101, da su pra ci ta da Re so lu ção.

Nes se con tex to, dá-se iní cio ao pre sen te voto
con sig nan do-se ma ni fes ta ção no sen ti do de que a
PEC 34/99 não se de mons tra ei va da de qua is quer ví-
ci os de na tu re za cons ti tu ci o nal, ju rí di ca ou re gi men tal 
Ao con trá rio, en con tra no or de na men to ju rí di co, em
ma té ria fi nan ce i ra, man da men tos que lhe são as se -
me lha dos em es pí ri to, ain da que não ga ran tam, exa-
ta men te, os mes mos re sul ta dos al me ja dos com a
PEC em apre ço. É o caso do § 1º do art. 165 da Cons-
ti tu i ção, que con fe re à lei do pla no plu ri a nu al o pa pel
de es ta be le cer as di re tri zes, os ob je ti vos e as me tas
para as des pe sas de ca pi tal, das qua is nor mal men te
re sul ta a exe cu ção de obras pú bli cas, como do co-
man do le gal ins cri to no art. 18 da vi gen te Lei de Di re -
tri zes Orça men tá ri as (Lei nº 9.692, de 1998), se gun -
do o qual:

”Art. 18. Além das pri o ri da des e me tas
fi xa das nos ter mos do art. 2º, a lei or ça men -
tá ria e seus cré di tos adi ci o na is so men te in-
clu i rão sub pro je tos no vos se:

I – ti ve rem sido ade qua da men te con-
tem pla dos to dos os sub pro je tos em an da -
men to;

II – os re cur sos alo ca dos vi a bi li za rem
a con clu são de uma eta pa ou a ob ten ção de
uma uni da de com ple ta, con si de ran do-se as
con tra par ti das de que tra ta o § 2º do art.
27.“

Como se pode ob ser var, tan to o man da men to
cons ti tu ci o nal quan to a di re triz pre vis ta no ci ta do art.
18, re fle tin do cla ra pre o cu pa ção do le gis la dor com a
con ti nu i da de da ação es ta tal no tem po, pri mam por
não es ta be le cer re la ção uní vo ca en tre iní cio e con-
clu são de sub pro je tos ou, como que i ram, obras pú bli -
cas. Mu i to par ti cu lar men te no caso da di re triz or ça -
men tá ria, o que se faz é exi gir que os sub pro je tos em
an da men to se jam ade qua da men te con tem pla dos,
sub me ten do-se a tra ta men to apro pri a do, ajus ta do às
pe cu li a ri da des e ne ces si da des de cada caso, nos
ter mos em que se con si de rar opor tu no e con ve ni en te 
de ci dir no cur so do pro ces so or ça men tá rio.

Bem se ca mi nhou na lei de di re tri zes or ça men tá -
ri as ao man ter-se aber ta a pos si bi li da de de re vi são de
de ci sões pre té ri tas, não de ven do esse co man do ser
subs ti tu í do pela re gra car te si a na de que se dê ter mo,
ne ces sa ri a men te, a toda e qual quer obra ini ci a da.

To das as de ci sões, por prin cí pio, su je i tam-se a
re vi sões, se jam elas re la ti vas ao iní cio ou à con clu são 
de obras pú bli cas. Em mu i tas opor tu ni da des, a me-
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lhor de ci são, ou a pos sí vel, po de rá re si dir na sus pen -
são tem pes ti va de obras que, pro va vel men te, nun ca
de ve ri am ou po de ri am ter sido ini ci a das.

O que se de mons tra opor tu no e con ve ni en te, na
ver da de, é a pro mo ção de mu dan ças no tex to cons ti -
tu ci o nal no in tu i to de ga ran tir-se que o pro ces so de
de ci são re la ti vo às leis or ça men tá ri as abran ja, com
ma i or pro pri e da de, o tema re la ti vo a obras pú bli cas.
As de ci sões que se des ti nem a con tem plar ade qua -
da men te os sub pro je tos em an da men to de vem ser
qua li fi ca das com ma i o res e me lho res in for ma ções
quan to às obras a que se re fi ram, bem como en ri que -
ci das com as jus ti fi ca ti vas que lhes dêem a im pe ri o sa
sus ten ta ção. Inad mis sí vel é que se con ti nu em a ado-
tar de ci sões sur das, ab so lu ta men te des pro vi das dos
da dos e ele men tos tão ne ces sá ri os ao pro ces so de ci -
só rio em si e tão es sen ci a is ao cor res pon den te con-
tro le so ci al.

Essas mu dan ças in clu i ri am a de mons tra ção, no
pro je to de lei or ça men tá ria:

a) das obras pú bli cas em exe cu ção,
com a es pe ci fi ca ção dos mon tan tes de re-
cur sos in ves ti dos e a in ves tir e do pra zo es-
pe ra do de con clu são;

b) das obras pú bli cas a se rem ini ci a -
das, com a es pe ci fi ca ção do mon tan te de
re cur sos a in ves tir e do pra zo es pe ra do de
con clu são.

Adi ci o nal men te, qua is quer de ci sões que im pli -
cas sem sus pen são da exe cu ção de obras já ini ci a -
das de ve ri am fa zer-se acom pa nhar pe las de vi das
jus ti fi ca ti vas, apri mo ran do o pro ces so de ci só rio e
pos si bi li tan do ma i or efi cá cia ao con tro le das de ci -
sões.

Fe i tas es sas con si de ra ções, nos so voto vai no
sen ti do de que a PEC 34/99, além de cum prir os re-
qui si tos para sua ad mis si bi li da de, é, no mé ri to, pas sí -
vel de apro va ção, no âm bi to des ta Co mis são, nos ter-
mos do ane xo subs ti tu ti vo.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 1999. – Se na -
dor Ro ber to Re quião, Re la tor.

EMENDA Nº 1– CCJ (Subs ti tu ti vo)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34/99

Dá nova re da ção ao § 6º do art. 165
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 § 6º do art. 165 pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

”Art. 165 ................................................
..............................................................
§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será

acom pa nha do de de mons tra ti vo: (NR)
I – do efe i to, so bre as re ce i tas e as

des pe sas, de for ma re gi o na li za da, de cor -
ren te de isen ções, anis ti as, re mis sões, sub-
sí di os e be ne fí ci os de na tu re za fi nan ce i ra,
tri bu tá ria e cre di tí cia;

II – das obras pú bli cas ini ci a das e in-
con clu sas ou cujo iní cio es te ja sen do pro-
pos to, con ten do as se guin tes in for ma ções,
sem pre ju í zo de ou tras pre vis tas na lei de
di re tri zes or ça men tá ri as:

a) cro no gra ma de exe cu ção fí si co-fi -
nan ce i ra, in clu si ve o pra zo pre vis to de con-
clu são;

b) re la ção das obras cuja exe cu ção se
en con tre in ter rom pi da no exer cí cio em cur so 
ou para as qua is não haja pre vi são de do ta -
ção no pro je to de lei or ça men tá ria, in di can -
do as ra zões des sa con di ção;

c) es ti ma ti va, em base anu al, das des-
pe sas de con ser va ção ou ma nu ten ção as-
so ci a das aos ati vos re sul tan tes das obras.“

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 1999. – Ber nar -
do Ca bral, Pre si den te – Ro ber to Re quião, Re la tor –
Anto nio Car los Jú ni or – Ro ber to Fre i re – 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 – Almir Lan do – Fran-
ce li no Pe re i ra – 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 – Ari Stad ler – Artur da Tá vo la – Fer nan do
Ri be i ro – José Agri pi no – Ney Su as su na – Mar lu ce
Pin to – Ro ber to Sa tur ni no – Wel ling ton Ro ber to.

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:
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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.
....................................................................................

LEI Nº 9.692, DE 27 DE JULHO DE 1998

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 1999 e
dá ou tras pro vi dên ci as

Art. 18. Além da ob ser vân cia das pri o ri da des e
me tas fi xa das nos ter mos do art. 2º, a lei or ça men tá -
ria e seus cré di tos adi ci o na is so men te in clu i rão sub-
pro je tos no vos se:

I – ti ve rem sido ade qua da men te con tem pla dos
to dos os sub pro je tos em an da men to;

II – os re cur sos alo ca dos vi a bi li za rem a con clu -
são de uma eta pa ou a ob ten ção de uma uni da de
com ple ta, con si de ran do-se as con tra par ti das de que
tra ta o § 2º do art. 27.
....................................................................................

PARECER Nº 317, 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 38, de 1999,
ten do como Pri me i ro Sig na tá rio Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra os arts.
52, 225 e 231 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do

I – Re la tó rio

De au to ria do no bre Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti e de ou tros vin te e oito Se na do res, a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 1999, ”al te ra os
arts. 52, 225 e 231 da Cons ti tu i ção Fe de ral“.

Seu art. 1º man da adi ci o nar o in ci so XV ao art.
52 da Car ta Mag na, por in ter mé dio do qual in clui-se,
en tre as com pe tên ci as pri va ti vas do Se na do Fe de ral,
a apro va ção do pro ces so de de mar ca ção das ter ras
in dí ge nas.

O art. 2º da pro pos ta con fe re nova re da ção ao
in ci so III do § 1º do art. 225 da Lei Ma i or, com a fi na li -
da de de sub me ter a cri a ção de uni da des de con ser -
va ção am bi en tal aos li mi tes de ter mi na dos pelo novo
§ 2º do art. 231, adi ci o na do pelo art. 4º da pro po si ção
sob exa me.

O art. 3º pres cre ve a in clu são, no ca put do art.
231, da ne ces si da de de o Se na do Fe de ral apro var o
pro ces so de de mar ca ção das ter ras dos ín di os.

O art. 4º pre co ni za a adi ção, ao art. 231, de novo
§ 2º, re no me an do- se os de ma is, de ma ne i ra a li mi tar

o con jun to das áre as des ti na das às ter ras in dí ge nas e
às uni da des de con ser va ção ao má xi mo de trin ta por
cen to da su per fí cie de cada es ta do bra si le i ro.

Por fim, o art. 5º cu i da da cláu su la de vi gên cia
da pro pos ta.

Em sua jus ti fi ca ção, o Se na dor ro ra i men se afir-
ma que, sen do os re cur sos na tu ra is a base da eco no -
mia do Nor te do País, a po pu la ção lo cal está cons ci -
en ti za da da ne ces si da de da pre ser va ção am bi en tal,
a fim de as se gu rar a per pe tu a ção do pa tri mô nio na tu -
ral que re pre sen ta o su por te do de sen vol vi men to da
re gião. Entre tan to, as sis te-se ao re du ci o nis mo que
con fun de a de fe sa do meio am bi en te com a in to ca bi li -
da de da co ber tu ra ve ge tal da Flo res ta Ama zô ni ca.

No que se re fe re às ter ras dos ín di os – con ti nua
o Au tor da pro po si ção –, têm-se de mar ca do ter ri tó ri os 
in te i ra men te des pro por ci o na is à po pu la ção in dí ge na
a que se des ti na, to man do ina pro ve i ta das para a ex-
plo ra ção eco nô mi ca am plas áre as de es ta dos bra si -
le i ros.

Em face da cri a ção in dis cri mi na da de uni da des
de con ser va ção e de ter ras in dí ge nas; con clui o Se-
na dor de Ro ra i ma, ”al gu mas uni da des da Fe de ra ção
vêem com pro me ti do o seu pro ces so de de sen vol vi -
men to em de cor rên cia da re du ção de vas ta área de
sua su per fí cie que po de ria ser des ti na da à ati vi da de
eco nô mi ca“.

II – Aná li se

Nos úl ti mos tem pos, a so ci e da de bra si le i ra ad-
qui riu sig ni fi ca ti vo grau de cons ciên cia acer ca da im-
pres cin di bi li da de da pre ser va ção am bi en tal, como
meio de ga ran tir as con di ções de vida no pla ne ta. Pro-
va dis so é a le gis la ção pá tria so bre o meio am bi en te,
re co nhe ci da como das mais mo der nas do mun do.

Da mes ma for ma, o ca pí tu lo de di ca do aos
pré-co lom bi a nos pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988
re pre sen ta avan ço de tal or dem que mo di fi cou ra di -
cal men te a po lí ti ca in di ge nis ta bra si le i ra. Antes da
Car ta vi gen te, as ações do Po der Pú bli co di ri gi das ao
ín dio ti nham como ho ri zon te sua in te gra ção à so ci e -
da de abran gen te, ori en ta ção subs ti tu í da pela con-
cep ção que as se gu ra às po pu la ções in dí ge nas o di-
re i to de vi ver de acor do com suas tra di ções cul tu ra is.

O im pac to ca u sa do pelo ad ven to das pre o cu pa -
ções com o meio am bi en te e pelo novo en fo que da
pro te ção de vi da aos ín di os após a Car ta Mag na de
1988 le vou, ini ci al men te, a com pre en sí vel su per di -
men si o na men to das me di das im ple men ta das nes ses 
dois se to res, as qua is vêem, nos úl ti mos tem pos, sen-
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do fle xi bi li za das, sem com pro me ter os fins a que se
des ti nam.

Essa fle xi bi li za ção é de enor me re le vân cia, uma
vez que per mi tiu as sen tar a com pre en são de que a
pre ser va ção do meio am bi en te e a ga ran tia de as co-
mu ni da des in dí ge nas po de rem vi ver se gun do suas
tra di ções não são in com pa tí ve is com a im plan ta ção
de pro je tos de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
da so ci e da de.

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção sob aná li -
se si tua-se no con tex to de tal fle xi bi li za ção. Ao pre co -
ni zar li mi tes ter ri to ri a is para a cri a ção de uni da des de
con ser va ção e ter ras in dí ge nas, es ta be le ce con di -
ções de pre vi si bi li da de para o pla ne ja men to e exe cu -
ção de pro je tos de de sen vol vi men to, Uma vez que as
au to ri da des es ta du a is sa be rão pre vi a men te da área
de cada es ta do que po de rá ser imo bi li za da para re-
ser va am bi en tal e in dí ge na.

Sem dú vi da, as dis po si ções le ga is ora vi gen tes
so bre a ma té ria de i xam um grau de im pre vi si bi li da de
bas tan te am plo. O art. 23 da Cons ti tu i ção, nos in ci sos
VI e VII, as se gu ra com pe tên cia ma te ri al co mum à
União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí -
pi os para pro te ger o meio am bi en te e com ba ter a po-
lu i ção em qual quer de suas for mas, bem como pre-
ser var as flo res tas, a fa u na e a flo ra.

O art. 24, no in ci so VI, por sua vez, con fe re à
União, aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral com pe tên cia 
para le gis lar con cor ren te men te so bre flo res tas, caça,
pes ca, fa u na, con ser va ção da na tu re za, de fe sa do
solo e dos re cur sos na tu ra is, pro te ção do meio am bi -
en te e con tro le da po pu la ção.

O art. 22, in ci so XIV, fi nal men te, pre ce i tua com-
pe tir pri va ti va men te à União le gis lar so bre as po pu la -
ções in dí ge nas.

Em face des sas pre vi sões cons ti tu ci o na is, a
União, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral po dem ins ti tu ir
uni da des de con ser va ção am bi en tal. To da via, en-
quan to os dois úl ti mos en tes pos su em po de res para
cons ti tu ir tais uni da des nos li mi tes de seus ter ri tó ri os,
a União pode cri ar, a seu cri té rio, re ser vas am bi en ta is 
e in dí ge nas em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Assim, uma
po lí ti ca de de sen vol vi men to pro pos ta pe las au to ri da -
des go ver na men ta is das uni da des da Fe de ra ção
pode, a qual quer mo men to, ver-se com pro me ti da por
de ci sões a res pe i to do ter ri tó rio es ta du al que es tão
sub me ti das ape nas à dis cri ção da União.

Por isso, em boa hora vem à apre ci a ção do Con-
gres so Na ci o nal a pro pos ta sob exa me. So mos fa vo -
rá ve is a seu aco lhi men to, vis to que sua apro va ção
pos si bi li ta rá a des ti na ção de área das uni da des da

Fe de ra ção su fi ci en te men te am pla para a ga ran tia da
pre ser va ção do meio am bi en te e das po pu la ções in-
dí ge nas, sem com pro me ter a pre vi si bi li da de das po lí -
ti cas im pres cin dí ve is para o de sen vol vi men to dos es-
ta dos bra si le i ros.

No nos so en ten di men to, en tre tan to, a pro po si -
ção ne ces si ta de um ou ou tro ajus te, a fim de aper fe i -
çoá-la tec ni ca men te.

Jul ga mos deva o in ci so XV do art. 52 da Cons ti -
tu i ção, ob je to do art. 1º da pro pos ta em tela, pre ver a
com pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral para apro-
var, me di an te pro pos ta do Po der Exe cu ti vo, o ato de-
mar ca tó rio das ter ras in dí ge nas e não todo o pro ces -
so de de mar ca ção dos re fe ri dos ter ri tó ri os. Con quan -
to o la u do an tro po ló gi co e de ma is es tu dos de vam ins-
tru ir o ato de mar ca tó rio sub me ti do ao Se na do Fe de -
ral, à nos sa com pre en são não deve essa Casa do
Con gres so Na ci o nal apre ci ar pro ces so con du zi do, já,
com base no prin cí pio ju rí di co do con tra di tó rio.

Com res pe i to ao art. 2º da pro po si ção, deve-se
cor ri gir im pre ci são de na tu re za re da ci o nal cons tan te
de seu ca put, vis to que o in ci so III a que se re fe re o
dis po si ti vo faz par te do § 1º do art. 225 e não do ca-
put des se ar ti go.

O art. 3º deve ser emen da do, com vis tas a com-
pa ti bi li zar a nova re da ção pro pos ta para o ca put do
art. 231 da Car ta Mag na com o tex to pos tu la do para o
in ci so XV do art. 52 da Lei Ma i or, se gun do a mo di fi ca -
ção por nós aci ma al vi tra da.

No que se re fe re ao art. 4º  da pro pos ta, re cor de -
mos que por mais de três dé ca das vi go ra ram as de-
ter mi na ções do Có di go Flo res tal – Lei nº 4.771, de 15
de se tem bro de 1965 –, de acor do com as qua is só se
per mi tia a ex plo ra ção flo res tal a cor te raso na Ama zô -
nia se man ti da re ser va le gal de co ber tu ra ar bó rea
cor res pon den te a pelo me nos cin qüen ta por cen to da
área da pro pri e da de.

Há três anos, po rém, a Me di da Pro vi só ria nº
1.885/99 es ti pu lou que, em áre as co ber tas por flo res -
tas, essa re ser va deve ele var-se a oi ten ta por cen to.
Sem dú vi da, tal mu dan ça não apre sen ta fun da men ta -
ção téc ni ca con sis ten te e re ves te-se de ca rá ter ca su -
ís ti co, uma vez que, em es sên cia, bus ca pas sar à opi-
nião pú bli ca na ci o nal e in ter na ci o nal a ima gem de fir-
me atu a ção do Po der Pú bli co na de fe sa do meio am-
bi en te.

Deve con ti nu ar a pre va le cer, pois, o en ten di -
men to téc ni co, já con sa gra do ao lon go dos anos, de
que, na Ama zô nia, me ta de de cada pro pri e da de pode
ser ex plo ra da eco no mi ca men te, sem com pro me ter a
pre ser va ção am bi en tal.
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À nos sa com pre en são, os cri té ri os em pre ga dos
pelo Có di go Flo res tal em re la ção à pro pri e da de pri va -
da de vem ser, mu ta tis mu tan dis, apli ca dos para toda
a su per fí cie dos es ta dos bra si le i ros. Nes se caso, a me-
ta de cor res pon den te à re ser va le gal ne ces sa ri a men te
en glo ba as uni da des de con ser va ção da na tu re za e as
áre as in dí ge nas, uma vez que o art. 3º, § 2º do Có di go
Flo res tal re co nhe ce como de pre ser va ção per ma nen -
te as flo res tas exis ten tes nas ter ras dos ín di os.

Em face dis so, jul ga mos deva ser emen da do o
art. 4º da pro po si ção, a fim de ele var para cin qüen ta
por cen to o per cen tu al cons tan te do § 2º a ser adi ci o -
na do ao art. 231 da Cons ti tu i ção.

III – Voto

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de
1999, é ju rí di ca e re di gi da de acor do com os pa drões da
boa téc ni ca le gis la ti va, con quan to ne ces si te das ade-
qua ções con subs tan ci a das pe las emen das aba i xo. Do
pon to de vis ta do mé ri to, re pre sen ta con tri bu i ção de
gran de re le vân cia para apri mo rar a cri a ção de uni da des 
de con ser va ção am bi en tal e de ter ras in dí ge nas.

Assim, opi na mos por sua apro va ção, com as al-
te ra ções in tro du zi das pe las se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1

Dê-se a se guin te re da ção ao art. lº:
Art. 1º Adi ci o ne-se ao art. 52 da Cons ti tu i ção Fe-

de ral o in ci so XV, com a se guin te re da ção:

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

..............................................................
XV – Apro var, me di an te pro pos ta do

Po der Exe cu ti vo, o ato de mar ca tó rio das ter-
ras in dí ge nas.“

EMENDA Nº 2

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 2º:
Art. 2º O in ci so III do § 1º do art. 225 da Cons ti tu -

i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 225. ...............................................
..............................................................
§ 1º Para as se gu rar a efe ti vi da de des-

se di re i to, in cum be ao po der pú bli co:
..............................................................
III – de fi nir, em to das as uni da des da

Fe de ra ção, ob ser va dos os li mi tes fi xa dos no
art. 231 § 2º es pa ços ter ri to ri a is e seus
com po nen tes a se rem es pe ci al men te pro te -
gi dos, sen do a al te ra ção e a su pres são per-

mi ti das so men te por meio de lei, ve da da
qual quer uti li za ção que com pro me ta a in te -
gri da de dos atri bu tos que jus ti fi quem sua
pro te ção; (NR)“

EMENDA Nº 3

De-se a se guin te re da ção ao art. 3º:
Art. 3º ca put do art. 231 da Cons ti tu i ção Fe de ral 

pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“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-la, pro-
te ger e fa zer res pe i tar to dos os seus bens, e
ao Se na do Fe de ral apro var, me di an te pro-
pos ta do Po der Exe cu ti vo, o ato de mar ca tó -
rio de suas ter ras. (NR)“

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 4º a se guin te re da ção:
Art. 4º Adi ci o ne-se ao art. 231 da Cons ti tu i ção

Fe de ral o § 2º, com a se guin te re da ção, re nu me ran -
do-se os de ma is:

”Art. 231 ................................................
..............................................................
“§ 2º A área des ti na da às ter ras in dí -

ge nas e às uni da des de con ser va ção am bi -
en tal não po de rá ul tra pas sar, con jun ta men -
te, 50% (cin qüen ta por cen to) da su per fí cie
de cada uni da de da Fe de ra ção.“

Sala das Co mis sões, 24 de abril de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Amir Lan do, Re la tor –
Jef fer son Pe res – Anto nio Car los JÚni or – José
Edu ar do Du tra –  Fran ce li no Pe re i ra – Íris Re zen de
– Ger son Ca ma ta Osmar Dias – Ro ber to Fre i re –
Luiz Otá vio – Lú cio Alcan ta ra – Pe dro Si mon – Ro-
meu Tuma – Ma gui to Vi le la -Se bas tião Ro cha – Fer-
nan do Ri be i ro – Ari Stad ler – José Agri pi no – Be ní -
cio Sam pa io – Ney Su as su na -mo re i ra Men des –
Mar lu ce Pin to – Artur da Tá vo la –  Wel ling ton Ro-
ber to – Anto nio Car los Va la da res – Ma u ro Mi ran da

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

XIV – po pu la ções in dí ge nas;
....................................................................................
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Art. 23. É com pe tên cia co mum da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:

VI – pro te ger o meio am bi en te e com ba ter a po-
lu i ção em qual quer de suas for mas;

VII – pre ser var as flo res tas, a fa u na e a flo ra;
....................................................................................

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:

VI – flo res tas, caça, pes ca, fa u na, con ser va ção
da na tu re za, de fe sa do solo e dos re cur sos na tu ra is,
pro te ção do meio am bi en te e con tro le da po lu i ção;
....................................................................................

LEI N. 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Insti tui o novo Có di go Flo res tal.

....................................................................................
Art. 3º Con si de ram-se, ain da, de pre ser va ção

per ma nen tes, quan do as sim de cla ra das por ato do
Po der Pú bli co, as flo res tas e de ma is for mas de ve ge -
ta ção na tu ral des ti na das:
....................................................................................

§ 2º As flo res tas que in te gram o Pa tri mô nio Indí-
ge na fi cam su je i tas ao re gi me de pre ser va ção per ma -
nen te (le tra g) pelo só efe i to des ta lei.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.885-43, DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1999

Dá nova re da ção aos arts. 3º, 16 e 44
da Lei nº 4.771, de 15 de se tem bro de
1965, e dis põe so bre a pro i bi ção do in-
cre men to da con ver são de áre as flo res ta -
is em áre as agrí co las na re gião Nor te e
na par te Nor te da re gião Cen tro-Oes te, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 318, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 141, de 2000 (nº
512, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
que apro va o tex to do Tra ta do so bre
Trans fe rên cia de Pes so as Con de na das e
de Me no res sob Tra ta men to Espe ci al en-
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra -
guai, ce le bra do em Bra sí lia, 10 de fe ve re i -
ro de 2000."

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so-
bre o pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 141, de 2000
(PDC 512, de 2000, na ori gem), que “Apro va o tex to
do Tra ta do so bre Trans fe rên cia de Pes so as Con de na -
das e de Me no res sob Tra ta men to Espe ci al en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Pa ra guai, ce le bra do em Bra sí lia,
10 de fe ve re i ro de 2000.”

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re-
pú bli ca sub me teu à apre ci a ção par la men tar o tex to
do ato in ter na ci o nal aci ma re fe ri do.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 20 de ju nho de 2000, ten-
do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis sões
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção; 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; e da Co mis são de Re la ções Exte-
ri o res e de De fe sa Na ci o nal.

Acom pa nha a Men sa gem nº 752, de 2000, do
Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do tra ta do ao
Con gres so Na ci o nal, a Expo si ção de Mo ti vos nº 67,
de 22 de mar ço de 2000, do Sr. Mi nis tro de Esta do
das Re la ções Exte ri o res, da qual cabe des ta car o se-
guin te:

”O re fe ri do Tra ta do de cor reu de pro-
pos ta bra si le i ra apre sen ta da pelo en tão Mi-
nis tro da Jus ti ça, Nel son Jo bim, du ran te vi-
si ta a Assun ção em ja ne i ro de 1996, foi ob-
je to de ne go ci a ções sub se qüen tes, com vis-
tas a be ne fi ci ar pre sos bra si le i ros no Pa ra -
guai e aque les pa ra gua i os no Bra sil, e con-
tou com a apro va ção do Mi nis té rio da Jus ti -
ça de seu tex to fi nal. Em ja ne i ro des te ano,
es ses pre sos so ma vam cer ca de 165 bra si -
le i ros e 65 pa ra gua i os.

Com o pro pó si to de fa ci li tar a re in ser -
ção so ci al de seus na ci o na is em cár ce re no
ex te ri or, os Esta dos con tra tan tes es ta be le -
cem, no men ci o na do ins tru men to, os pro ce -
di men tos que vi a bi li zam o cum pri men to,
pelo con de na do, do tem po re ma nes cen te
de sua pena no res pec ti vo país de ori gem. A
exe qüi bi li da de do cum pri men to, no Esta do
Re ce be dor, da pena im pos ta no Esta do Re-
me ten te é con di ção fun da men tal para a re a -
li za ção do pro ces so de trans fe rên cia de pre-
sos.

A exem plo de ins tru men tos bi la te ra is
aná lo gos ce le bra dos pelo Bra sil com ou tros
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pa í ses (Ca na dá, Espa nha, Chi le, Argen ti na,
Grã-Bre ta nha e Bo lí via), o tex to re a fir ma a
ju ris di ção ex clu si va do Esta do Re me ten te
so bre a sen ten ça pro fe ri da por seus Tri bu -
na is. Da mes ma for ma, são re ser va das ao
Esta do Re me ten te as prer ro ga ti vas de in-
dul to, anis tia ou co mu ta ção da pena im pos -
ta. Res trin ge-se a apli ca ção da le gis la ção
do Esta do Re ce be dor ao cum pri men to da
sen ten ça, in clu si ve no to can te a even tu a is
me di das de li vra men to con di ci o nal e pro-
gres são do re gi me car ce rá rio“.

II – Aná li se

O ob je to do tra ta do em apre ço, em con so nân cia
com as mais mo der nas ten dên ci as do di re i to pe nal
hu ma ni tá rio, bus ca va lo ri zar o ca rá ter res so ci a li zan te
da pena que, ci vi li za da men te, deve-se re co nhe cer ao
in ter na men to pe ni ten ciá rio.

É mais do que no tó rio que a re e du ca ção pri si o -
nal de ve rá ser mu i to mais efi ci en te no país de ori gem
do re e du can do do que no even tu al do mi ci lio onde
pra ti cou o cri me, ou seja, em ou tro país, de cul tu ra,
cos tu mes e lín gua di fe ren tes.

Se a afli ção da pena já é imen sa, mu i to ma i or o
será se cum pri da em um país es tra nho, lon ge da fa-
mí lia, dos pa ren tes e dos va lo res que se gu ra men te
so bre vi vem, ain da que no mais re pro vá vel dos con de -
na dos.

É, por tan to, dos mais lou vá ve is o ob je ti vo do
pre sen te pro je to de de cre to le gis la ti vo, que, ade ma is,
fo men ta a co o pe ra ção pe nal in ter na ci o nal, trans fe rin -
do ao Esta do sig na tá rio a res pon sa bi li da de de res so -
ci a li zar os seus na ci o na is que co me te ram de li to em
ou tros Esta dos.

O fato de o tra ta do abran ger tam bém os me no -
res in fra to res é de gran de va lia, má xi me do seu es co -
po ma i or, que é o de bus car au men tar as con di ções
fa vo rá ve is à re cu pe ra ção dos con de na dos ou me no -
res in fra to res.

Tra ta-se, a toda evi dên cia, de ato in ter na ci o nal
con ve ni en te e opor tu no aos in te res ses na ci o na is, ce-
le bra do no âm bi to do Mer co sul, o que é mu i to po si ti vo 
para a in te gra ção re gi o nal.

III – Voto

Por todo ex pos to, por ser con ve ni en te e opor tu -
no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, e
ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pela apro-
va ção do pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo  nº
141, de 2000 (PDC 00512, de 2000, na ori gem), que
”Apro va o tex to do Tra ta do so bre Trans fe rên cia de

Pes so as Con de na das e de Me no res sob Tra ta men to
Espe ci al en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, ce le -
bra do em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de 2000“.

Sala da Co mis são, 23 de abril de 2002. -Jef fer -
son Pé res, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
José Agri pi no – Val mir Ama ral – Edu ar do Su plicy
– Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Cân di do – Lú dio
Co e lho – Tião Vi a na – Ber nar do Ca bral – Íris Re-
zen de – João Alber to Sou za – Luiz Otá vio.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2000

(PDC nº 512/2000)

Apro va o tex to do Tra ta do so bre
Trans fe rên cia de Pes so as Con de na das e
de Me no res sob Tra ta men to Espe ci al en-
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra -
guai, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de fe-
ve re i ro de 2000.

Au tor: Câ ma ra dos De pu ta dos.
Re la tor: De pu ta do Cel so Rus so man no.

I – Re la tó rio

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca sub me teu à con si de ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, por meio da Men sa gem nº 752, de 2000, acom-
pa nha da de ex po si ção de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Tra ta -
do so bre Trans fe rên cia de Pes so as Con de na das e de
Me no res sob Tra ta men to Espe ci al en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú -
bli ca do Pa ra guai, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de fe-
ve re i ro de 2000.

A Men sa gem nº 752, de 2000, foi en ca mi nha da
ini ci al men te à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde o tra ta do 
foi apre ci a do pe las co mis sões com pe ten tes, sen do
en tão apro va do pelo Ple ná rio da Casa, por meio do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 512, da ta do de 30
de ju nho de 2000 (nu me ra ção na CD). Na mes ma
data, o PDL nº 512/00 foi en ca mi nha do ao Se na do
Fe de ral para sua apre ci a ção, onde re ce beu a de sig -
na ção PDS nº 141, de 2000.

Com o re ce bi men to da ma té ria, a Mesa do Se na -
do Fe de ral, em apli ca ção ao dis pos to no ar ti go 2º, in ci -
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so I e §§ 1º e 2º da Re so lu ção nº 1 de 1996-CN, de ter -
mi nou fos se o PDS nº 141, de 2000 sub me ti do pre li mi -
nar men te à con si de ra ção 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, por
ser a ma té ria de in te res se des se, haja vis ta que o Pa-
ra guai é um dos Esta dos Par tes do Mer co sul.

Sen do as sim, cum pre-nos con si de rar o tra ta do
ob je to do PDL, o qual tem por fi na li da de tor nar pos sí -
vel aos con de na dos pe na is o cum pri men to das san-
ções a eles im pos tas por uma das Par tes no ter ri tó rio
da ou tra Par te Con tra tan te. Se gun do o pro ce di men to
es ta be le ci do pelo tra ta do, os in di ví du os con de na dos,
bem como os me no res su je i tos a tra ta men to es pe ci al, 
po de rão cum prir as pe nas a que es tão su je i tos no ter-
ri tó rio do país de sua na ci o na li da de.

A apli ca ção do be ne fí cio pre vis to no tra ta do fi ca -
rá po rém, su je i ta às se guin tes con di ções: a) o de li to
pelo qual a pena seja im pos ta de ve rá tam bém cons ti -
tu ir cri me no Esta do re ce be dor; b) o con de na do de ve rá 
ser na ci o nal do Esta do re ce be dor; c) no mo men to da
apre sen ta ção da so li ci ta ção de ve rão res tar pelo me-
nos 12 (doze) me ses de pena a cum prir, sal vo ra zões
ex cep ci o na is; d) que a sen ten ça seja de fi ni ti va, tran si -
ta da em jul ga do e não es te ja pen den te de re cur so; e) o
pre so, ou, no caso dos me no res de ida de ou de fi ci en -
tes men ta is, o re pre sen tan te le gal, con sin ta com a
trans fe rên cia; f) que o pre so te nha cum pri do ou ga ran -
ti do o pa ga men to de mul tas e des pe sas com a jus ti ça,
re pa ra ção ci vil, e san ções pe cu niá ri as de qual quer na-
tu re za que cor rem às suas cus tas con for me o dis pos to
na sen ten ça e que não es te ja tra mi tan do de man da por
in de ni za ção na ju ris di ção ci vil, ex ce tu a dos os ca sos
em que o pre so pro ve a sua ab so lu ta in sol vên cia.

II – Voto do Re la tor

O Pre sen te tra ta do é mais uma con tri bu i ção à
obra de apro xi ma ção en tre o Bra sil e o Pa ra guai. O
de sen vol vi men to da co o pe ra ção en tre os dois pa í ses, 
que têm se ex pli ci ta do, so bre tu do, no âm bi to do Mer-
co sul, vem se pro ces san do tam bém em ou tras áre as,
es tra nhas ao pro ces so de in te gra ção eco nô mi ca
mas, con tri bu in do po rém, com esta. O ”Tra ta do so bre
Trans fe rên cia de Pes so as Con de na das e de Me no res 
sob Tra ta men to Espe ci al“, ora sub me ti do à apre ci a -
ção do Con gres so Na ci o nal, é um exem plo de ini ci a ti -
va que toma ain da mais es tre i tos e pe re nes os la ços
en tre o Bra sil e o Pa ra guai, da mes ma for ma que
ocor re com os de ma is pa í ses do Mer co sul, à me di da
em que a dis ci pli na por ele es ta be le ci da tam bém é
ob je to de tra ta do com ou tros pa í ses da re gião, como
a Argen ti na, o Chi le e a Bo lí via.

A ce le bra ção do tra ta do en con tra fun da men to
em ra zões de in te res se pú bli co e de or dem hu ma ni tá -
ria, cal ca das nas mo der nas con cep ções do di re i to
pe nal, es pe ci al men te na con vic ção de que pode-se
ob ter re sul ta dos mais efi ca zes na re a bi li ta ção do con-
de na do pe nal se os con ta tos que ele vier a ter, nos li-
mi tes da pena, com o ex te ri or do cár ce re, se de rem
com o meio so ci al em que ele tem ori gem, meio ao
qual ele de ve rá re to mar, con for me a pena a que es ti -
ver su je i to. Me di an te a trans fe rên cia do con de na do
para o país de sua na ci o na li da de, tor nan do-se as sim
pos sí vel a pro xi mi da de com a fa mí lia (a qual ten de a
cons ti tu ir-se em con si de rá vel su por te psi co ló gi co e
emo ci o nal, fun da men tal para a re cu pe ra ção do in di ví -
duo) e, tam bém, o seu con ta to com o mer ca do de tra-
ba lho lo cal, as dis po si ções do tra ta do têm em vis ta
me lho rar as con di ções para a re in tro du ção do ape na -
do na so ci e da de, após o cum pri men to da pena.

A fir ma do pre sen te tra ta do com o Pa ra guai, con-
for me men ci o na do na dis cus são da ma té ria na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, re pre sen ta mais um avan ço da po lí -
ti ca de di re i to pe nal in ter na ci o nal do Bra sil, prin ci pal -
men te no âm bi to do Mer co sul, uma vez que já con clu í -
mos atos in ter na ci o na is se me lhan tes com a Argen ti na, 
Bo lí via e Chi le. Ao ra ti fi car o pre sen te tra ta do com o
Pa ra guai, res ta rá ape nas pro ce der da mes ma for ma
com o Uru guai, com ple tan do-se as sim a uni for mi za -
ção do tra ta men to do tema no seio do Mer co sul.

Ante o ex pos to, con si de ran do os ter mos do tra ta -
do e o fato de que a sua apro va ção con tri bui para o for-
ta le ci men to do Mer co sul, cum pre a nós re co men dar a
apro va ção pelo Se na do Fe de ral e, con se qüen te men -
te, pelo Con gres so Na ci o nal, do pro je to de de cre to le-
gis la ti vo que apro va o tex to do Tra ta do so bre Trans fe -
rên cia de Pes so as Con de na das e de Me no res sob Tra-
ta men to Espe ci al en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai,
ce le bra do em Bra sí lia,  10 de fe ve re i ro de 2000.

Sala das Re u niões,   de     de  2001. – De pu ta do
Cel so Rus so man no, Re la tor.

III – Pa re cer da Co mis são

A 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, em re u nião or di ná ria
re a li za da hoje, Apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio
fa vo rá vel do De pu ta do Cel so Rus so man no ofe re ci do
ao Pro je to De De cre to Le gis la ti vo Nº 141, de 2000,
que ”apro va o tex to do Tra ta do so bre Trans fe rên cia de
Pes so as Con de na das e de Me no res sob Tra ta men to
Espe ci al en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, ce le -
bra do em Bra sí lia,  10 de fe ve re i ro de 2000.“
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Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta -
res: Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te; De pu ta do 
Feu Rosa, Se cre tá rio-Ge ral; Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, Se cre tá ria-Ge ral Adjun ta; Se na do res Ca sil -
do Mal da ner; Jor ge Bor nha u sen; Pe dro Piva e Mar lu -
ce Pin to; De pu ta dos Con fú cio Mou ra; Pa u lo Gou vêa;
Cel so Rus so man no; Edi nho Bez; Nel son Mar che zan
e Vi cen te Ca ro pre so.

Sala da Co mis são,  18 de se tem bro de 2002. –
Ro ber to Re quião , Pre si den te.

PARECER Nº 319, DE 2002

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le, so bre o Avi so nº 203, de 2001 (nº
6.314/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 931/2001-TCU-Ple ná rio,
con si de ran do sa tis fa tó ri as as jus ti fi ca ti -
vas apre sen ta das pe los Srs. Emí lio H. Ca-
raz zai So bri nho e Val dery Fro ta Albu-
quer que, Pre si den te e Di re tor Fi nan ce i ro
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, res pec ti va -
men te, re la ti va men te ao acom pa nha men -
to das pro vi dên ci as pre vis tas no Acór-
dão nº 24/99 – TCU – Ple ná rio.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

1.1 – Intro du ção
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 203, de 2001 (Avi so nº 6.314-SGS-TCU,
de 7/11/2001, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas da
União, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
931/2001-TCU-Ple ná rio, acom pa nha da dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam.

Em re su mo, essa De ci são con si de ra sa tis fa tó ri -
as as jus ti fi ca ti vas apre sen ta das pe los Srs. Emí lio
Hum ber to Ca raz zai So bri nho e Val dery Fro ta Albu-
quer que, Pre si den te e Di re tor Fi nan ce i ro da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, res pec ti va men te, re la ti va -
men te ao acom pa nha men to das pro vi dên ci as pre vis -
tas no Acór dão nº 24/99 – TCU – Ple ná rio.

Essa do cu men ta ção foi en ca mi nha da pelo TCU
ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to, se-
guin do o pro ce di men to que vem sen do ado ta do por
aque la Insti tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus
jul ga men tos a esta Casa.

1. 2 – Aná li se da Ma té ria
Cu i dam os au tos (Pro ces so nº TC-005.392/99)

do acom pa nha men to re a li za do pela SECEX/PE, uni-

da de do Tri bu nal de Con tas no Esta do de Per nam bu -
co, por for ça da de ter mi na ção con ti da no item 8.6 do
Acór dão nº 24/99-TCU-Ple ná rio. pro la ta do quan do da
apre ci a ção da de nún cia de ir re gu la ri da de na uti li za -
ção de re cur sos do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço – FGTS nas obras do sis te ma de abas te ci -
men to de água de Pi ra pa ma, na re gião Me tro po li ta na
do Re ci fe, Esta do de Per nam bu co.

Para tan to, a SECEX/PE re a li zou ins pe ção no
es cri tó rio da CEF em Per nam bu co e na Com pa nhia
Per nam bu ca na de Sa ne a men to S.A. – COMPESA.
re gis tran do como fa tos re le van tes o Con tra to de Pro-
mes sa de Com pra e Ven da de Ações da COMPESA,
as si na do en tre a CEF e o Go ver no do Esta do de Per-
nam bu co, e o Pro gra ma de Ca pi ta li za ção para Pri va ti -
za ção de Con ces si o ná ri os Pú bli cos de Ser vi ços de
Sa ne a men to. Além dis so, fo ram ou vi dos em au diên -
cia os Srs. Emí lio Hum ber to Ca raz zai So bri nho e Val-
dery Fro ta Albu quer que, Pre si den te e Di re tor Fi nan -
ce i ro da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF.

Con for me des ta ca o re la tor da ma té ria no TCU,
Mi nis tro Ubi ra tan Agui ar, a ques tão cen tral dis cu ti da
no pre sen te acom pa nha men to in se re-se no con tex to
mais am plo do ajus te fis cal dos Esta dos, me di an te
ações do go ver no fe de ral, no sen ti do de vi a bi li zar a
pre pa ra ção das em pre sas de sa ne a men to para a de-
ses ta ti za ção.

Com esse pro pó si to, foi fir ma do, em 2/9/99, en-
tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Go ver no do Esta-
do de Per nam bu co, Con tra to de Pro mes sa de Com-
pra e Ven da de Ações da Com pe sa, re ti fi ca do e ra ti fi -
ca do em 14/4/00 e 31/7/01. Con for me des ta ca o Mi-
nis tro Ubi ra tan Agui ar, como se tra ta ape nas de uma
ope ra ção de com pra e ven da de ações, a ela não se
apli cam as dis po si ções da Re so lu ção nº 78 do Se na -
do Fe de ral, que dis ci pli na va, na oca sião, 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 os¹.

Qu an to à Lei nº 4.595, de 31/12/64, que dis ci pli -
na o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal e as Re so lu ções do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, de ob ser vân cia obri-
ga tó ria pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, por for ça de
sua con di ção de ins ti tu i ção fi nan ce i ra, res tou o en ten -
di men to do Ban co Cen tral de que fo ram aten di das to-
das as dis po si ções apli cá ve is à ma té ria.

1 A Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, foi re vo ga da
pela Re so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, nor ma que
atu al men te rege as ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos
Esta dos, DF e Mu ni cí pi os.Por fim, ob ser va o Mi nis tro Ubi ra tan
Agui ar que não hou ve des cum pri men to do art. 17, II, alí nea c, da
Lei nº 8.666/93 pelo Esta do de Per nam bu co, nem tam pou co pela
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  3 07227

MAIO 200224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



1.3 De ci são do TCU
Di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, Mi nis -

tro Ubi ra tan Agui ar, o Tri bu nal Ple no, re u ni do em ses-
são or di ná ria re a li za da em 7/11/2001, De ci diu:

a) con si de rar sa tis fa tó ri as as jus ti fi ca ti vas
apre sen ta das pe los Srs. Emí lio Hum ber to Ca raz zai
So bri nho e Val dery Fro ta Albu quer que, Pre si den te e
Di re tor Fi nan ce i ro da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral –
CEF:

b) dar ciên cia des sa de li be ra ção ao Se na do Fe-
de ral, à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú-
bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, ao Ban-
co Cen tral do Bra sil, ao Tri bu nal de Con tas do Esta do
de Per nam bu co e à Assem bléia Le gis la ti va de Per-
nam bu co, re me ten do có pia do Re la tó rio e Voto que a
fun da men tam.

II – Voto do Re la tor

Com base no ex pos to, opi no que a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to da ma té -
ria e de li be re pelo en ca mi nha men to do pro ces sa do
ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2002. – Amir
Lan do, Pre si den te – Anto nio Car los Jú ni or, Re la tor 
– Ro me ro Jucá – Fer nan do Ri be i ro – Ney Su as su -
na – Jo nas Pi nhe i ro – Mo re i ra Men des – He lo í sa
He le na (abst.) – José Edu ar do Du tra – Wel ling ton
Ro ber to – Ge ral do Althoff.

PARECER Nº 320, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res 
e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 383, de 2001 (nº 511,
de 2000, 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 Bo lí via so bre a Re-
cu pe ra ção de Bens Cul tu ra is, Pa tri mo ni a -
is e Ou tros Espe cí fi cos Rou ba dos, Impor-
ta dos ou Expor ta dos ili ci ta men te, ce le bra -
do em La Paz, em 26 de ju lho de 1999.

Re la tor: Se na dor Íris Re zen de

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so-
bre o pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 383, de 2001
(PDC 00511, de 2000, na ori gem), 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 Bo lí via so-
bre a Re cu pe ra ção de Bens Cul tu ra is, Pa tri mo ni a is e
Ou tros Espe cí fi cos Rou ba dos, Impor ta dos ou Expor-
ta dos Ili ci ta men te, ce le bra do em La Paz, em 26 de ju-
lho de 1999“

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re-
pú bli ca sub me teu à apre ci a ção par la men tar o tex to
do ato in ter na ci o nal, aci ma re fe ri do.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 25 de ou tu bro de 2001,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis -
sões de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção; de Re-
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal; de Edu ca ção,
Cul tu ra e Des por to; e de Fi nan ças e Tri bu ta ção.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 1.434, de 1999,
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do Acor do 
sob exa me ao Con gres so Na ci o nal, vem a Expo si ção
de Mo ti vos nº 337, de 24 de se tem bro de 1999, do Sr.
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, da qual
cabe des ta car o se guin te:

”O Acor do bus ca cri ar um or de na men to 
ju rí di co que pro í ba e im pe ça o in gres so, nos
ter ri tó ri os de am bas as Par tes Con tra tan tes,
de bens pro ve ni en tes da ou tra Par te, que ca-
re çam da res pec ti va au to ri za ção ex pres sa
para sua ex por ta ção, e se jam de na tu re za
cul tu ral, pa tri mo ni al ou ou tra es pe cí fi ca.

Bus ca-se, as sim, co i bir o trá fi co da-
que les bens, pre ser van do-se o pa tri mô nio
cul tu ral das Par tes. O rou bo e a ex por ta ção
ilí ci ta de ob je tos que cons ti tu em esse pa tri -
mô nio re pre sen tam um gra ve pre ju í zo para
as par tes Con tra tan tes, tan to pela per da
dos bens cul tu ra is, como pelo dano que se
in frin ge a lo ca is e sí ti os ar que o ló gi cos“.

II – Aná li se

Tra ta-se de ato in ter na ci o nal vol ta do para a pre-
ven ção e re pres são do trá fi co ilí ci to de bens cul tu ra is,
como obras de arte e de va lor his tó ri co, com os pa í -
ses sig na tá ri os obri gan do-se a co o pe rar no âm bi to
acor da do.

Co la bo ran do para a pre ser va ção do pa tri mô nio
his tó ri co e cul tu ral dos pa í ses, o Acor do sob exa me é
de todo con ve ni en te e opor tu no aos in te res ses na ci o -
na is, re pri min do uma in si di o sa for ma de cri mi na li da -
de in ter na ci o nal.

Vin cu lan do Bra sil e Bo lí via, o Acor do é tam bém
im por tan te por ce le brar-se com um país só cio do
Mer co sul, o que co la bo ra para a in te gra ção re gi o nal,
con so an te o que se pre vê cons ti tu ci o nal men te, nos
ter mos do art. 4º, pa rá gra fo úni co da Lei Ma i or:

”Art. 4º
Pa rá gra fo úni co. A Re pú bli ca Fe de ra ti -

va do Bra sil bus ca rá a in te gra ção eco nô mi -
ca, po lí ti ca, so ci al e cul tu ral dos po vos da
Amé ri ca La ti na, vi san do à for ma ção de
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uma co mu ni da de la ti no-ame ri ca na de na-
ções.“

III – Voto

Por todo ex pos to, por ser con ve ni en te e opor tu -
no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, e
ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pela apro-
va ção do pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
383, de 2001.

Sala da Co mis são, 23 de abril de 2002. – Jef fer -
son Pé res, Pre si den te – Íris Re zen de, Re la tor – Lú-
dio Co e lho – Ber nar do Ca bral – Val mir Ama ral –
Ro ber to Sa tur ni no – José Agri pi no – Edu ar do Su-
plicy – João Alber to Sou za – Ro meu Tuma – Tião
Vi a na – Luiz Otá vio.

PARECER Nº 321, 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 642, de 1999, de au to ria do Se-
na dor Ge ral do Althoff, que dá nova re da -
ção ao § 1º do art. 42, in ci so I do art. 53,
aos arts. 198 e 249, acres cen ta o art.
244-A ao Tí tu lo VII, Ca pí tu lo I, Se ção II e
in ci sos aos arts. 56, 98, 148, 180 e 201 da
Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 -Esta-
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, e al te -
ra o art. 225 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal (em
aten di men to à so li ci ta ção cons tan te do
Ofi cio SF nº 1.265, de 2001). – Re la tor,
Ro meu Tuma.

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para re e xa me, com base
no art. 325 do Re gi men to Inter no des ta Casa, o Pa re -
cer nº 1.031, de 2001, apro va do nes ta Co mis são em
de ci são ter mi na ti va, ten do em vis ta o Ofi cio SF nº
1.265/2001, do Pre si den te do Se na do Fe de ral.

O Pa re cer nº 1.031/2001 opi na so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 642, de 1999, que pro põe al te ra -
ções à Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 – Esta tu to
da Cri an ça e do Ado les cen te – e ao De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal. O
re fe ri do Ofi cio foi mo ti va do pela apa ren te inob ser vân -
cia do Pa re cer em tela, so bre o que dis põe a Lei nº
9.975, de 23 de ju nho de 2000, que al te ra o tex to do
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

II – Ana li se

Den tre ou tras su ges tões, o Pa re cer nº
1.031/2001 pro põe a in tro du ção de um art. 244 – A no
tex to do Esta tu to, com a se guin te re da ção:

”Art. 244 – A. Sub me ter, per mi tir ou
for ne cer me i os para que ou trem sub me ta
cri an ça ou ado les cen te a ex plo ra ção se xu al.

Pena re clu são, de qua tro a dez anos.
Ocor re que aque le di plo ma le gal já dis põe de

um ar ti go 244 – A, in tro du zi do pela Lei nº 9.975, de
2000, e que ver sa so bre a mes ma ma té ria, con ten do
um tex to mais ade qua do sob al guns as pec tos, mas
me nos efi ci en te sob ou tros. De qual quer for ma, fica
pa ten te a in cor re ção do Pa re cer, quan do cor ro bo ra
su ges tão de um Pro je to que pro põe o acrés ci mo de
um ar ti go com nu me ra ção já exis ten te em di plo ma le-
gal, e tra tan do do mes mo as sun to. Aba i xo trans cre ve -
mos o tex to do art. 244 – A em vi gor:

“Art. 244 – A. Sub me ter cri an ça ou ado les cen te,
como tais de fi ni dos no ca put do art. 2º des ta Lei, à
pros ti tu i ção ou à ex plo ra ção se xu al:

Pena – re clu são de qua tro a dez anos, e mul ta.
§ 1º Incor rem nas mes mas pe nas o pro pri e tá rio,

o ge ren te ou o res pon sá vel pelo lo cal em que se ve ri -
fi que a sub mis são da cri an ça ou ado les cen te às prá ti -
cas re fe ri das no ca put des te ar ti go.

§ 2º Cons ti tui efe i to obri ga tó rio da con de na ção
a cas sa ção da li cen ça de lo ca li za ção e de fun ci o na -
men to do es ta be le ci men to.“

Da com pa ra ção en tre os dois tex tos, ob ser va -
mos que o ca put da pro pos ta é mais com ple to do que
o tex to em vi gor, por que co lo ca como nú cle os do tipo
as ações de per mi tir e for ne cer me i os para a prá ti ca
do in jus to. Isso to ma ria in sub sis ten te o § 1º do tex to
em vi gor. Por ou tro lado, este tex to é mais com ple to
quan do, além da san ção pri va ti va de li ber da de, pre vê
pena de mul ta, o que, dou tri na ri a men te, é ade qua do,
por quan to essa es pé cie de cri me, de for ma cos tu me i -
ra, re sul ta em ga nho pe cu niá rio ile gal. Além dis so,
seu § 2º tor na aque la dis po si ção pe nal mais efe ti va.

Essas re fle xões nos con du zem a pro por um re a -
jus te do Pro je to em tela, não só para cor ri gir seu ví cio
for mal, mas, tam bém, para fa zer seu tex to mais con-
sen tâ neo com a dou tri na pe nal. Para isso, so mos de
opi nião de que a pro po si ção deva su ge rir a al te ra ção
do tex to do art. 244 – A do Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi no pela ne ces si da de de cor re -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 642, de 1999, na
for ma da se guin te emen da:

EMENDA 1-CCJ

Dê-se ao art. 7º do Pro je to de Lei do Se na do nº
642, de 1999, a se guin te re da ção:
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”Art 7º O  art. 244-A da Lei nº 8.069,
de 13 de ju lho de 1990, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

‘Art. 244-A. Sub me ter ou per mi tir ou
for ne cer os me i os para que ou trem sub me ta 
cri an ça ou ado les cen te à pros ti tu i ção ou ex-
plo ra ção se xu al:

Pena – re clu são, de 4 (qua tro) a 10
(dez) anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tui efe i to obri-
ga tó rio da con de na ção a cas sa ção de li cen -

ça de lo ca li za ção e de fun ci o na men to do es-
ta be le ci men to uti li za do para a ex plo ra ção
se xu al de cri an ças e ado les cen tes.’ ”(NR)

Sala da Co mis são, 6 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, – Re la tor 
– Anto nio Car los Jú ni or – Luiz Ota vio – Fran ce li no 
Pe re i ra – Wal deck Orne las – Osmar Dias – Ro ber -
to Re quião – Bel lo Par ga – Jose Edu ar do Du tra –
Jef fer son Pé res – João Alber to – Jose Fo ga ça.

07230 Sex ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    27MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  3 07231

MAIO 200228    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



OF. SF Nº 1.265/2001

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 2001

Sr. Pre si den te,
Com re fe rên cia ao Ofí cio nº 95/01-Pre si dên -

cia/CCJ, co mu ni can do a apro va ção do Pro je to de Lei
do Se na do nº 642, de 1999, de au to ria do Se na dor
Ge ral do Althoff, que dá nova re da ção ao § 1º do art.
42, in ci so I do art. 53; aos arts. 198 e 249; acres cen ta
o art. 244-A ao Tí tu lo VII, Ca pí tu lo I, Se ção II, e in ci -
sos aos arts. 56, 98, 148, 180, 201, da Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri an ça e do Ado-
les cen te; e al te ra o art. 225 do De cre to-Lei nº 2.848,
de 7 de ju nho de 1940 – Có di go Pe nal, co mu ni co a V.
Exª que, co te jan do o tex to da ma té ria com a Lei nº
9.975, de 23 de ju nho de 2000, que al te ra em par te a
re fe ri da Lei nº 8.069/90, re tor no a ma té ria a essa dou-
ta Co mis são a fim de que, se jul gar con ve ni en te, faça
as ade qua ções ne ces sá ri as.

Co lho o en se jo para re no var a V. Exª pro tes tos
de ele va da es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ra mez Te bet, Pre si den te do
Se na do Fe de ral.

Ofí cio nº 145/01-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 31 de Ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofí cio SF/1.265/2001,

de 5 do cor ren te mês, que se re fe re ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 642, de 1999, de au to ria do Se na dor
Ge ral do Althoff.

Por opor tu no, es cla re ço a Vos sa Exce lên cia que
de sig nei o Re la tor, no âm bi to des ta Co mis são, Se na -
dor Ro meu Tuma para aná li se da pro po si ção.

Apro ve i to o en se jo para re i te rar a Vos sa Exce-
lên cia pro tes tos de apre ço e con si de ra ção. – 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.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2002, – Ber nar do 
Ca bral, Pre si den te Ger son Ca ma ta, Re la tor – Antô nio 
Car los Jú ni or – Lú cio Alcân ta ra – Fer nan do Ri be i ro
– Luiz Otá vio – Luiz Pon tes – Ro ber to Re quião – Pe-
dro Si mon – Jef fer son Pé res – José Fo ga ça –
Osmar Dias – Ri car do San tos – José Edu ar do Du tra.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 642, DE 1999

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

“Dá nova re da ção ao § 1º do art. 42;
in ci so I do 53; aos arts. 198 e 249; acres-
cen ta o art. 244-A ao Tí tu lo VII, Ca pí tu lo I,
Se ção II, e in ci sos aos arts. 56, 98, 148,
180 e 201, da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990 – Esta tu to da Cri an ça e do Ado-
les cen te –; e al te ra o art. 225 do De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940
(Có di go Pe nal)”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 42, § 1º; e 53, in ci so I, da Lei nº

8.069, de 13 de ju lho de 1990, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 42. ................................................
§ 1º Não po dem ado tar os ir mãos do

ado tan do". (NR)
“Art. 53. .................................................
I – igual da de de con di ções para o

aces so e per ma nên cia na es co la, in de pen -
den te men te de apre sen tar cer ti dão de nas-
ci men to;" (NR)

Art. 2º O art. 148 da Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990, pas sa a vi go rar com as
se guin tes al te ra ções no in ci so II, e acres ci -
do dos se guin tes in ci so VIII e § 1º, pas san -
do-se o tex to do atu al pa rá gra fo úni co para
§ 2º:

“Art. 148. ...............................................
II – ho mo lo gar ter mo de acor do re ce bi -

do do Mi nis té rio Pú bli co e con ce der a re mis -
são como for ma de sus pen são ou ex tin ção
do pro ces so. (NR)

....................................................................................
VIII – de cre tar, in clu si ve aos pais ou

res pon sá ve is, para as se gu rar o cum pri men -
to de suas de ci sões, em pro ces sos de sua
com pe tên cia e por de ci são fun da men ta da,
por até trin ta dias, a pri são pro vi só ria de
ma i o res im pu tá ve is, des de que agen tes de
ris co gra ve, atu al ou imi nen te a di re i tos de
cri an ça ou ado les cen te.

§ 1º Con tra o de cre to de pri são re fe ri -
do no in ci so VIII cabe re cur so na for ma do
art. 198 des te Esta tu to.

§ 2º .......................................................

Art. 3º O art. 180 da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, fica acres ci do do se guin te in ci so IV:

“Art. 180. ...............................................
..............................................................
IV – Enca mi nhar à au to ri da de ju di ciá -

ria, para ho mo lo ga ção e exe cu ção, ter mo de
acor do ce le bra do na for ma do in ci so XIII do
art. 201".

Art. 4º O art. 198 da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 198. Nos pro ce di men tos afe i tos à
Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de fica ado-
ta do o sis te ma re cur sal dos arts. 41 a 43 da
Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995
(Ju i za dos Espe ci a is)”. (NR)

Art. 5º O art. 201 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, fica acres ci do do se guin te in ci so XIII:

“Art. 201. ...............................................
..............................................................
XIII – pro por ao ado les cen te, na pre-

sen ça de seus pais, res pon sá vel ou cu ra dor
no me a do para o ato, a apli ca ção ime di a ta
de me di da de pro te ção den tre as pre vis tas
no art. 101, in ci sos I a VII, ou de me di da só-
cio-edu ca ti va den tre as pre vis tas no art.
112, in ci sos I a IV."

Art. 6º O art. 249 da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 249. ...............................................
Pena – a me di da pre vis ta no in ci so VIII

do at 148, ou mul ta, de três a vin te sa lá ri os
mí ni mos, apli can do-se esta em do bro em
caso de re in ci dên cia". (NR)

Art. 7º O art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 244-A. Sub me ter ou per mi tir ou
for ne cer os me i os para que ou trem sub me ta 
cri an ça ou ado les cen te à pros ti tu i ção ou ex-
plo ra ção se xu al:

Pena – re clu são, de 4 (qua tro) a 10
(dez) anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tui efe i to obri-
ga tó rio da con de na ção a cas sa ção de li cen -
ça de lo ca li za ção e de fun ci o na men to do es-
ta be le ci men to uti li za do para a ex plo ra ção
se xu al de cri an ças e ado les cen tes". (NR)
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Art. 8º O art. 225 do 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 in ci so III, re vo ga do o § 2º des-
se ar ti go:

“Art. 225. ...............................................
..............................................................
III – Se a ví ti ma é me nor de vin te e um

anos de ida de."

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, de  abril de 2002. – Ber nar -
do Ca bral, Pre si den te.

Ofí cio nº 8/02-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

Exmº Sr.
Se na dor Ra mes Te bet
Pre si den te doo 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 642, de 1999, em re e xa me, de
au to ria do Se na dor Ge ral do Althoff, que “Dá nova re da -
ção ao § 1º do art. 42; in ci so I do 53; aos arts. 198 e 249;
acres cen ta o art. 244-A ao Tí tu lo VII, Ca pí tu lo I, Se ção
II, e in ci sos aos arts. 56, 98, 148, 180 e 201, da Lei nº
8.069, de 13 de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te; e al te ra o art. 225 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal).”

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

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

Ofí cio nº 21/02 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 3 de abril de 2002

Exmº Sr.
Se na dor Ra mes Te bet
Pre si den te doo 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 ra ti fi cou a apro va ção do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 642, de 1999, em re e xa me,
de au to ria do Se na dor Ge ral do Althoff, que “Dá nova
re da ção ao § lº do art. 42; in ci so I do 53; aos arts. 198
e 249; acres cen ta o art. 244-A ao Tí tu lo VII, Ca pí tu lo I,
Se ção II, e in ci sos aos arts. 56, 98, 148, 180 e 201, da
Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri-
an ça e do Ado les cen te; e al te ra o art. 225 do De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go
Pe nal)”, ocor ri da em 6 de mar ço do cor ren te, aten-
den do de ter mi na ção ex pres sa no Ofí cio SF nº
210/2002, des sa Pre si dên cia.

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.

 Cordialmente. – 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.

OF. SF/210/2002

Bra sí lia, 1º de abril de 2002

Exmº Sr.
Ber nar do Ca bral
DD. Pre si den te da CCJC
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
No pe río do de 27 de fe ve re i ro a 19 de mar ço do

cor ren te ano, a pa u ta de de li be ra ções do Se na do
Fe de ral es te ve obs tru í da, nos ter mos do § 6º do art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Nes se pe río do, essa dou ta Co mis são apro vou,
ter mi na ti va men te, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
642, de 1999, e 220, de 2000.

É en ten di men to des ta Pre si dên cia, sal vo me-
lhor ju í zo, que as Co mis sões, ao exer ce rem sua atri-
bu i ção cons ti tu ci o nal pre vis ta no in ci so I do § 2º do
art. 58 da Car ta Mag na, e nos ter mos do art. 92 do
Re gi men to Inter no da Casa, de vem se guir as for ma li -
da des exi gi das para as pro po si ções sub me ti das ao
Ple ná rio do Se na do tam bém no que con cer ne a esse
pe río do em que as ma té ri as cons tan tes da Ordem do
Dia es ti ve ram so bres ta das.

Nes se sen ti do, para evi tar pos sí ve is ques ti o na -
men tos fu tu ros quan to ao pro ces so le gis la ti vo cons ti -
tu ci o nal dos re fe ri dos pro je tos de lei, en ca mi nho-os a
V.Exª para ra ti fi ca ção por essa Co mis são.

Cor di al men te, – Se na dor Ra mez Te bet, Pre si -
den te do Se na do Fe de ral.

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  3 07235

MAIO 200232    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PARECER Nº 322, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Avi so nº 9,
de 1999 (nº 905/98, na ori gem, an ti go Di-
ver sos nº 2/99), re la ti vo à De ci são nº
868/98, do Tri bu nal de Con tas da União,
re fe ren te a au di to ri as re a li za das nas
Emba i xa das do Bra sil em Hel sin ki, Kiev,
Anca ra e Ate nas.

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

I – Re la tó rio

Esta Co mis são re ce beu o pro ces sa do Di ver sos
nº 2, de 4-1-99, des ta Casa, con ten do o Avi so nº
905-SGS-TCU, de 15-12-98, do Tri bu nal de Con tas
da União, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
868/98-TCU-Ple ná rio, ado ta da em 9-12-98, e dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re-
la ti va men te a au di to ri as re a li za das nas Emba i xa das
do Bra sil em Hel sin ki, Kiev, Anca ra e Ate nas. Em
13-2-2001, fui de sig na do para re la tar a ma té ria.

As re fe ri das de ci sões fo ram en ca mi nha das ao
Se na do Fe de ral “para co nhe ci men to e ado ção das
pro vi dên ci as con si de ra das ca bí ve is”, se guin do o pro-
ce di men to que vem sen do ul ti ma men te ado ta do por
aque la Insti tu i ção de en vi ar có pia de to dos os seus
jul ga men tos a esta Casa.

Os tra ba lhos de au di to ria fo ram re a li za dos sob a
co or de na ção do Mi nis tro Mar cos Vi ní ci os Vi la ça, e
com a sub-co or de na ção do AFCE Luiz Hen ri que
Pochyly da Cos ta, e por duas equi pes de au di to ria,
uma, res pon sá vel pe los tra ba lhos nos Pos tos si tu a -
dos na Fin lân dia e Ucrâ nia, ou tra, na Gré cia e Tur-
quia.

A es co lha dos Pos tos au di ta dos teve como cri té -
ri os, ao lado do ca rá ter de pi o ne i ris mo e de ine di tis -
mo, uma vez que ja ma is hoü ve uma fis ca li za ção na-
que las re par ti ções di plo má ti cas, as pe cu li a ri da des
apre sen ta das pe los pa í ses onde es tão se di a das, as
uni da des, quer por suas li ga ções com o Bra sil, quer
pe las mu dan ças que ocor re ram re cen te men te no
mun do e que es tão in flu en ci an do des ta ca da men te o
re la ci o na men to en tre as na ções.

I.1. ANÁ LI SE DA AU DI TO RIA

I.1.1. Do Pla ne ja men to da Atu a ção dos Pos tos
Os au di to res des ta ca ram em seu re la tó rio que,

nos Pos tos ob je to da au di to ria, não se ve ri fi cou a uti li -
za ção de fer ra men tas mí ni mas de ge rên cia, o que di-
fi cul tou, quan do não im pe diu por com ple to, a re a li za -
ção de au di to ria ope ra ci o nal.

Con ti nu am, afir man do que as ati vi da des de pla-
ne ja men to e de ava li a ção de re sul ta dos da ação di-
plo má ti ca são ine xis ten tes e a ela bo ra ção de pla nos
de ação e de re la tó ri os de ges tão ocor re es po ra di ca -
men te, de pen den do de ini ci a ti va pu ra men te pes so al
para que ocor ra.

Lem bra ram que tal fato já ha via sido ma té ria de
tra ba lhos re a li za dos por aque la Cor te de Con tas. Em
1993, o Mi nis tro Adhe mar Pa la di ni Ghi si pro pôs, e o
Tri bu nal aco lheu, por meio da De ci são nº 537/93 –
TCU-Ple ná rio, “que fos se re co men da do às uni da des
com pe ten tes do Mi nis té rio das Re la çôes Exte ri o res –
MRE – a ado ção de me di das ten den tes a exi gir dos
pos tos os res pec ti vos Re la tó ri os de Ges tão, pos si bi li -
tan do a afe ri ção qua li ta ti va das ati vi da des dos mes-
mos e, em úl ti ma aná li se, da ação do MRE”.

Em 1995, o Mi nis tro Car los Áti la Álva res da Sil-
va as se ve rou, na que la opor tu ni da de, que “os pos tos
não obe de cem a qual quer pla no for mal na exe cu ção
de suas ati vi da des. ... O Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res for mu la ob je ti vos ge né ri cos de po lí ti ca ex-
ter na, mas não os tra duz em me tas es pe cí fi cas a se-
rem per se gui das pe los pos tos, em cada país..."

So bre a pos si bi li da de de se ava li ar a efi cá cia,
efi ciên cia e efe ti vi da de dos pos tos me di an te a re a li za -
ção de au di to ria ope ra ci o nal, o Mi nis tro foi ain da mais
con tun den te, afir man do que, com a ine xis tên cia de
pla ne ja men to e de fi ni ção de me tas e ob je ti vos “a au-
di to ria ope ra ci o nal pas sa a ser um exer cí cio im pres si -
o nis ta, de con ce i tos va gos e pu ra men te opi na ti vos,
com alto ris co de in con sis tên cia.”

Não obs tan te es sas re co men da ções, con ti nu -
am os au di to res, “não há in for ma ção de que algo te-
nha sido fe i to para al te rar essa si tu a ção. O MRE sim-
ples men te des con si de rou de ter mi na ção con ti da na
De ci são nº 009/95 – Ple ná rio – Si gi lo sa, de 25-1-95,
na qual ha via co man do ca te gó ri co para que fos sem
ins ti tu í dos pro ce di men tos de pla ne ja men to, con tro le
e ava li a ção de de sem pe nho das uni da des do ser vi ço
ex te ri or bra si le i ro.

I.1.2. Dos Ser vi ços Con su la res
Os ser vi ços pres ta dos pe los Se to res Con su la -

res das Emba i xa das au di ta das es tão a me re cer, no
en ten der da equi pe de au di to ria, pro fun das al te ra -
ções, se jam elas re la ci o na das aos re cur sos hu ma nos 
en vol vi dos ou aos mé to dos uti li za dos na exe cu ção,
as sim como na com pro va ção dos re cur sos ar re ca da -
dos.

Em vir tu de do cres ci men to da co mu ni da de bra si -
le i ra no ex te ri or, se gun do os au di to res, “tor na-se fun-
da men tal que o se tor con su lar dos pos tos seja en ca ra -
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do, an tes de tudo, como pro te ção e apo io aos in te res -
ses dos bra si le i ros ra di ca dos no ex te ri or e não como
um se tor me ra men te res pon sá vel por con ce der vis tos.”

Des sa for ma, res sal tam, o Ita ma raty de ve ria
pre pa rar tam bém os ser vi do res que atu am nes se se-
tor, exi gin do o bom do mí nio da lín gua por tu gue sa
para os que nele tra ba lham, bem como tre i nan do-os
para o exer cí cio de um qua li fi ca do aten di men to ao pú-
bli co.

A Au di to ria pros se gue con de nan do o uso de es-
tam pi lhas para o con tro le da re ce i ta ob ti da com a co-
bran ça de emo lu men tos afir man do que tal pro ce di men -
to con fe re pou ca con fi a bi li da de e “re ve la-se to tal men te
ana crô ni co em ple na era da in for má ti ca, quan do tec no -
lo gi as de fá cil aces so e ba i xo cus to de im plan ta ção e
ma nu ten ção es tão dis po ní ve is para to dos os usos.

Cons ta ram os au di to res que não fo ram aca ta -
das as re co men da ções fe i tas ao Ita ma raty, há qua tro
anos, por meio da De ci são nº 649/94 – TCU – Ple ná -
rio, para que es tu das se a subs ti tu i ção das es tam pi -
lhas por ou tro sis te ma mais efi ci en te, e que fos se pro-
mo vi da à mo der ni za ção de mé to dos, pro ce di men tos
e con tro les ado ta dos pe las re par ti ções con su la res,
subs ti tu in do os re gis tros ma nu a is e li vros ma nus cri -
tos por sis te mas in for ma ti za dos.

Ou tro pro ble ma com pro va do pela equi pe con-
sis te no lon go e cus to so tra je to da ren da con su lar. Pri-
me i ra men te, os re cur sos ar re ca da dos são con ver ti -
dos, no país de ori gem, da mo e da lo cal em que é ar-
re ca da da para dó la res ame ri ca nos. Nes sa eta pa, per-
de-se o va lor das co mis sões ban cá ri as so bre ope ra -
ções cam bi a is, além do spre ad en tre as co ta ções de
com pra e ven da do dó lar. Esse di nhe i ro é en ca mi nha -
do men sal men te, por meio de che que ou swift, à Di vi -
são de Co or de na ção Admi nis tra ti va dos Pos tos no
Exte ri or – DAEx, em Bra sí lia, via mala di plo má ti ca,
jun to com os do cu men tos que com põe a pres ta ção
de con tas men sal da Ren da Con su lar. Re pre sen ta
esse pas so mais cus tos com trans por te, aná li se de
do cu men tos, etc., além de ques ti o ná vel de lon ga na
des ti na ção des ses re cur sos. Só en tão são trans fe ri -
dos para o Ban co do Bra sil em Nova Ior que quan do,
mais uma vez, são co bra das ta ri fas ban cá ri as.

Enten de a equi pe de au di to ria que “esse fato
tam bém deva ser ob je to de de ter mi na ção ao MRE,
com vis tas a se rem vi a bi li za dos pro ce di men tos ra ci o -
na is ten den tes a en cur tar e ba ra te ar o lon go ca mi nho
per cor ri do pela Ren da Con su lar en tre sua ar re ca da -
ção e des ti na ção fi nal... A per ma nên cia de par ce la
des ses re cur sos nos pos tos evi ta ria os já men ci o na -
dos cus tos en vol vi dos em seu lon go tra je to, e ain da

po de ria pro por ci o nar so cor ro fi nan ce i ro no caso de
atra sos no re pas se de re cur sos...”

Con clu em, os au di to res, su ge rin do ao Ita ma raty 
que es tu de a pos si bi li da de de au to ri zar, al te ran do a
le gis la ção vi gen te se pre ci so for, a per ma nên cia de
par te dos re cur sos nos pró pri os Pos tos.

I.1.3. Da Sis te má ti ca de Emis são de Vis tos e Do-
cu men tos

A Au di to ria cons ta tou que, em to dos os Pos tos
fis ca li za dos, os vis tos são emi ti dos de for ma ma nu al,
com a afi xa ção de eti que tas ade si vas pa dro ni za das,
pre en chi das a má qui na de es cre ver, so bre a qual é
afi xa da a cor res pon den te es tam pi lha que re ce be, ain-
da, ca rim bo para sua inu ti li za ção. Con sis te em um
pro ces so “bu ro crá ti co e ine fi ci en te, que pode ser fa cil -
men te subs ti tu í do, com van ta gens de ce le ri da de e se-
gu ran ça, pela uti li za ção de um pro gra ma de com pu ta -
dor que im pri ma os vis tos em for mu lá ri os con ten do
ele men tos de se gu ran ça como fi li gra nas, se los holo
grá fi cos, có di gos de bar ra, etc.”

Esse as sun to já foi, in clu si ve, ob je to de de ter mi -
na ção con ti da na De ci são nº 583/95 – TCU – Ple ná -
rio, que aco lheu pro pos ta do Mi nis tro Iran Sa ra i va, no
sen ti do de que o MRE dis ci pli nas se pro ce di men tos e
con tro les efi ca zes a se rem ado ta dos pe las re par ti -
ções con su la res.

Con clui, so bre esse as sun to, a equi pe de au di -
to ria, re co men dan do ao Ita ma raty que es tu de al ter -
na ti vas para a mo der ni za ção da sis te má ti ca de emis-
são de vis tos, con si de ran do as pon de ra ções aci ma e
ob je ti van do o au men to de efi ciên cia e a re du ção dos
cus tos en vol vi dos nes sas ro ti nas.

I.1.4. Da Sis te má ti ca de Pres ta ção de Con tas
No en ten der dos au di to res, o nú me ro ex ces si vo

de pres ta ção de con tas gera um vo lu me mu i to gran de 
de pa pel e tra ba lho hu ma no, in clu si ve e es pe ci al men -
te do pró prio che fe do Pos to, em de tri men to de suas
atri bu i ções de re pre sen tan te do Bra sil.

Cada Pos to apre sen ta, obri ga to ri a men te, uma
pres ta ção tri mes tral para cada uma das se guin tes do-
ta ções: Ma nu ten ção de Chan ce la ria – MC; Ma nu ten -
ção de Re si dên cia – MR; Co mu ni ca ções – COM; Imó-
ve is – IM; Au xi li ar Admi nis tra ti vo – AA; Au xi li ar Téc ni -
co – AT; Pes so al de Apo io à Chan ce la ria – PAC; Pes-
so al de Apo io à Re si dên cia – PAR; e Re si dên cia Di-
plo má ti ca – RD. Além des sas, deve pres tar con tas de
ou tras do ta ções con ce di das para aten der a des pe sas 
es pe cí fi cas com Trans por te de Ba ga gens – TB; Não
Re cor ren tes – NR; Equi pa men to e Ma te ri al Per ma -
nen te – EMP; den tre ou tras, até quin ze dias após o
pa ga men to.
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O re la tó rio pros se gue aler tan do para o fato de
que as re pre sen ta ções di plo má ti cas bra si le i ras, por
ca u sa da bu ro cra cia que en vol ve a pres ta ção de con-
tas re la ti vas aos par cos re cur sos que re ce bem os
Pos tos, ali a da à es cas sez de re cur sos hu ma nos, es-
tão cada vez mais dan do lu gar às fun ções me ra men te 
ad mi nis tra ti vas, em de tri men to do de sem pe nho de
suas fi na li da des con gê ne res.

Cada Pos to man tém, em mé dia, quin ze con tas
ban cá ri as, pe las qua is, paga US$7,00 men sa is. São
gas tos, anu al men te, pe los 164 Pos tos man ti dos no
ex te ri or, US$206 mil em fun ção des sa prá ti ca dis pen -
sá vel, só em ta ri fas ban cá ri as, va lor su fi ci en te men te
ex pres si vo para in di car a ne ces si da de de re a va li a ção
da sis te má ti ca de ma nu ten ção de inú me ras con tas
ban cá ri as pe los Pos tos.

Ca be ria, no en ten der da equi pe de au di to ria,
en de re çar ao MRE, re co men da ções com vis tas a
con fe rir ma i or efi ciên cia e efi cá cia à ad mi nis tra ção
dos Pos tos.

1.1.5. Da Inter na li za ção das Ati vi da des dos Pos tos
Asse ve ra ram os au di to res que, além dos ex ces -

si vos con tro les bu ro crá ti cos já men ci o na dos, con tri -

bui para o in su fi ci en te de sem pe nho dos pos tos em re-
la ção a suas ati vi da des fi na lís ti cas a atu al es tru tu ra
de dis tri bu i ção das do ta ções. Ve ri fi ca-se que, nos
pos tos vi si ta dos, ape nas cer ca de 3% do to tal de re-
cur sos re ce bi dos são des ti na dos a ou tras ati vi da des
que não o pa ga men to de pes so al, de alu guel, de des-
pe sas de ma nu ten ção ou de aqui si ção de ma te ri al
per ma nen te. Nes se pe que no per cen tu al, con cen -
tra-se a ma i or par te das ati vi da des re la ci o na das com
a fun ção pri mor di al das Emba i xa das, tais como pro-
mo ção de even tos, par ti ci pa ção em fe i ras, aqui si ção
de pu bli ca ções, con tra ta ção de con sul to ri as para
pros pec ção do mer ca do, de sen vol vi men to de no vos
mé to dos de di vul ga ção do Bra sil, ou seja, ações
pró-ati vas, do Pos to para fora, não o en si mes ma men -
to das ro ti nas bu ro crá ti cas re i nan tes.

Se gun do a equi pe de au di to ria, o qua dro a se-
guir ex pli ca a ra zão de se ter ob ser va do di plo ma tas e
ser vi do res mais ocu pa dos em ad mi nis trar ques tões
in ter nas do que em co lo car em prá ti ca a po lí ti ca de re-
la ções ex ter nas.
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Acre di ta-se que a fal ta de re cur sos pos sa ser
ame ni za da pela eli mi na ção de ro ti nas e con tro les
des ne ces sá ri os, a exem plo do lon go ca mi nho per cor -
ri do pela ren da con su lar, co men ta do em item es pe cí -
fi co des te Pa re cer.

Di an te des se qua dro, os au di to res, ao pon de rar
so bre as di fi cul da des fi nan ce i ras pe las qua is o País
pas sa, que leva à re du ção da ver ba do Ita ma raty, con-
clu em re co men dan do ao MRE que iden ti fi que qua is
re pre sen ta ções bra si le i ras são es sen ci a is, de ven do
ser re for ça das suas do ta ções, e qua is po de ri am ter
suas es tru tu ras re du zi das ou mes mo ex tin tas, com pri-
o ri za ção à qua li da de dos Pos tos, e não à quan ti da de.

I.1.6. Da Escri tu ra ção das Do ta ções
Con for me re gis tra do no re la tó rio de au di to ria,

“em bo ra exis ta, no âm bi to do MRE, um sis te ma in for -
ma ti za do de ad mi nis tra ção, con ta bi li da de e pres ta -
ção de con tas, de no mi na do Sis te ma de Admi nis tra -
ção dos Pos tos – ADMP al guns pos tos ain da não uti li -
zam esse re cur so, como ob ser va do na Emba i xa da
Bra si le i ra em Ate nas, na qual to dos os re gis tros con-
tá be is são efe tu a dos ma nu al men te. Ou tros o uti li zam, 
mas, por “me di da de se gu ran ça”, per ma ne cem usan-
do, pa ra le la men te, o re gis tro ma nu al, tal como em
Hel sin ki, num ní ti do des per dí cio de tem po. Há, ain da,
um ter ce i ro gru po que uti li za ex clu si va men te o sis te -
ma in for ma ti za do, como ve ri fi ca do nas Emba i xa das
em Kiev e Anca ra, cu ri o sa men te as mais ca ren tes de
pes so al, den tre as au di ta das.”

Algu mas crí ti cas fe i tas ao sis te ma di zem res pe i -
to ao fato de uti li zar pla ta for ma an ti qua da, de di fí cil in-
te ra ti vi da de e pou co ami gá vel. Além dis so, o sis te ma
é off-line, exi gin do o re ce bi men to e a re mes sa de da-
dos via dis que te ou pa pel para pos te ri or di gi ta ção,
com gas to des ne ces sá rio de tem po nes sa ta re fa.
Exis tem, ain da, se gun do in for ma do por fun ci o ná rio
em Kiev, al gu mas in con sis tên ci as in ter nas, não ve ri fi -
ca das pela equi pe de au di to ria.

Fi nal men te, os au di to res re co men dam ao MRE
que ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que to-
dos os Pos tos pas sem a uti li zar ex clu si va men te os
sis te ma in for ma ti za do, ou ou tro que vier a su ce dê-lo,
nas ta re fas de ad mi nis tra ção, con ta bi li za ção e pres ta -
ção de con tas de seus re cur sos fi nan ce i ros.

I.1.7. Da De vo lu ção de Impos tos
A prer ro ga ti va de de vo lu ção dos im pos tos pa-

gos in di re ta men te pe las re par ti ções di plo má ti cas, ga-
ran ti da pelo Di re i to Inter na ci o nal com base no prin cí -
pio da imu ni da de tri bu tá ria e da re ci pro ci da de, é con-
sa gra do pelo Tra ta do de Vi e na so bre Re la ções Di plo -

má ti cas e por acor dos bi la te ra is exis ten tes en tre o
Bra sil e mu i tos ou tros pa í ses.

To da via, a equi pe de au di to ria cons ta tou, nos
qua tro Pos tos au di ta dos, a ine xis tên cia de ori en ta ção
pre ci sa a res pe i to a obri ga to ri e da de, dos pra zos, das
for mas e dos re qui si tos para a de vo lu ção dos im pos -
tos pa gos. De i xa-se de re a ver par te de seus gas tos
que po de ri am re for çar seus ca i xas, sem pre tão ca ren -
te de re cur sos, como usu al men te cons ta ta do."

O des con tro le é tal que, “tor na-se pos sí vel... a
so li ci ta ção de de vo lu ção de im pos tos pa gos pelo pos to 
e seu de pó si to em con tas pes so a is de ser vi do res...”.

O re la tó rio re co men dou a con ta bi li za ção dos tri-
bu tos res ti tu í ve is em cada des pe sa re a li za da, bem
as sim re gis tras sem na con ta bi li da de e na pres ta ção
de con tas to das as de vo lu ções ocor ri das.

I.1.8. Da Des cen tra li za ção de Re cur sos para os
Pos tos

Os re cur sos fi nan ce i ros para cus te ar as des pe -
sas ne ces sá ri as ao fun ci o na men to dos pos tos do Ita-
ma raty, são trans fe ri dos, men sal men te, sob a for ma
de adi an ta men to, pelo Escri tó rio Fi nan ce i ro de Nova
Ior que – EFNY – que tam bém é res pon sá vel pela
aná li se, apro va ção e con so li da ção das pres ta ções de
con tas des ses va lo res. Os re sul ta dos des sa aná li se
são pos te ri or men te agre ga dos à pres ta ção de con tas 
das des pe sas re a li za das pelo pró prio EFNY na to ma -
da de con tas con so li da da de to das as uni da des do
MRE no ex te ri or, apre sen ta da à Se cre ta ria de Con tro -
le Inter no do Mi nis té rio e, pos te ri or men te, ao TCU.

A fi na li da de es sen ci al do EFNY é a exe cu ção
dos atos de ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri -
mo ni al enu me ra dos no art. 6º da Por ta ria de 3-11-95
do MRE, des ta can do-se o re pas se de adi an ta men tos
aos pos tos e o pro ces sa men to da fo lha de pa ga men -
tos no ex te ri or, ten do ge ren ci a do, em 1997, 80% da
des pe sa to tal do Mi nis té rio.

Entre tan to, a ado ção da sis te má ti ca des cri ta
gera, na opi nião dos au di to res, “a ne ces si da de de
ma nu ten ção de uma gran de es tru tu ra ad mi nis tra ti va
em país es tran ge i ro, com ele va dos cus tos de ope ra -
ção, alu guéis, des lo ca men tos, etc., fato que apa ren -
te men te não mais se jus ti fi ca, uma vez que o de sen -
vol vi men to dos me ca nis mos pos ta is e de trans fe rên -
ci as fi nan ce i ras pos si bi li ta ri am que suas ope ra ções
fos sem efe ti va das por Bra sí lia, o que en se ja ria gran-
de eco no mia de re cur sos.”

Ain da em 1995, o TCU de ter mi nou ao MRE, por
meio da De ci são nº 418/95, que: “8.2.1 ado te as pro vi -
dên ci as ca bí ve is no sen ti do de trans fe rir as ati vi da des
re fe ren tes aos pa ga men tos e às de ma is mo vi men ta -
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ções de re cur sos, efe tu a das atu al men te pelo Escri tó rio
Fi nan ce i ro em Nova Jor que, para a Se cre ta ria de Esta-
do em Bra sí lia, ten do em vis ta que os me i os ele trô ni cos
e de te le co mu ni ca ções, hoje dis po ní ve is no Bra sil, per-
mi tem que o País re a li ze, de for ma ágil e eco nô mi ca,
tais ope ra ções como pra ti ca men te todo o mun do, es pe -
ci al men te face à exis tên cia de três gran des blo cos con ti -
nen ta is (Eu ro pa, Ásia e Amé ri ca), pos si bi li tan do ain da a
uti li za ção de ou tras mo e das que con ser vem a sua va lo -
ri za ção fren te ao dó lar nor te-ame ri ca no."

Enten de ram, os au di to res, re co men dá vel que seja
de ter mi na do ao MRE à re a li za ção de es tu dos vi san do
ava li ar a con ve niên cia da gra du al trans fe rên cia das atri-
bu i ções do Escri tó rio Fi nan ce i ro de Nova Ior que para
uni da de lo ca li za da em Bra sí lia, com vis tas a re du zir os
cus tos envol vi dos na sis te má ti ca de re pas se de re cur -
sos para os pos tos no ex te ri or, de ven do com pro var, pe-
ran te o TCU, a even tu al in vi a bi li da de des sa so lu ção.

1.1.9. Da Pro mo ção Co mer ci al
Nas em ba i xa das vi si ta das, a equi pe de au di to -

ria cons ta tou que os Se to res de Pro mo ção Co mer ci al
atu am, em ge ral, mu i to mais a fa vor do em pre sa ri a do
lo cal do que do bra si le i ro.

Bas ta di zer que o ca das tra men to de em pre sá ri -
os in te res sa dos em ne go ci ar com o Bra sil, uma das
prin ci pa is ati vi da des dos Se to res de Pro mo ção Co-
mer ci al – SECOM, ge ral men te ocor re ape nas quan do 
um im por ta dor lo cal pro cu ra a Emba i xa da bus can do
in for ma ções so bre pos sí ve is par ce i ros bra si le i ros.

Con sul tan do o Bra zil Tra de Net em Bra sí lia, após
al gu ma di fi cul da de para ca das tra men to de mem bro da
au di to ria como usuá rio, com pro vou-se o re gis tro de
ape nas 39 em pre sas fin lan de sas, 2 ucra ni a nas, 195
tur cas e 159 gre gas, dos mais di ver sos se to res eco nô -
mi cos, com in te res se em im por tar pro du tos bra si le i ros.

A equi pe de au di to ria so li ci ta ao Ita ma raty a ur-
gen te re o ri en ta ção dos Ser vi ços de Pro mo ção Co-
mer ci al, ti ran do-se da pos tu ra pas si va e co lo can -
do-os como efe ti vos cen tros de in ter me di a ção en tre o
pro du tor na ci o nal e o im por ta dor es tran ge i ro.

I.1.10. Da Pro mo ção Tu rís ti ca
A equi pe de au di to ria cons ta tou que é es cas sa a

dis po ni bi li da de de ma te ri al de di vul ga ção tu rís ti ca do
País nos Pos tos au di ta dos, sen do des co nhe ci das
ações no sen ti do do en vio de ma te ri al des se tipo para
agên cia de tu ris mo lo ca is.

Assim, en ten de a equi pe ser de se já vel a ex pe di -
ção de re co men da ção ao MRE no sen ti do e en vi dar
es for ços para a pro mo ção de ações de pro mo ção tu-
rís ti ca de nos so país, em con jun to com agên ci as go-

ver na men ta is e pri va das re la ci o na dos à área, a
exem plo da Embra tur, da Abav, etc.

I.1.11. Dos Con su la dos Ho no rá ri os
Os au di to res en ten de ram que o Ita ma raty de ve -

ria es ti mu lar a atu a ção dos 123 con su la dos ho no rá ri os 
atu al men te exis ten tes, por ser fun ção exer ci da como
um mú nus pú bli co, sem re tri bu i ção de qual quer es pé -
cie por par te do go ver no bra si le i ro, cuja fi na li da de é
pres tar as sis tên cia às pes so as fí si cas e ju rí di cas bra si -
le i ras; fo men tar o de sen vol vi men to das re la ções co-
mer ci a is, eco nô mi cas, cul tu ra is e ci en tí fi cas do Bra sil;
ser vir como ele men to de apo io das mis sões di plo má ti -
cas bra si le i ras; ma tri cu lar os bra si le i ros re si den tes em
sua ju ris di ção; re co nhe cer fir mas; e en ca mi nhar as so-
li ci ta ções de vis tos e pas sa por tes en tre ou tros atos de
na tu re za con su lar que lhes se jam so li ci ta dos pela mis-
são di plo má ti ca a que es te jam su bor di na dos.

I.1.12. Das Bi bli o te cas
Cons ta ta ram os au di to res que as bi bli o te cas das

em ba i xa das não têm uti li da de prá ti ca. Ao in vés de se-
rem vol ta das para o ser vi ço di plo má ti co, com acer vo
cons ti tu í do por anuá ri os es ta tís ti cos, le gis la ção e pu bli -
ca ções, são de mera ilus tra ção, com pos tas por obras
téc ni cas an ti gas e, con se qüen te men te, de fa sa das.

Cabe ao Ita ma raty exa mi nar essa ques tão e de-
ci dir a des ti na ção de obras de, no mo men to, têm a fi-
na li da de ex clu si va de ocu par es pa ços, mas que po-
dem ser úte is a ou tras ins ti tu i ções.

I.1.13. Das Ações Di plo má ti cas
A equi pe de au di to ria su ge riu que o Ita ma raty

ve ri fi que a pos si bi li da de de re dis tri bu i ção das com pe -
tên ci as de re pre sen ta ção di plo má ti ca dos pa í ses en-
tre os pos tos ins ta la dos.

Res sal te-se en tre tan to, que se tra ta de su ges -
tão para aper fe i ço ar a ação do Ita ma raty, a quem
cabe a res pon sa bi li da de po lí ti ca da de ci são.

1.1.14. Dos Atra sos na Li be ra ção dos Re cur sos
A equi pe de au di to ria ob ser vou que o Ita ma raty

cos tu ma atra sar, con for me cons ta ta do pe los au di to -
res, a li be ra ção dos re cur sos des ti na dos ao pa ga men -
to dos sa lá ri os dos in te gran tes do Qu a dro Lo cal e ao
au xí lio-mo ra dia do pes so al do Qu a dro Per ma nen te.

O pa ga men to do pes so al do Qu a dro Per ma nen te
re ce be os sa lá ri os a par tir do dia 25 de cada mês, com
base na Me di da Pro vi só ria nº 1.639, de 18-2-98, su ces -
si va men te re e di ta da, en quan to os fun ci o ná ri os lo ca is
re ce bem os ven ci men tos no iní cio do mês se guin te, que
che ga a ter atra sos de até quin ze dias.

A equi pe de au di to ria per ce beu, em al gu mas
Emba i xa das, cer ta ani mo si da de en tre os dois gru pos
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de ser vi do res, si tu a ção, no di zer dos au di to res, “que
não pode exis tir em or ga ni za ções do por te do Ita ma -
raty. Pode ser que esse tra ta men to di fe ren ci a do es te -
ja con tri bu in do para agra var o pro ble ma.”

Pros se gue, a equi pe, afir man do a con ve niên cia
de o MRE ava li ar a pos si bi li da de de re a li zar o pa ga -
men to do pes so al lo cal na mes ma data em que ocor re 
o dos in te gran tes do Qu a dro Per ma nen te, me di da im-
por tan te para ini ci ar um pro ces so de pa ci fi ca ção dos
con fli tos ob ser va dos.

O pes so al per ma nen te, em vir tu de do atra so do
pa ga men to do au xí lio-mo ra dia, tem sido for ça do a
des pen der re cur sos do pró prio bol so para hon rar os
com pro mis sos com alu guel, para só de po is se rem re-
em bol sa dos, com pro me ten do ex pres si va par ce la de
sua ren da fa mi li ar ou en fren tan do pro ble mas no re la -
ci o na men to com os lo ca do res dos imó ve is.

Esses fa tos não se ve ri fi ca ram na Fin lân dia, cu-
jas do ta ções fo ram re ce bi das com cer ta re gu la ri da de, 
nem na Ucrâ nia, onde a uti li za ção da Ren da Con su lar 
su priu as de fi ciên ci as nos re pas ses, con for me co-
men ta do no re la tó rio es pe cí fi co.

1.1.15.  Das Com pras e Con tra ta ções
Com pro vou-se, nos pos tos au di ta dos, que, de

re gra, não são re a li za dos, pro ce di men tos li ci ta tó ri os,
ain da que sim pli fi ca dos, para a aqui si ção de ma te ri al
de con su mo e per ma nen te. Não há sis te má ti ca de ca-
das tra men to de for ne ce do res de ma te ri al e de pres ta -
do res de ser vi ços.

Di fi cil men te se po de ria exi gir que os 164 Pos tos,
com as enor mes di fe ren ças en tre os pa í ses onde es tão
ins ta la dos, se guis sem os pro ce di men tos es ta be le ci dos
nó Esta tu to das Li ci ta ções e Con tra tos. No en tan to, a
pró pria lei pre vê que, em suas li ci ta ções e con tra ta ções, 
as uni da des ad mi nis tra ti vas se di a das no ex te ri or ob ser -
va rão as pe cu li a ri da des lo ca is e os prin cí pi os bá si cos
da lei, na for ma de re gu la men ta ção es pe cí fi ca.

Inú me ras fo ram as de ter mi na ções do Ple ná rio
do TCU so bre o tema, mas, até o mo men to, ne nhu ma
pro vi dên cia foi to ma da so bre o as sun to.

O re la tó rio fi na li za su ge rin do que seja de ter mi -
na do ao MRE que apre sen te ao Tri bu nal, no pra zo
má xi mo de 180 dias, os re sul ta dos das pro vi dên ci as
por ele ado ta das para dar cum pri men to às dis po si -
ções con ti das no alu di do dis po si ti vo le gal.

I.2. VOTO DO MI NIS TRO RE LA TOR DO TCU
O Mi nis tro-Re la tor Mar cos Vi ní ci os Vi la ça aco-

lheu o re la tó rio na ín te gra e, com re la ção às ob ser va -
ções fe i tas aos Pos tos do Ita ma raty, des ta ca-se a afir-
ma ção de que “a le gi ti mi da de for mal das ações do go-

ver no é sua con for mi da de com a lei. A le gi ti mi da de
subs tan ti va en vol ve o bom uso dos re cur sos pú bli cos, 
bom uso sig ni fi can do, ao mes mo tem po, o seu em pre -
go so ci al men te de se ja do, tec ni ca men te fac tí vel e
eco no mi ca men te efi ci en te. A le gi ti mi da de subs tan ti -
va, em suma, mede-se na es ca la dos re sul ta dos.”

II – Voto

Di an te do ex pos to, ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do Tri-
bu nal de Con tas da União, que não exi ge ne nhu ma
pro vi dên cia adi ci o nal des ta Co mis são ou do Se na do
Fe de ral, voto para que:

a) seja dado co nhe ci men to da De ci são 
nº 868/98 – TCU – Ple ná rio a esta Co mis -
são e que se de li be re pelo en ca mi nha men to 
do pro ces sa do Di ver sos nº 2, de 1999 ao ar-
qui vo; e

b) seja en ca mi nha da cor res pon dên cia
ao Tri bu nal de Con tas da União, so li ci tan do
para que re me ta a esta Co mis são as jus ti fi -
ca ti vas para atri bu ir a co or de na ção dos tra-
ba lhos de au di to ria em em ba i xa das no ex te -
ri or a um Mi nis tro des se Tri bu nal, em vez de
a um Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter-
no, como ro ti ne i ra men te ocor re em au di to ri as 
den tro do País, con tra ri an do a ne ces si da de
de seg men ta ção das ati vi da des de au di to ria
das de re la to ria e jul ga men to, vi san do as se -
gu rar que es tas úl ti mas se jam fe i tas com as
isen ção e in de pen dên cia re que ri das.

Sala da Co mis são, 23 de abril de 2002. Jef fer -
son Pe res, Pre si den te – Ber nar do Ca bral, Re la tor –
João Alber to Sou za – Lú dio Co e lho – Iris Re zen de
– Edu ar do Su plicy – Val mir Ama ral – Ro meu Tuma
– Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Cân di do.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

OF. 32/2002-CRE

Bra sí lia, 23 de abril de 2002

Ao
Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Re gi men to Inter no do Se na do,

art. 48, in ci so XXIX, so li ci to a Vos sa Exce lên cia que
seja en ca mi nha da cor res pon dên cia ao Tri bu nal de
Con tas da União, para que re me ta à Co mis são de Re-
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la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal jus ti fi ca ti va para
atri bu ir a co or de na ção dos tra ba lhos de au di to ria em
em ba i xa das no ex te ri or a um Mi nis tro des se tri bu nal.
Re que i ro o ex pos to, para que seja dado cum pri men to
ao pa re cer do Se na dor Ber nar do Ca bral, re fe ren te ao
Di ver sos nº 2 de 1999, apro va do por esta co mis são
na re u nião do dia 23 de abril de 2002.

Cor di al men te, – 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

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

PARECER Nº     , DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal so bre o pro ces sa -
do Di ver sos nº 2, de 1999 (Avi so nº
705/99, na ori gem), re la ti vo a De ci são nº
868/98, de 9-12-1998, do Tri bu nal de Con-
tas da União, re fe ren te a au di to ri as re a li -
za das nas Emba i xa das do Bra sil em Hel-
sin ki, Kiev, Anca ra e Ate nas.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

I – Re la tó rio

Esta Co mis são re ce beu o pro ces sa do Di ver sos
nº 2, de 4-1-99, des ta Casa, con ten do o Avi so nº
905-SGS-TCU, de 15-12-98, do Tri bu nal de Con tas
da União, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
868/98-TCU-Ple ná rio, ado ta da em 9-12-98, e dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re-
la ti va men te a au di to ri as re a li za das nas Emba i xa das
do Bra sil em Hel sin ki, Kiev, Anca ra e Ate nas. Em
13-2-2001, fui de sig na do para re la tar a ma té ria.

As re fe ri das de ci sões fo ram en ca mi nha das ao
Se na do Fe de ral “para co nhe ci men to e ado ção das
pro vi dên ci as con si de ra das ca bí ve is”, se guin do o pro-
ce di men to que vem sen do ul ti ma men te ado ta do por
aque la Insti tu i ção de en vi ar có pia de to dos os seus
jul ga men tos a esta Casa.

Os tra ba lhos de au di to ria fo ram re a li za dos sob a
co or de na ção do Mi nis tro Mar cos Vi ní ci os Vi la ça, e
com a sub-co or de na ção do AFCE Luiz Hen ri que
Pochyly da Cos ta, e por duas equi pes de au di to ria,
uma, res pon sá vel pe los tra ba lhos nos Pos tos si tu a dos
na Fin lân dia e Ucrâ nia, ou tra, na Gré cia e Tur quia.

A es co lha dos Pos tos au di ta dos teve como cri té -
ri os, ao lado do ca rá ter de pi o ne i ris mo e de ine di tis -

mo, uma vez que ja ma is hou ve uma fis ca li za ção na-
que las re par ti ções di plo má ti cas, as pe cu li a ri da des
apre sen ta das pe los pa í ses onde es tão se di a das as
uni da des, quer por suas li ga ções com o Bra sil, quer
pe las mu dan ças que ocor re ram re cen te men te no
mun do e que es tão in flu en ci an do des ta ca da men te o
re la ci o na men to en tre as na ções.

I.1. ANÁLISE DA AUDITORIA

I.1.1. Do Pla ne ja men to da Atu a ção dos Pos tos
Os au di to res des ta ca ram em seu re la tó rio que,

nos Pos tos ob je to da au di to ria, não se ve ri fi cou a uti li -
za ção de fer ra men tas mí ni mas de ge rên cia, o que di-
fi cul tou, quan do não im pe diu por com ple to, a re a li za -
ção de au di to ria ope ra ci o nal.

Con ti nu am, afir man do que as ati vi da des de pla-
ne ja men to e de ava li a ção de re sul ta dos da ação di-
plo má ti ca são ine xis ten tes e a ela bo ra ção de pla nos
de ação e de re la tó ri os de ges tão ocor re es po ra di ca -
men te, de pen den do de ini ci a ti va pu ra men te pes so al
para que ocor ra.

Lem bra ram que tal fato já ha via sido ma té ria de
tra ba lhos re a li za dos por aque la Cor te de Con tas. Em
1993, o Mi nis tro Adhe mar Pa la di ni Ghi si pro pôs, e o
Tri bu nal aco lheu, por meio da De ci são nº 537/93 –
TCU -Ple ná rio, “que fos se re co men da do às uni da des
com pe ten tes do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res –
MRE – a ado ção de me di das ten den tes a exi gir dos
pos tos os res pec ti vos Re la tó ri os de Ges tão, pos si bi li -
tan do a afe ri ção qua li ta ti va das ati vi da des dos mes-
mos e, em úl ti ma aná li se, da ação do MRE”.

Em 1995, o Mi nis tro Car los Áti la Alva res da Sil-
va as se ve rou, na que la opor tu ni da de, que “os pos tos
não obe de cem a qual quer pla no for mal na exe cu ção
de suas ati vi da des. ... O Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res for mu la ob je ti vos ge né ri cos de po lí ti ca ex-
ter na, mas não os tra duz em me tas es pe cí fi cas a se-
rem per se gui das pe los pos tos, em cada país...”

So bre a pos si bi li da de de se ava li ar a efi cá cia,
efi ciên cia e efe ti vi da de dos pos tos me di an te a re a li za -
ção de au di to ria ope ra ci o nal, o Mi nis tro foi ain da mais
con tun den te, afir man do que, com a ine xis tên cia de
pla ne ja men to e de fi ni ção de me tas e ob je ti vos ”a au-
di to ria ope ra ci o nal pas sa a ser um exer cí cio im pres si -
o nis ta, de con ce i tos va gos e pu ra men te opi na ti vos,
com alto ris co de in con sis tên cia.“

Não obs tan te es sas re co men da ções, con ti nu -
am os au di to res, ”não há in for ma ção de que algo te-
nha sido fe i to para al te rar essa si tu a ção. O MRE sim-
plesm ente des con si de rou de ter mi na ção con ti da na
De ci são nº 009/95 – Ple ná rio – Si gi lo sa, de 25-1-95,
na qual ha via co man do ca te gó ri co para que fos sem
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ins ti tu í dos pro ce di men tos de pla ne ja men to, con tro le
e ava li a ção de de sem pe nho das uni da des do ser vi ço
ex te ri or bra si le i ro.“

I.1.2. Dos Ser vi ços Con su la res
Os ser vi ços pres ta dos pe los Se to res Con su la res 

das Emba i xa das au di ta das es tão a me re cer, no en ten -
der da equi pe de au di to ria, pro fun das al te ra ções, se-
jam elas re la ci o na das aos re cur sos hu ma nos en vol vi -
dos ou aos mé to dos uti li za dos na exe cu ção, as sim
como na com pro va ção dos re cur sos ar re ca da dos.

Em vir tu de do cres ci men to da co mu ni da de bra si -
le i ra no ex te ri or, se gun do os au di to res, “tor na-se fun-
da men tal que o se tor con su lar dos pos tos seja en ca ra -
do, an tes de tudo, como pro te ção e apo io aos in te res -
ses dos bra si le i ros ra di ca dos no ex te ri or e não como
um se tor me ra men te res pon sá vel por con ce der vis tos.”

Des sa for ma, res sal tam, o Ita ma raty de ve ria pre-
pa rar tam bém os ser vi do res que atu am nes se~ se tor,
exi gin do o bom do mí nio da lín gua por tu gue sa para os
que nele tra ba lham, bem como tre i nan do-os para o
exer cí cio de um qua li fi ca do aten di men to ao pú bli co.

A Au di to ria pros se gue con de nan do o uso de es-
tam pi lhas para o con tro le da re ce i ta ob ti da com a co-
bran ça de emo lu men tos afir man do que tal pro ce di men -
to con fe re pou ca con fi a bi li da de e “re ve la-se to tal men te
ana crô ni co em ple na era da in for má ti ca, quan do tec no -
lo gi as de fá cil aces so e ba i xo cus to de im plan ta ção e
ma nu ten ção es tão dis po ní ve is para to dos os usos”.

Cons ta ram os au di to res que não fo ram aca ta -
das as re co men da ções fe i tas ao Ita ma raty, há qua tro
anos, por meio da De ci são nº 649/94 – TCU – Ple ná -
rio, para que es tu das se a subs ti tu i ção das es tam pi -
lhas por ou tro sis te ma mais efi ci en te, e que fos se pro-
mo vi da a mo der ni za ção de mé to dos, pro ce di men tos
e con tro les ado ta dos pe las re par ti ções con su la res,
subs ti tu in do os re gis tros ma nu a is e li vros ma nus cri -
tos por sis te mas in for ma ti za dos.

Ou tro pro ble ma cons ta ta do pela equi pe con sis -
te no lon go e cus to so tra je to da ren da con su lar. Pri-
me i ra men te, os re cur sos ar re ca da dos são con ver ti -
dos, no país de ori gem, da mo e da lo cal em que é ar-
re ca da da para dó la res ame ri ca nos. Nes sa eta pa, per-
de-se o va lor das co mis sões ban cá ri as. so bre ope ra -
ções cam bi a is, além do spre ad en tre as co ta ções de
com pra e ven da do dó lar. Esse di nhe i ro é en ca mi nha -
do men sal men te, por meio de che que ou swift, à Di vi -
são de Co or de na ção Admi nis tra ti va dos Pos tos no
Exte ri or – DAEx, em Bra sí lia, via mala di plo má ti ca,
jun to com os do cu men tos que com põe a pres ta ção
de con tas men sal da Ren da Con su lar. Re pre sen ta
esse pas so mais cus tos com trans por te, aná li se de

do cu men tos, etc., além de ques ti o ná vel de lon ga na
des ti na ção des ses re cur sos. Só en tão são trans fe ri -
dos para o Ban co do Bra sil em Nova Ior que quan do,
mais uma vez, são co bra das ta ri fas ban cá ri as.

Enten de a equi pe de au di to ria que “esse fato
tam bém deva ser ob je to de de ter mi na ção ao MRE,
com vis tas a se rem vi a bi li za dos pro ce di men tos ra ci o -
na is ten den tes a en cur tar e ba ra te ar o lon go ca mi nho
per cor ri do pela Ren da Con su lar en tre sua ar re ca da -
ção e des ti na ção fi nal. A per ma nên cia de par ce la
des ses re cur sos nos pos tos evi ta ria os já men ci o na -
dos cus tos en vol vi dos em seu lon go tra je to, e ain da
po de ria pro por ci o nar so cor ro fi nan ce i ro no caso de
atra sos no re pas se de re cur sos...”

Con clu em, os au di to res, su ge rin do ao Ita ma raty 
que es tu de a pos si bi li da de de au to ri zar, al te ran do a
le gis la ção vi gen te se pre ci so for, a per ma nên cia de
par te dos re cur sos nos pró pri os Pos tos.

I.1.3. Da Sis te má ti ca de Emis são de Vis tos e Do-
cu men tos

A Au di to ria cons ta tou que, em to dos os Pos tos
fis ca li za dos, os vis tos são emi ti dos de for ma ma nu al,
com a afi xa ção de eti que tas ade si vas pa dro ni za das,
pre en chi das a má qui na de es cre ver, so bre a qual é
afi xa da a cor res pon den te es tam pi lha que re ce be, ain-
da, ca rim bo para sua inu ti li za ção. Con sis te em um
pro ces so “bu ro crá ti co e ine fi ci en te, que pode ser fa cil -
men te subs ti tu í do, com van ta gens de ce le ri da de e se-
gu ran ça, pela uti li za ção de um pro gra ma de com pu ta -
dor que im pri ma os vis tos em for mu lá ri os con ten do
ele men tos de se gu ran ça como fi li gra nas, se los ho lo -
grá fi cos, có di gos de bar ra, etc.”.

Esse as sun to já foi, in clu si ve, ob je to de de ter mi -
na ção con ti da na De ci são nº 5 83/95 – TCU – Ple ná -
rio, que aco lheu pro pos ta do Mi nis tro Iran Sa ra i va, no
sen ti do de que o MRE dis ci pli nas se pro ce di men tos e
con tro les efi ca zes a se rem ado ta dos pe las re par ti -
ções con su la res.

Con clui, so bre esse as sun to, a equi pe de au di -
to ria, re co men dan do ao Ita ma raty que es tu de al ter -
na ti vas para a mo der ni za ção da sis te má ti ca de emis-
são de vis tos, con si de ran do as pon de ra ções aci ma e
ob je ti van do o au men to de efi ciên cia e a re du ção dos
cus tos en vol vi dos nes sas ro ti nas.

I.1.4. Da Sis te má ti ca de Pres ta ção de Con tas
No en ten der dos au di to res, o nú me ro ex ces si vo

de pres ta ção de con tas gera um vo lu me mu i to gran de 
de pa pel e tra ba lho hu ma no, in clu si ve e es pe ci al men -
te do pró prio che fe do Pos to, em de tri men to de suas
atri bu i ções de re pre sen tan te do Bra sil.
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Cada Pos ta apre sen ta, obri ga to ri a men te, uma
pres ta ção tri mes tral para cada uma das se guin tes do ta -
ções: Ma nu ten ção de Chan ce la ria – MC; Ma nu ten ção
de Re si dên cia – MR; Co mu ni ca ções – COM; Imó ve is –
IM; Au xi li ar Admi nis tra ti vo – AA; Au xi li ar Téc ni co – AT;
Pes so al de Apo io à Chan ce la ria – PAC; Pes so al de
Apo io à Re si dên cia – PAR; e Re si dên cia Di plo má ti ca –
RD. Além des sas, deve pres tar con tas de ou tras do ta -
ções con ce di das para aten der a des pe sas es pe cí fi cas
com Trans por te de Ba ga gens – TB; Não Re cor ren tes –
NR; Equi pa men to e Ma te ri al Per ma nen te – EMP; den tre 
ou tras, até quin ze dias após o pa ga men to.

O re la tó rio pros se gue aler tan do para o fato de
que as re pre sen ta ções di plo má ti cas bra si le i ras, por
ca u sa da bu ro cra cia que en vol ve a pres ta ção de con-
tas re la ti vas aos par cos re cur sos que re ce bem os
Pos tos, ali a da à es cas sez de re cur sos hu ma nos, es-
tão cada vez mais dan do lu gar às fun ções me ra men te 
ad mi nis tra ti vas, em de tri men to do de sem pe nho de
suas fi na li da des con gê ne res.

Cada Pos ta man tém, em mé dia, quin ze con tas
ban cá ri as, pe las qua is, paga US$7,00 men sa is. São
gas tos, anu al men te, pe los 164 Pos tos man ti dos no
ex te ri or, US$206 mil em fun ção des sa prá ti ca dis pen -
sá vel, só em ta ri fas ban cá ri as, va lor su fi ci en te men te
ex pres si vo para in di car a ne ces si da de de re a va li a ção
da sis te má ti ca de ma nu ten ção de inú me ras con tas
ban cá ri as pe los Pos tos.

Ca be ria, no en ten der da equi pe de au di to ria,
en de re çar ao MRE, re co men da ções com vis tas a

con fe rir ma i or efi ciên cia e efi cá cia à ad mi nis tra ção
dos Pos tos.

I.1.5. Da Inter na li za rão das Ati vi da des dos Pos-
tos

Asse ve ra ram os au di to res que, além dos ex ces -
si vos con tro les bu ro crá ti cos já men ci o na dos, con tri -
bui para o in su fi ci en te de sem pe nho dos pos tos em re-
la ção a suas ati vi da des fi na lís ti cas a atu al es tru tu ra
de dis tri bu i ção das do ta ções. Ve ri fi ca-se que, nos
pos tos vi si ta dos, ape nas cer ca de 3% do to tal de re-
cur sos re ce bi dos são des ti na dos a ou tras ati vi da des
que não o pa ga men to de pes so al, de alu guel, de des-
pe sas de ma nu ten ção ou de aqui si ção de ma te ri al
per ma nen te. Nes se pe que no per cen tu al, con cen -
tra-se a ma i or par te das ati vi da des re la ci o na das com
a fun ção pri mor di al das Emba i xa das, tais como pro-
mo ção de even tos, par ti ci pa ção em fe i ras, aqui si ção
de pu bli ca ções, con tra ta ção de con sul to ri as para
pros pec ção do mer ca do, de sen vol vi men to de no vos
mé to dos de di vul ga ção do Bra sil, ou seja, ações
pró-ati vas, do Pos to para fora, não o en si mes ma men -
to das ro ti nas bu ro crá ti cas re i nan tes.

Se gun do a equi pe de au di to ria, o qua dro a se-
guir ex pli ca a ra zão de se ter ob ser va do di plo ma tas e
ser vi do res mais ocu pa dos em ad mi nis trar ques tões
in ter nas do que em co lo car em prá ti ca a po lí ti ca de re-
la ções ex ter nas.
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Acre di ta-se que a fal ta de re cur sos pos sa ser
ame ni za da pela eli mi na ção de ro ti nas e con tro les
des ne ces sá ri os, a exem plo do lon go ca mi nho per cor -
ri do pela ren da con su lar, co men ta do em item es pe cí -
fi co des te Pa re cer.

Di an te des se qua dro, os au di to res, ao pon de rar
so bre as di fi cul da des fi nan ce i ras pe las qua is o País
pas sa, que leva à re du ção da ver ba do Ita ma raty, con-
clu em re co men dan do ao MRE que iden ti fi que qua is
re pre sen ta ções bra si le i ras são es sen ci a is, de ven do
ser re for ça das suas do ta ções, e qua is po de ri am ter
suas es tru tu ras re du zi das ou mes mo ex tin tas, com pri-
o ri za ção à qua li da de dos Pos tos, e não à quan ti da de.

I.1.6. Da Escri tu ra ção das Do ta ções
Con for me re gis tra do no re la tó rio de au di to ria,

“em bo ra exis ta, no âm bi to do MRE, um sis te ma in for -
ma ti za do de ad mi nis tra ção, con ta bi li da de e pres ta -
ção de con tas, de no mi na do Sis te ma de Admi nis tra -
ção dos Pos tos – ADMP, al guns pos tos ain da não uti li -
zam esse re cur so, como ob ser va do na Emba i xa da
Bra si le i ra em Ate nas, na qual to dos os re gis tros con-
tá be is são efe tu a dos ma nu al men te. Ou tros o uti li zam, 
mas, por ‘me di da de se gu ran ça, per ma ne cem usan-
do, pa ra le la men te, o re gis tro ma nu al, tal como em
Hel sin ki, num ní ti do des per dí cio de tem po. Há, ain da,
um ter ce i ro gru po que uti li za ex clu si va men te o sis te -
ma in for ma ti za do, como ver fi ca do nas Emba i xa das
em Kiev e Anca ra, cu ri o sa men te as mais ca ren tes de
pes so al, den tre as au di ta das.”

Algu mas crí ti cas fe i tas ao sis te ma di zem. res pe -
i to ao fato de uti li zar pla ta for ma an ti qua da, de di fí cil
in te ra ti vi da de e pou co ami gá vel. Além dis so, o sis te -
ma é off-line, exi gin do o re ce bi men to e a re mes sa de
da dos via dis que te ou pa pel para pos te ri or di gi ta ção,
com gas to des ne ces sá rio de tem po nes sa ta re fa.
Exis tem, ain da, se gun do in for ma do por fun ci o ná rio
em Kiev, al gu mas in con sis tên ci as in ter nas, não ve ri fi -
ca das pela equi pe de au di to ria.

Fi nal men te, os au di to res re co men dam ao MRE
que ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que to-
dos os Pos tos pas sem a uti li zar ex clu si va men te os
sis te ma in for ma ti za do, ou ou tro que vier a su ce dê-lo,
nas ta re fas de ad mi nis tra ção, con ta bi li za rão e pres ta -
ção de con tas de seus re cur sos fi nan ce i ros.

I.1.7. Da De vo lu ção de Impos tos
A prer ro ga ti va de de vo lu ção dos im pos tos pa-

gos in di re ta men te pe las re par ti ções di plo má ti cas, ga-
ran ti da pelo Di re i to Inter na ci o nal com base no prin cí -
pio da imu ni da de tri bu tá ria e da re ci pro ci da de, é con-
sa gra do pelo Tra ta do de Vi e na so bre Re la ções Di plo -

má ti cas e por acor dos bi la te ra is exis ten tes en tre o
Bra sil e mu i tos ou tros pa í ses.

To da via, a equi pe de au di to ria cons ta tou, nos
qua tro Pos tos au di ta dos, a ine xis tên cia de ori en ta ção
pre ci sa a res pe i to a obri ga to ri e da de, dos pra zos, das
for mas e dos re qui si tos para a de vo lu ção dos im pos -
tos pa gos.

De i xa-se de re a ver par te de seus gas tos que
po de ri am re for çar seus ca i xas, “sem pre tão ca ren te
de re cur sos, como usu al men te cons ta ta do.”

O des con tro le é tal que, “tor na-se pos sí vel ... a
so li ci ta ção de de vo lu ção de im pos tos pa gos pelo pos to 
e seu de pó si to em con tas pes so a is de ser vi do res...”

O re la tó rio re co men dou a con ta bi li za ção dos tri-
bu tos res ti tu í ve is em cada des pe sa re a li za da, bem
as sim re gis tras sem na con ta bi li da de e na pres ta ção
de con tas to das as de vo lu ções ocor ri das.

I.1.8. Da Des cen tra li za ção de Re cur sos para os
Pos tos

Os re cur sos fi nan ce i ros para cus te ar as des pe -
sas ne ces sá ri as ao fun ci o na men to dos pos tos do Ita-
ma raty, são trans fe ri dos, men sal men te, sob a for ma
de adi an ta men to, pelo Escri tó rio Fi nan ce i ro de Nova
Ior que – EFNY – que tam bém é res pon sá vel pela
aná li se, apro va ção e con so li da ção das pres ta ções de
con tas des ses va lo res. Os re sul ta dos des sa aná li se
são pos te ri or men te agre ga dos à pres ta ção de con tas 
das des pe sas re a li za das pelo pró prio EFNY na to ma -
da de con tas con so li da da de to das as uni da des do
MRE no ex te ri or, apre sen ta da à Se cre ta ria de Con tro -
le Inter no do Mi nis té rio e, pos te ri or men te, ao TCU.

A fi na li da de es sen ci al do EFNY é a exe cu ção
dos atos de ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri -
mo ni al enu me ra dos no art. 6º da Por ta ria de 3-11-95
do MRE, des ta can do-se o re pas se de adi an ta men tos
aos pos tos e o pro ces sa men to da fo lha de pa ga men -
tos no ex te ri or, ten do ge ren ci a do, em 1997, 80% da
des pe sa to tal do Mi nis té rio.

Entre tan to, a ado ção da sis te má ti ca des cri ta
gera, na opi nião dos au di to res, “a ne ces si da de de
ma nu ten ção de uma gran de es tru tu ra ad mi nis tra ti va
em país es tran ge i ro, com ele va dos cus tos de ope ra -
ção, alu guéis, des lo ca men tos, etc., fato que apa ren -
te men te não mais se jus ti fi ca, uma vez que o de sen -
vol vi men to dos me ca nis mos pos ta is e de trans fe rên -
ci as fi nan ce i ras pos si bi li ta ri am que suas ope ra ções
fos sem efe ti va das por Bra sí lia, o que en se ja ria gran-
de eco no mia de re cur sos.”

Ain da em 1995, o TCU de ter mi nou ao MRE, por
meio da De ci são nº 418/95, que: “8.2.1 ado te as pro vi -
dên ci as ca bí ve is no sen ti do de trans fe rir as ati vi da des
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re fe ren tes aos pa ga men tos e às de ma is mo vi men ta -
ções de re cur sos, efe tu a das atu al men te pelo Escri tó rio
Fi nan ce i ro em Nova Ior que, para a Se cre ta ria de Esta-
do em Bra sí lia, ten do em vis ta que os me i os ele trô ni cos
e de te le co mu ni ca ções, hoje dis po ní ve is no Bra sil, per-
mi tem que o País re a li ze, de for ma ágil e eco nô mi ca,
tais ope ra ções com pra ti ca men te todo o mun do, es pe ci -
al men te face à exis tên cia de três gran des blo cos con ti -
nen ta is (Eu ro pa, Ásia e Amé ri ca), pos si bi li tan do ain da a
uti li za ção de ou tras mo e das que con ser vem a sua va lo -
ri za ção fren te ao dó lar nor te-ame ri ca no.“

Enten de ram, os au di to res, re co men dá vel que
seja de ter mi na do ao MRE a re a li za ção de es tu dos vi-
san do ava li ar a con ve niên cia da gra du al trans fe rên cia 
das atri bu i ções do Escri tó rio Fi nan ce i ro de Nova Ior-
que para uni da de lo ca li za da em Bra sí lia, com vis tas a
re du zir os cus tos en vol vi dos na sis te má ti ca de re pas -
se de re cur sos para os pos tos no ex te ri or, de ven do
com pro var, pe ran te o TCU, a even tu al in vi a bi li da de
des sa so lu ção.

I.1.9. Da Pro mo ção Co mer ci al
Nas em ba i xa das vi si ta das, a equi pe de au di to -

ria cons ta tou que os Se to res de Pro mo ção Co mer ci al
atu am, em ge ral, mu i to mais a fa vor do em pre sa ri a do
lo cal do que do bra si le i ro.

Bas ta di zer que o ca das tra men to de em pre sá ri -
os in te res sa dos em ne go ci ar com o Bra sil, uma das
prin ci pa is ati vi da des dos Se to res de Pro mo ção Co-
mer ci al – SECOM, ge ral men te ocor re ape nas quan do 
um im por ta dor lo cal pro cu ra a Emba i xa da bus can do
in for ma ções so bre pos sí ve is par ce i ros bra si le i ros.

Con sul tan do o Bra zil Tra de Net em Bra sí lia,
após al gu ma di fi cul da de para ca das tra men to de
mem bro da au di to ria como usuá rio, cons ta tou-se o
re gis tro de ape nas 39 em pre sas fin lan de sas, 2 ucra-
ni a nas, 195 tur cas e 159 gre gas, dos mais di ver sos
se to res eco nô mi cos, com in te res se em im por tar pro-
du tos bra si le i ros.’

A equi pe de au di to ria so li ci ta ao Ita ma raty a ur-
gen te re o ri en ta ção dos Ser vi ços de Pro mo ção Co-
mer ci al, ti ran do-se da pos tu ra pas si va e co lo can -
do-os como efe ti vos cen tros de in ter me di a ção en tre o
pro du tor na ci o nal e o im por ta dor es tran ge i ro.

I.1.10. Da Pro mo ção Tu rís ti ca
A equi pe de au di to ria cons ta tou que é es cas sa a

dis po ni bi li da de de ma te ri al de di vul ga ção tu rís ti ca do
País nos Pos tos au di ta dos, sen do des co nhe ci das
ações no sen ti do do en vio de ma te ri al des se tipo para
agên cia de tu ris mo lo ca is.

Assim, en ten de a equi pe ser de se já vel a ex pe di -
ção de re co men da ção ao MRE no sen ti do e en vi dar

es for ços para a pro mo ção de ações de pro mo ção tu-
rís ti ca de nos so pais, em con jun to com agên ci as go-
ver na men ta is e pri va das re la ci o na dos à área, a
exem plo da Embra tur, da Abav, etc.

I.1.11. Dos Con su la dos Ho no rá ri os
Os au di to res en ten de ram que o Ita ma raty de ve -

ria es ti mu lar a atu a ção dos 123 con su la dos ho no rá ri -
os atu al men te exis ten tes, por ser fun ção exer ci da
como um mú nus pú bli co, sem re tri bu i ção de qual-
quer es pé cie por par te do go ver no bra si le i ro, cuja fi-
na li da de é pres tar as sis tên cia ás pes so as fí si cas e ju-
rí di cas bra si le i ras; fo men tar o de sen vol vi men to das
re la ções co mer ci a is, eco nô mi cas, cul tu ra is e ci en tí fi -
cas do Bra sil; ser vir como ele men to de apo io das mis-
sões di plo má ti cas bra si le i ras; ma tri cu lar os bra si le i -
ros re si den tes em sua ju ris di ção; re co nhe cer fir mas; e
en ca mi nhar as so li ci ta ções de vis tos e pas sa por tes
en tre ou tros atos de na tu re za con su lar que lhes se-
jam so li ci ta dos pela mis são di plo má ti ca a que es te -
jam su bor di na dos.

I.1.12. Das Bi bli o te cas
Cons ta ta ram os au di to res que as bi bli o te cas

das em ba i xa das não têm uti li da de prá ti ca. Ao in vés
de se rem vol ta das para o ser vi ço di plo má ti co, com
acer vo cons ti tu í do por anuá ri os es ta tís ti cos, le gis la -
ção e pu bli ca ções, são de mera ilus tra ção, com pos tas 
por obras téc ni cas an ti gas e, con se qüen te men te, de-
fa sa das.

Cabe ao Ita ma raty exa mi nar essa ques tão e de-
ci dir a des ti na ção de obras de, no mo men to, têm a fi-
na li da de ex clu si va de ocu par es pa ços, mas que po-
dem ser úte is a ou tras ins ti tu i ções.

I.1 .13. Das Ações Di plo má ti cas
A equi pe de au di to ria su ge riu que o Ita ma raty

ve ri fi que a pos si bi li da de de re dis tri bu i ção das com pe -
tên cia de re pre sen ta ção di plo má ti ca dos pa í ses en tre 
os pos tos ins ta la dos.

Res sal te-se en tre tan to, que se tra ta de su ges -
tão para aper fe i ço ar a ação do Ita ma raty, a quem
cabe a res pon sa bi li da de po lí ti ca da de ci são.

I.1.14. Dos Atra sos na Li be ra ção dos Re cur sos
A equi pe de au di to ria ob ser vou que o Ita ma raty

cos tu ma atra sar, con for me cons ta ta do pe los au di to -
res, a li be ra ção dos re cur sos des ti na dos ao pa ga men -
to dos sa lá ri os dos in te gran tes do Qu a dro Lo cal e ao
au xí lio-mo ra dia do pes so al do Qu a dro Per ma nen te.

O pa ga men to do pes so al do Qu a dro Per ma nen -
te re ce be os sa lá ri os a par tir do dia 25 de cada mês,
com base na Me di da Pro vi só ria nº 1.639, de 18-2-98,
su ces si va men te re e di ta da, en quan to os fun ci o ná ri os
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lo ca is re ce bem os ven ci men tos no iní cio do mês se-
guin te, que che ga a ter atra sos de até quin ze dias.

A equi pe de au di to ria per ce beu, em al gu mas
Emba i xa das, cer ta ani mo si da de en tre os dois gru pos
de ser vi do res, si tu a ção, no di zer dos au di to res, ”que
não pode exis tir em or ga ni za ções do por te do Ita ma -
raty. Pode ser que esse tra ta men to di fe ren ci a do es te -
ja con tri bu in do para agra var o pro ble ma.“

Pros se gue, a equi pe, afir man do a con ve niên cia
de o MRE ava li ar a pos si bi li da de de re a li zar o pa ga -
men to do pes so al lo cal na mes ma data em que ocor re 
o dos in te gran tes do Qu a dro Per ma nen te, me di da im-
por tan te para ini ci ar um pro ces so de pa ci fi ca ção dos
con fli tos ob ser va dos.

O pes so al per ma nen te, em vir tu de do atra so do
pa ga men to do au xí lio-mo ra dia, tem sido for ça do a
des pen der re cur sos do pró prio bol so para hon rar os
com pro mis sos com alu guel, para só de po is se rem re-
em bol sa dos, com pro me ten do ex pres si va par ce la de
sua ren da fa mi li ar ou en fren tan do pro ble mas no re la -
ci o na men to com os lo ca do res dos imó ve is.

Esses fa tos não se ve ri fi ca ram na Fin lân dia, cu-
jas do ta ções fo ram re ce bi das com cer ta re gu la ri da de, 
nem na Ucrâ nia, onde a uti li za ção da Ren da Con su lar 
su priu as de fi ciên ci as nos re pas ses, con for me co-
men ta do no re la tó rio es pe cí fi co.

I.1.15. Das Com pras e Con tra ta ções
Cons ta tou-se, nos pos tos au di ta dos, que, de re-

gra, não são re a li za dos pro ce di men tos li ci ta tó ri os,
ain da que sim pli fi ca dos, para a aqui si ção de ma te ri al
de con su mo e per ma nen te. Não há sis te má ti ca de ca-
das tra men to de for ne ce do res de ma te ri al e de pres ta -
do res de ser vi ços.

Di fi cil men te se po de ria exi gir que os 164 Pos tos, 
com as enor mes di fe ren ças en tre os pa í ses onde es-
tão ins ta la dos, se guis sem os pro ce di men tos es ta be -
le ci dos no Esta tu to das Li ci ta ções e Con tra tos. No en-
tan to, a pró pria lei pre vê que, em suas li ci ta ções e
con tra ta ções, as uni da des ad mi nis tra ti vas se di a das
no ex te ri or ob ser va rão as pe cu li a ri da des lo ca is e os
prin cí pi os bá si cos da lei, na for ma de re gu la men ta ção 
es pe ci fi ca.

Inú me ras fo ram as de ter mi na ções do Ple ná rio
do TCU so bre o tema, mas, até o mo men to, ne nhu ma
pro vi dên cia foi to ma da so bre o as sun to.

O re la tó rio fi na li za su ge rin do que seja de ter mi -
na do ao MRE que apre sen te ao Tri bu nal, no pra zo
má xi mo de 180 dias, os re sul ta dos das pro vi dên ci as
por ele ado ta das para dar cum pri men to às dis po si -
ções con ti das no alu di do dis po si ti vo le gal.

I.2. VOTO DO MI NIS TRO RE LA TOR DO TCU
O Mi nis tro-Re la tor Mar cos Vi ní ci os Vi la ça aco-

lheu o re la tó rio na ín te gra e, com re la ção às ob ser va -
ções fe i tas aos Pos tos do Ita ma raty, des ta ca-se a afir-
ma ção de que ”a le gi ti mi da de for mal das ações do go-
ver no é sua con for mi da de com a lei. A le gi ti mi da de
subs tan ti va en vol ve o bom uso dos re cur sos pú bli cos, 
bom uso sig ni fi can do, ao mes mo tem po, o seu em pre -
go so ci al men te de se ja do, tec ni ca men te fac tí vel e
eco no mi ca men te efi ci en te. A le gi ti mi da de subs tan ti -
va, em suma, mede-se na es ca la dos re sul ta dos.“

II – Voto

Di an te do ex pos to, ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do Tri-
bu nal de Con tas da União, que não exi ge ne nhu ma
pro vi dên cia adi ci o nal des ta Co mis são ou do Se na do
Fe de ral, voto para que:

a) seja dado co nhe ci men to da De ci são 
nº 868/98 – TCU – Ple ná rio a esta Co mis -
são e que se de li be re pelo en ca mi nha men to 
do pro ces sa do Di ver sos nº 2, de 1999 ao ar-
qui vo; e

b) seja en ca mi nha da cor res pon dên cia
ao Tri bu nal de Con tas da União, so li ci tan do
para que re me ta a esta Co mis são as jus ti fi -
ca ti vas para atri bu ir a co or de na ção dos tra-
ba lhos de au di to ria em em ba i xa das no ex te -
ri or a um Mi nis tro des se Tri bu nal, em vez de
a um Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter-
no, como ro ti ne i ra men te ocor re em au di to ri as 
den tro do País, con tra ri an do a ne ces si da de
de seg men ta ção das ati vi da des de au di to ria
das de re la to ria e jul ga men to, vi san do as se -
gu rar que es tas úl ti mas se jam fe i tas com as
isen ção e in de pen dên cia re que ri das.

Sala da Co mis são, de de 2001. – Se na dor Pe-
dro Piva Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.639-38,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre o pa ga men to dos mi li -
ta res e dos ser vi do res pú bli cos do Po der 
Exe cu ti vo Fe de ral, in clu si ve suas au tar -
qui as e fun da ções, bem como dos em-
pre ga dos das em pre sas pú bli cas e das
so ci e da des de eco no mia mis ta e de suas
sub si diá ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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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) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 27, de 2002 (n 292/2002, na ori-
gem), de 10 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do
re la tó rio das Ati vi da des da que le Tri bu nal re fe ren te ao
4º Tri mes tre de 2001.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pela
Sra. 1º Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa
He le na.

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.

Bra sí lia, 25 de abril de 2002. – Ge ral do Melo,
Lí der do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 67/02

Bra sí lia, 25 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar a re-

ti ra da do De pu ta do Iná cio Arru da (PCdoB), da vaga
de su plen te e ao mes mo tem po a in di ca ção des te par-
la men tar para a vaga de ti tu lar, da Co mis são Par la -
men tar Con jun ta do Mer co sul.

Ao en se jo re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de ele va da es ti ma. – De pu ta do Ha rol do Lima, Lí der
do Blo co PCdoB, PSB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia de sig na o De pu ta do Iná cio
Arru da, como ti tu lar, para com por a re fe ri da Co mis -
são, nos ter mos do ofí cio lido.

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

O pri me i ro ora dor ins cri to é o Se na dor Na bor
Jú ni or. S. Exª tem a pa la vra.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, de po is de al guns dias au sen te dos tra ba -
lhos des te ple ná rio, em de cor rên cia de com pro mis -
sos cum pri dos no meu Esta do, re tor no hoje às ati vi -
da des par la men ta res do Se na do Fe de ral, com a sa-
tis fa ção de cons ta tar que a Co mis são Mis ta, de sig na -
da pelo Pre si den te Ra mez Te bet e cons ti tu í da por Se-
na do res e De pu ta dos, con clu iu, no cur to es pa ço de
tem po de 60 dias, seus tra ba lhos so bre a vi o lên cia
que as so la o Bra sil.

O re la tó rio fi nal, en tre gue, na úl ti ma ter ça-fe i ra,
aos Pre si den tes do Se na do e da Câ ma ra, con clu iu
pela apre sen ta ção de vá ri as pro pos tas, que tra mi ta -
rão nas duas Casa do Con gres so Na ci o nal e vi sam,
pre ci pu a men te, ado tar me di das ca pa zes de re du zir a
cri mi na li da de em nos so País. Den tre elas, al gu mas
me re cem es tu dos mais apro fun da dos, por que al te ra -
rão o Có di go Pe nal Bra si le i ro – como é o caso da re-
du ção, para de zes se is anos, da ida de pe nal.

A po lê mi ca que cer ca a pro pos ta, fer vo ro sa -
men te de fen di da por al guns e ar do ro sa men te re je i ta -
da por ou tros, in di ca que o Con gres so de ve rá re al -
men te es tu dá-la me lhor, an tes de ser efe ti va men te
vo ta da pe los Srs Se na do res e De pu ta dos. Isso se
apli ca, tam bém, à pre ten di da fu são das Po lí ci as Mi li -
ta res e Ci vis, nos Esta dos e no Dis tri to Fe de ral, me di -
da que, à pri me i ra vis ta, de cer to modo vi ria po ten ci a -
li zar a efi ciên cia da ação das duas for ças, res pon sá -
ve is pela se gu ran ça pú bli ca no nos so País, res pon sá -
ve is pelo com ba te ao cri me e pela re pres são aos que,
fora da lei, pro cu ram com pro me ter a paz e o sos se go
da so ci e da de.

Mas é pre ci so ava li ar, de ma ne i ra con sis ten te,
se, na ver da de, a fu são dos apa ra tos po li ci a is lo gra rá
atin gir os ob je ti vos que le va ram a Co mis são a pro-
pô-la, em seu re la tó rio. Não po de mos ig no rar as gran-
des di ver gên ci as exis ten tes en tre as Po lí ci as Mi li ta res 
e as Po lí ci as Ci vis, no Bra sil. São di fe ren ças bas tan te
pro fun das, en tre am bas, e, se efe ti va men te vier a
ocor rer a uni fi ca ção, não sa be mos até onde o fu tu ro
co man do úni co con se gui rá con ter es sas di ver gên ci -
as, que são se cu la res, pra ti ca men te, em nos so País.

Vivi a ex pe riên cia de ser Go ver na dor do Acre,
no pe río do de 1983 a 1986, e não pos so es con der as
di fi cul da des que en fren tei, para es ta be le cer um me-
lhor en tro sa men to en tre a Po lí cia Mi li tar e a Po lí cia Ci-
vil do Esta do, am bas cum prin do pa péis re le van tes no
se tor de se gu ran ça pú bli ca. Se, ao fi nal, con se gui
atin gir um re sul ta do al ta men te sa tis fa tó rio, isso se de-
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veu ao ní vel dos agen tes e dos sol da dos de cada cor-
po ra ção – em bo ra não in va li de a ne ces si da de de
apro fun dar-se o exa me da ci ta da pro pos ta, apro va da
pela Co mis são Mis ta.

Ou tra su ges tão con ti da no re la tó rio é o for ta le ci -
men to das Gu ar das Mu ni ci pa is, o que, an te ci pa da men -
te, nós apro va mos. Pois, até ago ra, aque las for ças se li-
mi tam ao pa pel de me ros fis ca is de lo gra dou ros pú bli -
cos, de equi pa men tos co mu ni tá ri os etc. Pri va das do po-
der de po lí cia, é-lhes ve da do ex tra po lar suas res tri tas
atri bu i ções ori gi ná ri as, ape sar do gran de vo lu me de re-
cur sos ex pen di dos em sua ma nu ten ção. Ora, elas po-
de ri am, per fe i ta men te, con ju ga das com as Po lí ci as Mi li -
ta res e Ci vis, de sem pe nhar tam bém o pa pel de pre ven -
ção do cri me, atu an do nos ba ir ros dis tan tes e na pe ri fe -
ria das ci da des e até mes mo no cen tro das me tró po les
bra si le i ras, para ten tar re du zir a cri mi na li da de.

Hoje, Sr. Pre si den te, ob ser va-se a ocor rên cia,
em ma i or quan ti da de, de cri mes con tra o pa tri mô nio,
os cha ma dos as sal tos-re lâm pa gos, que, mu i tas ve-
zes, apre sen tam-se tam bém sob a for ma de se qües -
tros, para ex tor quir di nhe i ro das fa mí li as. 

É o que, di a ri a men te, a im pren sa re gis tra.
Mes mo no meu Esta do, o Acre, têm sido uma

prá ti ca fre qüen te os as sal tos, nas por tas dos ban cos,
às pes so as in ca u tas que ali vão re ce ber sua apo sen -
ta do ria, des con tar um che que ou efe tu ar um pa ga -
men to. Elas se tor nam pre sas fá ce is des ses de lin -
qüen tes. Há, ain da, o cres ci men to dos ín di ces de rou-
bos à mão ar ma da, nas re si dên ci as, nos es ta be le ci -
men tos co mer ci a is.

De modo que lou vo o re la tó rio da Co mis são
Mis ta, pre si di da pelo Se na dor Iris Re zen de e re la ta da 
pelo De pu ta do Mo ro ni Tor gan, que, em um es pa ço de
tem po tão cur to, apre sen tou-nos uma sé rie de su ges -
tões para me lho rar o apa ra to po li ci al em nos so País e,
con se qüen te men te, re du zir a in ci dên cia do cri me. 

É um tra ba lho que, re al men te, deve ser elo gi a -
do! E es pe ra mos que os pro je tos, apre sen ta dos pela
re fe ri da Co mis são, se jam exa mi na dos com toda a ca-
u te la, com toda a pro fun di da de, para que, res pon den -
do aos an se i os da nos sa so ci e da de, pos sam me lho -
rar a se gu ran ça pes so al, fa mi li ar e pa tri mo ni al de to-
dos os ci da dãos, pro pi ci an do-lhes ma i o res ga ran ti as
e li ber tan do a to dos da in se gu ran ça hoje vi vi da, te me -
ro sos da ação dos ban di dos, em to das as ci da des
bra si le i ras.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Peço a Se na do ra He lo í sa He le na para pre si dir
a ses são, uma vez que es tou ins cri to como ora dor.

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 pela Srª He lo í sa He-
le na.

A SRA. PRESIDENTE (He lo í sa He le na) – Com
a pa la vra, o Sr. Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor) – Srª Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a
data de on tem, 1º de maio, não pode de ma ne i ra al gu -
ma pas sar sem um re gis tro opor tu no, que é um modo
de pres tar anu al men te ho me na gem aos tra ba lha do -
res do Bra sil, que, en fren tan do con di ções ad ver sas,
man têm a pro du ção e a ri que za na ci o na is.

O Dia do Tra ba lha do é um dia sim bó li co, por que
car re ga a ex pec ta ti va de ge ra ção con tí nua de em pre -
go, para ga ran tir à fa mí lia bra si le i ra uma vida dig na. 

No cur so da his tó ria, o es for ço hu ma no re pre -
sen tou uma car ga pe sa da, um far do enor me, ma i or
do que a ca pa ci da de de levá-lo so bre os om bros. Nas
suas ori gens, o tra ba lho re ce beu co no ta ção re li gi o sa
como o sa lá rio do pe ca do. É Pa u lo, na Epís to la aos
Tes sa lo ni cen ses, quem diz: ”Quem não tra ba lha não
come.“

No en tan to, nas múl ti plas ati vi da des la bo ra is, o
ho mem, na in te gri da de do seu ser, as su me to das as
res pon sa bi li da des de pro ver o sus ten to pes so al e fa-
mi li ar, bus can do, nas di ver sas for mas do tra ba lho, os
me i os para a so bre vi vên cia, que é a mais re cor ren te
das ques tões hu ma nas.

A for ça de tra ba lho cons tru iu o mun do, com
suas ci da des, fá bri cas, equi pa men tos e tudo o mais
que move a vida. No caso bra si le i ro, após os anos de
es cra vi dão, quan do o tra ba lho era for ça do e o tra ba -
lha dor ne gro, uma pro pri e da de, uma co i sa, a cons tru -
ção do País tem sido um pe no so es for ço de mi lhões
de bra si le i ros, per ma nen te men te.

Cabe des ta car a con tri bu i ção dos tra ba lha do res 
nor des ti nos, que so nha ram com a pros pe ri da de do
Su des te bra si le i ro, tro can do o vi ver pa ca to do in te ri or
pelo bur bu ri nho das me tró po les, em rit mo fre né ti co
de cons tru ção. Mãos e bra ços, cor pos e ca be ças a
ser vi ço do Bra sil e do fu tu ro da so ci e da de bra si le i ra.

É cer to que a eco no mia tem mu da do nas úl ti -
mas dé ca das. Em Ser gi pe, por exem plo, a agro in dús -
tria açu ca re i ra en fren ta pe río do de di fi cul da des, fun ci -
o nan do ape nas uma usi na, de tan tas an tes exis ten -
tes. Sig ni fi ca di zer que fal ta tra ba lho na la vou ra de
cana-de-açú car para aten der a po pu la ção sem em-
pre go. Ain da no se tor agrí co la, re gis tra-se a si tu a ção
an gus ti an te do pro du tor de cí tri cos na re gião sul do
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Esta do, com os la ran ja is en ve lhe ci dos, su je i tos às
pra gas, em po bre cen do toda uma re gião.

No se tor in dus tri al, sabe-se que a si tu a ção não
é das me lho res. Enquan to no vos em pre en di men tos
são le va dos para o Esta do, mu i tas fá bri cas tra di ci o na -
is en tram em de ca dên cia, de mi tem tra ba lha do res,
au men tan do a le gião de de sem pre ga dos, que pas-
sam a vi ver em tor no das ati vi da des ter ciá ri as, bus-
can do ali o pão do dia-a-dia para con ti nu a rem vi vos,
com suas fa mí li as.

O Bra sil pre ci sa su pe rar a si tu a ção sa cri fi can te
em que se en con tra, ten do que fa zer um ajus te a todo
cus to, pois con so me par te ma i or de seu or ça men to
com des pe sas e ser vi ços de uma dí vi da que, nos úl ti -
mos anos, cres ceu ain da mais.

Sr. Pre si den te, re ce bi al guns da dos so bre a eco-
no mia do Bra sil que de mons tram, de for ma cla ra, o
equí vo co da po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no de Fer-
nan do Hen ri que Car do so. São da dos que não en va i -
de cem o Bra sil; an tes, hu mi lham o nos so País, sa cri fi -
cam o nos so povo, em po bre cem as nos sas em pre sas 
e fra gi li zam a nos sa eco no mia.

O cres ci men to anu al da eco no mia foi, em mé-
dia, de ape nas de 2,44% no Go ver no de Fer nan do
Hen ri que Car do so, que co me çou em 1995. Se a dé-
ca da de 80 foi con si de ra da a ”dé ca da per di da“, como
se cha ma ri am es ses sete anos de Pano Real?

O Bra sil era a oi ta va eco no mia do mun do e a
ma i or da Amé ri ca La ti na. De po is de sete anos de Go-
ver no de Fer nan do Hen ri que, so mos ago ra a dé ci ma
eco no mia mun di al e, em 2001, pas sa mos a ser a se-
gun da da Amé ri ca La ti na. Per de mos a pri me i ra po si -
ção para o Mé xi co, por que o Bra sil re tro ce deu.

E ago ra ve jam o que acon te ceu com o nos so
Pro du to Inter no Bru to, que, como sa be mos, é re pre -
sen ta do por to das as ri que zas pro du zi das por um
país du ran te um ano. Em 1994, quan do co me çou a
Era Fer nan do Hen ri que Car do so, tí nha mos um PIB
da or dem de US$543 bi lhões. Em 1996, o nos so PIB
cres ceu para US$774 bi lhões. Em 1997, um ano an-
tes da re e le i ção, já ele al can ça va US$807 bi lhões. 

Entre tan to, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, esse apa ren te es for ço para de sen vol ver o nos so
País de ca iu de po is da re e le i ção de Fer nan do Hen ri -
que Car do so. O real en trou na re a li da de. As al tas ta-
xas de ju ros im pos tas pelo FMI e ace i tas pelo Ban co
Cen tral de ter mi na ram a que da da nos sa pro du ção. A
in dús tria, o co mér cio e o se tor de ser vi ços, en fim, to-
dos aque les se to res que po de ri am fa zer o cres ci men -
to do nos so País en tra ram em re gres são. 

No ano da ele i ção, em 1998, tí nha mos um PIB
de US$787 bi lhões. E ele caiu mais. Srª Pre si den te, V.
Exª sabe para quan to caiu o nos so PIB, que, no ano
da re e le i ção, era de US$787 bi lhões e, no ano an te ri or,
ha via sido de US$807 bi lhões? O PIB de 2001, ou
seja, do ano pas sa do, caiu para US$519 bi lhões. Nós
vol ta mos a ter um PIB, em dó la res, me nor do que o
que tí nha mos no ano de 1994 – a par tir do ano se-
guin te co me ça ria a Era Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Como a po pu la ção cres ceu, a evo lu ção de nos-
sa ri que za per ca pi ta foi ain da pior. O va lor do PIB di-
vi di do pela po pu la ção em 2001 fi cou me nor do que
era em 1990, ou seja, o Bra sil re tro ce deu. Em 1994 tí-
nha mos um PIB per ca pi ta da or dem de US$3.569
mil. Já em 2001 esse PIB caiu para US$3.022 mil, en-
quan to a nos sa dí vi da ex ter na qua se du pli cou. Em
1994, ela era de US$148 bi lhões, e pas sou para
US$240 bi lhões em 2001.

É sa bi do, Srª Pre si den te, que, na dé ca da de 70,
o re gi me mi li tar en di vi dou enor me men te o País. Mas
te mos de re co nhe cer que a nos sa eco no mia du pli cou. 
Cons tru í mos uma gran de in fra-es tru tu ra ener gé ti ca e
de trans por tes e o ma i or par que in dus tri al do Ter ce i ro
Mun do, um dos ma i o res de todo o mun do.

Já o en di vi da men to do Pla no Real não cons tru iu 
nada. ”Su ca te ou“ os ser vi ços pú bli cos, jo gou o Bra sil
no ra ci o na men to de ener gia e pa ra li sou o nos so cres-
ci men to. E a dí vi da pú bli ca ex plo diu. Ela pas sou de
R$62 bi lhões, em 1994, para R$604 bi lhões em 2001,
isto é, qua se mul ti pli ca mos por dez, de 1994 a 2001, o
mon tan te da nos sa dí vi da pú bli ca.

Sr. Pre si den te, o Bra sil, sa be mos, cons tru iu o
ma i or sis te ma de ge ra ção de ener gia elé tri ca hi dráu li -
ca do mun do e tam bém o de me nor cus to. Em 7 anos,
na ten ta ti va de pri va ti zar o se tor, Fer nan do Hen ri que
Car do so pa ra li sou os in ves ti men tos e es va zi ou ir res -
pon sa vel men te os re ser va tó ri os das re pre sas para
com pen sar a fal ta de no vas hi dre lé tri cas, lan çan do o
País num ra ci o na men to de ener gia que só exis tiu na
Se gun da Gu er ra Mun di al. 

Há pou cos dias, con tra o meu voto e o de mu i tos 
dos Srs. Se na do res e Se na do ras que se en con tram
nes te ple ná rio, foi apro va do pelo Con gres so Na ci o nal
– pela Câ ma ra e, de po is, pelo Se na do – o cha ma do
se gu ro apa gão, que im põe ta xas ab sur das aos con-
su mi do res bra si le i ros e às em pre sas na ci o na is para,
se gun do o Go ver no, co brir os pre ju í zos que te ri am
tido as em pre sas com o ra ci o na men to de ener gia elé-
tri ca. 

Mas como, se as em pre sas com pra ram as nos-
sas con ces si o ná ri as, as nos sas dis tri bu i do ras, em
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mu i tos Esta dos, e ofe re ce ram ágio de 100% ou mais
nes sa com pra? Ora, se a am bi ção des sas em pre sas,
mu i tas das qua is es tran ge i ras, le vou-as a ofe re cer
ági os que su pe ra ram 100% da qui lo que foi pe di do pe-
los go ver nos es ta du a is, isso sig ni fi ca va que os no vos
do nos das con ces si o ná ri as fi ze ram um pla ne ja men to
tal que te ri am lu cros ao as su mi rem a ad mi nis tra ção
das con ces si o ná ri as. Se ti ve ram pre ju í zo, o con su mi -
dor é que têm que pa gar pelo ris co de em pre sas es-
tran ge i ras que vi e ram para o nos so País com a co bi ça 
de ga nhar mais di nhe i ro? Como não con se gui ram, re-
a fir ma ram os cál cu los que ha vi am fe i to e nós, povo
po bre do Bra sil, é que te mos que ar car com os ris cos
da ati vi da de pri va da, num País ca pi ta lis ta, Sr. Pre si -
den te, onde qual quer um que in vis ta tem que as su mir
o ris co da ati vi da de eco nô mi ca. 

Se al guém, no in te ri or mais lon gín quo do Bra sil,
mon tar um pe que no ne gó cio – e quan tos não es tão
mon tan do pe que nos ne gó ci os que de po is fe cham?
Há os que ade ri ram ao PDV, aque le ins tru men to ma-
lé fi co cri a do pelo Go ver no, com a pro mes sa de que,
sa in do das con ces si o ná ri as, sa in do do em pre go pú-
bli co, po de ri am de sen vol ver uma ati vi da de par ti cu lar
e ga nhar mais di nhe i ro; com essa ale ga ção e esse
con ven ci men to, mu i ta gen te en trou nes sa his tó ria –, e
fa lir, pois a ver da de é que as mi cro em pre sas são as
que mais fe cham, as que têm ma i or ín di ce de fa lên cia
no Bra sil, V. Exªs já pen sa ram a si tu a ção do con su mi -
dor bra si le i ro se ti ver que pa gar por isso, pela fa lên cia
das mi cro em pre sas no Bra sil? Por que há os fo ram na
onda do Go ver no, na con ver sa fi a da do Go ver no, na
lá bia do Go ver no.

Pois bem, dois pe sos e duas me di das! As mi cro -
em pre sas ins ta la das no País e que que bra ram, por
fal ta de apo io do Go ver no, não ti ve ram ne nhum si nal
do Go ver no Fe de ral. Mas as con ces si o ná ri as es tran -
ge i ras que vi e ram to mar o nos so pa tri mô nio ti ve ram,
sim, o am pa ro be né fi co do Go ver no, re ce be ram o se-
gu ro apa gão como ga ran tia de que não te rão ne nhum 
pre ju í zo nem en tra rão em fa lên cia.

Por isso, Sr. Pre si den te, o Dia do Tra ba lha dor,
co me mo ra do on tem, me re ce, sem dú vi da, o nos so
res pe i to e o nos so apo io, por que os tra ba lha do res,
com san gue, suor e lá gri mas, cons tru í ram este País.
Entre tan to, te mos de re gis trar que a po lí ti ca eco nô mi -
ca do Go ver no é de sas tro sa, vem pro mo ven do o de-
sem pre go, como já aler ta ram os Se na do res da base
opo si ci o nis ta nes ta Casa.

A fal ta de cres ci men to eco nô mi co, ali a da à ten-
dên cia de en xu ga men to de pos tos de tra ba lho e à re-
du ção da ofer ta de car gos pú bli cos le va ram os jo vens
para fora do mer ca do de tra ba lho. Da dos da pes qui sa

men sal de em pre go, em âm bi to na ci o nal, re a li za da
pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca,
IBGE, com pro vam que o nú me ro de jo vens em 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. E os da-
dos mos tram o efe i to de vas ta dor so bre os jo vens
quan do saem da fri e za do pa pel. Pes qui sa do Cen tro
de Inte gra ção Empre sa-Esco la mos trou que o ma i or
te mor dos es tu dan tes de São Pa u lo é ter mi nar seus
cur sos e não con se guir em pre go. A pes qui sa en tre -
vis tou qui nhen tos jo vens de 16 a 25 anos. Des se to tal, 
42% dis se ram te mer não con se guir uma co lo ca ção
no mer ca do de tra ba lho, um ín di ce bem mais alto do
que o de ou tras pre o cu pa ções, como ob ter in de pen -
dên cia fi nan ce i ra (15%) ou me lho rar a qua li da de de
vida (14%).

Meus ami gos, Srs. Se na do res, um dos efe i tos
mais no ci vos de ter de en ca rar de fren te o de sem pre -
go é a com bi na ção de de sâ ni mo com vi o lên cia. Os jo-
vens fa zem a sua par te ao es tu dar, mas a fal ta de
pers pec ti va os leva à de pres são, à ina ti vi da de e mu i -
tos vão ao de ses pe ro da dro ga e do cri me.

Srª Pre si den te, em 1889, o Con gres so Ope rá rio
Inter na ci o nal, re u ni do em Pa ris, de cre tou o 1º de
maio como o Dia Inter na ci o nal dos Tra ba lha do res –
um dia de luto e de luta. Esse de cre to tem uma his tó -
ria que co me ça na ci da de de Chi ca go.

Em 1º de maio de 1886, mais de meio mi lhão de
tra ba lha do res e de tra ba lha do ras apa re ce ram nas
ruas de Chi ca go, nos Esta dos Uni dos, em ma ni fes ta -
ção pa cí fi ca, exi gin do a re du ção da jor na da de tra ba -
lho para oito ho ras. Bas tou, Srª Pre si den te, que essa
re i vin di ca ção jus ta e le gí ti ma fos se fe i ta por aque le
meio mi lhão de tra ba lha do res e tra ba lha do ras para
que a po lí cia re pri mis se a ma ni fes ta ção, dis per san do
a con cen tra ção, de po is de fe rir e ma tar de ze nas de
ope rá ri os.

Mas os tra ba lha do res não de sis ti ram, não se
aba te ram, por que eram as ho ras mais pe sa das do
seu tra ba lho que con tri bu íam para as do en ças que
ad qui ri am nas suas ocu pa ções. Os ame ri ca nos eram
obri ga dos a tra ba lhar 12, 14 e até 18 ho ras por dia.
Essa jor na da le va va a um can sa ço que pro du zia fre-
qüen tes aci den tes em que mu i tos mor ri am ou fi ca vam 
mu ti la dos para o res to da vida.

Por isso, qua tro dias de po is da que le his tó ri co 1º
de maio de 1886, no dia 5 de maio, os ope rá ri os vol ta -
ram às ruas e, des sa vez, fo ram mais re pri mi dos ain da
do que na an te ri or. Oito lí de res fo ram pre sos e jul ga -
dos, sen do cin co con de na dos à for ca e três à pri são
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per pé tua. Dos cin co con de na dos à for ca, qua tro fo ram
exe cu ta dos no dia 11 de no vem bro de 1887, por que
um foi as sas si na do na pri são, na vés pe ra da exe cu ção.

Mas, Srª Pre si den te, a luta não pa rou, e a so li -
da ri e da de in ter na ci o nal pres si o nou o go ver no ame ri -
ca no a anu lar aque le ato cru el e re a li zar novo júri, em
1888. Esse júri re co nhe ceu que os ope rá ri os es ta vam 
no seu le gí ti mo di re i to de re i vin di ca ção e ter mi nou
cul pan do o Esta do, man dan do sol tar os três pre sos
que res ta vam. Mas já ha vi am sido mor tos na for ca
qua tro pre sos, e um foi as sas si na do.

Em 1889, o Con gres so Ope rá rio Inter na ci o nal,
re u ni do em Pa ris, de cre tou o 1º de maio como o Dia
Inter na ci o nal dos Tra ba lha do res. E, em 1890, fi nal -
men te, os tra ba lha do res con quis ta ram a jor na da de
oito ho ras de tra ba lho.

Srª Pre si den te, o Bra sil pre ci sa de fi nir re cur sos
para in ves ti men tos na ge ra ção de em pre gos, ga ran -
tin do que as ge ra ções de sem pre ga das pos sam ter a
opor tu ni da de de um vín cu lo que lhe per mi ta ob ter o
jus to sa lá rio do seu sus ten to.

Nes te ano ele i to ral, quan do os dis cur sos es ta -
rão ador na dos pe las pro mes sas e pe las ilu sões, a so-
ci e da de bra si le i ra de ve rá acom pa nhar com todo o in-
te res se qua is as al ter na ti vas que os par ti dos e os
can di da tos ofe re ce rão para sa nar o dra ma do de sem -
pre go. O atu al Go ver no, que, no pri me i ro man da to,
tra tou da mo e da, es ta bi li zan do-a, fa lhou com re la ção
às pro mes sas de aca bar com o de sem pre go, pe los
mo ti vos que já apon tei.

O País não su por ta mais qua tro anos sem abrir
seu mer ca do de tra ba lho, sem ex pan dir sua ati vi da de
pro du ti va, sem sal va guar dar sua vo ca ção.

O Bra sil não pode pen sar em ser uma ilha de
tran qüi li da de, num mun do con tur ba do por vá ri os ti pos 
de pro ble mas, que aflo ram co ti di a na men te. Os exem-
plos de ou tras eco no mi as, de ou tras so ci e da des, de-
vem ser vir de aler ta, como acon te ceu e está acon te -
cen do na Argen ti na, para que não se re pro du zam en-
tre os bra si le i ros as si tu a ções ca tas tró fi cas que se
têm aba ti do so bre ou tros po vos.

Este dia fes ti vo, que lou va o tra ba lho e exal ta o
tra ba lha dor, per mi te uma re fle xão que en vol ve as for-
mas mun di a li za das da eco no mia e, den tro de las, os
mer ca dos de tra ba lho. É pre ci so acom pa nhar, pas so
a pas so, o que ocor re no mun do, para ti rar as li ções
ne ces sá ri as, evi tan do o pior.

Não é pre ci so ser es pe ci a lis ta em aná li se eco-
nô mi ca para de tec tar que o Bra sil, ape sar de al guns
êxi tos, atra ves sa uma qua dra di fí cil de sua His tó ria,
por que não tem con se gui do con ci li ar o seu Pro du to

Inter no Bru to com a pros pe ri da de da mas sa tra ba lha -
do ra. A ri que za não pode ser um pro du to ape nas do
ca pi tal, cada dia mais exi gen te em luta por sua re mu -
ne ra ção, cada vez ma i or.

Assim como os se to res da eco no mia avan ça -
ram, mo der ni za dos, os tra ba lha do res tam bém aper-
fe i ço a ram, nas di ver sas es pe ci a li da des, a sua con tri -
bu i ção e fo ram além quan do bus ca ram a or ga ni za ção 
in ter na, po lí ti ca, de for te cons ciên cia ide o ló gi ca,
como modo co e so de so bre vi ve rem às tur bu lên ci as
das cri ses.

Os tra ba lha do res bra si le i ros ocu pam, hoje, po-
si ção des ta ca da em re la ção a gran des eco no mi as do
mun do, tan to no as pec to sin di cal, das lu tas cons tan -
tes para a ma nu ten ção e a am pli a ção de di re i tos,
como na pro je ção po lí ti co-par ti dá ria, apre sen tan do,
como se faz pela quar ta vez, can di da to a Pre si den te
da Re pú bli ca, que hoje se en con tra em pri me i ro lu gar
e dis pu ta com um ou tro can di da to da Opo si ção que é
do meu Par ti do, o ex-Go ver na dor Ga ro ti nho, a pre fe -
rên cia do ele i to ra do bra si le i ro.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta
fala de ho me na gem ao tra ba lha dor do meu País, no
seu dia uni ver sal, que ro re a fir mar a con fi an ça de que
é pre ci so cons tru ir, ur gen te men te, os pi la res de uma
nova re la ção de tra ba lho, na sin to nia com as mu dan -
ças ope ra das pela cha ma da eco no mia glo ba li za da. É
uma ta re fa ina diá vel da so ci e da de bra si le i ra, pela sua
re pre sen ta ção po lí ti ca.

Da qui, des ta Casa que re pre sen ta o Bra sil na
sua di ver si da de es ta du al, cum pri men to os tra ba lha do -
res do meu País e do meu Esta do, Ser gi pe, con fir man -
do a luta do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro para tor nar o
Bra sil mais jus to. E que ro, evo can do a fi gu ra de um tra-
ba lha dor ser gi pa no, João Sil va Fran co, o João Sa pa te -
i ro de La ran je i ras, hoje co lhen do a gló ria da sua exis-
tên cia de mais de 80 anos, ren der ho me na gens a to-
dos os des cen den tes dos ne gros e dos mes ti ços que
pre pa ra ram a ter ra bra si le i ra para o seu fu tu ro.

Qu e ro com João Sil va Fran co re pe tir uma de
suas po e si as, uma qua dra que re su me, com sa be do -
ria e com iro nia, a ver da de mais ní ti da da his tó ria do
tra ba lha dor bra si le i ro:

Quem não tra ba lha não come,
É con ver sa mu i to fa lha,
Por que só ve mos com fome
O povo que mais tra ba lha.

Que o Bra sil do fu tu ro sa i ba ser dig no do suor,
da for ça, da de di ca ção e da cons ciên cia do tra ba -
lha dor bra si le i ro!
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A SRA. PRESIDENTE (He lo í sa He le na) – Con-
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, pelo
tem po re gi men tal.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te des ta ses são, Se na do ra He lo í sa He le -
na; Srªs e Srs. Se na do res, nes te ple ná rio de ser to, da-
mos con ti nu i da de pelo me nos aos de ba tes ne ces sá -
ri os ao es cla re ci men to de gran des ques tões que são
dis cu ti das no Bra sil, a ma i or par te de las re la ti vas à
nos sa so be ra nia.

Qu e ro pas sar ao País, por meio do ple ná rio do
Se na do Fe de ral e da TV Se na do, al gu mas in for ma -
ções mu i to in te res san tes so bre a evo lu ção das ta ri fas
elé tri cas no País, to man do como exem plo a Light do
Rio de Ja ne i ro.

É pre ci so que lem bre mos que, mu i to re cen te -
men te, este Ple ná rio vo tou um se gu ro-apa gão – mais
de 3% na con ta de cada um de nós – para pro te ger as
em pre sas de ener gia elé tri ca de um alu di do e pro vá -
vel pre ju í zo.

Há aqui uma ta be la en vi a da pelo en ge nhe i ro A.
Con cli Jú ni or, do Rio de Ja ne i ro, exem pli fi can do o que
ocor reu com a evo lu ção das ta ri fas, to man do como
exem plo a Light do Rio de Ja ne i ro. A ta be la ini cia pelo
ano de 1995.

Em no vem bro de 1995, hou ve um au men to na
ta ri fa mé dia so ci al de 5,54% so bre ou tu bro do mes mo 
ano; em de zem bro de 1995, o au men to foi de 21,57%
so bre no vem bro do mes mo ano; em maio de 1996,
9,43% so bre de zem bro de 1995; em ou tu bro de 2001,
83,79% so bre maio de 1996; em mar ço de 2002,
23,57% so bre ou tu bro de 2001; e, em abril de 2002,
9,33% so bre mar ço de 2002.

Fa ça mos ago ra um cál cu lo ge ral so bre es ses re a -
jus tes. Hou ve um re a jus te atu al de 171,73% so bre de-
zem bro de 1995, de 230% so bre no vem bro de 1995 e
de 248% so bre ou tu bro de 1995. Enquan to isso, a Light,
pri va ti za da, re ce be ener gia de Fur nas a R$47,00 o
MWh, o qual é re ven di do aos con su mi do res re si den ci as 
a R$344,00, se gun do a ta ri fa de abril de 2002.

O au men to do pre ço da ener gia com a pri va ti za -
ção foi sim ples men te fan tás ti co, e o Con gres so vo tou
um se gu ro-apa gão sem ve ri fi car o ba lan ço das em-
pre sas, no qual, com fa ci li da de, cons ta ta ria que o lu-
cro das em pre sas pri va ti za das é ri go ro sa e ab so lu ta -
men te fan tás ti co.

Qu an do che guei a Bra sí lia como Se na dor da
Re pú bli ca, com pra va um bo ti jão de gás, que era en-
tre gue no apar ta men to fun ci o nal onde moro, por
R$7,50. Esse mes mo bo ti jão de gás hoje está cus tan -

do R$29, mas os sa lá ri os es tão con ge la dos du ran te
todo esse pe río do. Os sa lá ri os dos bra si le i ros se
man ti ve ram con ge la dos, e os au men tos das em pre -
sas es ta ti za das que pres tam ser vi ço fo ram ri go ro sa -
men te ab sur dos.

A trans for ma ção da ener gia elé tri ca numa com-
mo dity, numa mer ca do ria, não trou xe, se gu ra men te,
van ta gem al gu ma para o Bra sil, mas ape nas, Sr. Pre si -
den te que ago ra as su me a con du ção dos tra ba lhos nes-
te ple ná rio, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, vi a bi li za -
ram a re mes sa de lu cros fan tás ti cos para o ex te ri or.

Ago ra, dis cu te-se tam bém a fle xi bi li za ção da Con-
so li da ção das Leis do Tra ba lho. Inclu si ve, o nos so com-
pa nhe i ro Se na dor José Ser ra, em de cla ra ção fe i ta à im-
pren sa hoje, as se gu ra-nos que pre ten de dis cu tir a Con-
so li da ção das Leis do Tra ba lho. Se o can di da to a Pre si -
den te José Ser ra quer dis cu tir a Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho, sin to-me no de ver de tra zer uma con tri bu i -
ção para essa dis cus são. Essa con tri bu i ção não é mi-
nha, mas sim de um lin güis ta nor te-ame ri ca no, Noam
Chomsky, numa fa mo sa con fe rên cia por ele pro nun ci a -
da, co nhe ci da como Con fe rên cia de Albu quer que.

Chomsky exa mi na es ses me ca nis mos de do mi -
na ção que a eco no mia nor te-ame ri ca na quer im por
ao mun do. Ele, nor te-ame ri ca no, in te lec tu al de lar go
con ce i to no mun do e nos Esta dos Uni dos, ad ver -
te-nos so bre um ou tro me ca nis mo além dos me ca nis -
mos dos acor dos co mer ci a is.

Va mos tra zer ao Ple ná rio do Se na do a opi nião
de Chomsky, na sua in te gra li da de, so bre esse as sun -
to. O li vro em que está con ti da a Con fe rên cia de Albu-
quer que é da edi to ra Zor zal, que se cha ma O Ter ror
como Po lí ti ca Exte ri or dos Esta dos Uni dos, e te-
nho em mãos a sua 2ª edi ção.

Diz Chomsky:

Ou tro me ca nis mo – e des cul pem essa
de no mi na ção téc ni ca – con sis te em re for çar
o que se cha ma a ‘fle xi bi li da de do mer ca do
de tra ba lho’. Per mi tam-me ci tar o Ban co
Mun di al que ex pôs as co i sas mu i to cla ra -
men te [fala ago ra o Ban co Mun di al so bre a
fle xi bi li za ção do tra ba lho, Se na do ra He lo í sa
He le na]: ‘É es sen ci al au men tar a fle xi bi li da de 
do mer ca do de tra ba lho, ape sar de que esse
ter mo haja ad qui ri do a má re pu ta ção de ser
um eu fe mis mo, si nô ni mo de di mi nu i ção de
sa lá ri os e de de mis são de tra ba lha do res...’.

Aqui há um pa rên te ses de Noam Chomsky, co-
men tan do o tex to do Ban co Mun di al: ”É exa ta men te o
que ocor re“. Con ti nua o Ban co Mun di al:
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...em to das as re giões do mun do. (...)
As re for mas mais im por tan tes exi gem a eli-
mi na ção das tra vas que di fi cul tam a mo bi li -
da de do tra ba lho e a fle xi bi li da de dos sa lá ri -
os, as sim como a su pres são de toda re fe -
rên cia aos ser vi ços so ci a is nos con tra tos de
tra ba lho.

Essa é a opi nião do Ban co Mun di al, trans cri ta
no World De ve lop ment Re port de 1995.

Con ti nua Chomsky:

Isso sig ni fi ca anu lar as van ta gens e di-
re i tos ad qui ri dos de po is de ge ra ções de
luta.

Qu an do fa lam em eli mi nar as tra vas
que en tor pe cem a fle xi bi li da de dos sa lá ri os,
têm em men te a fle xi bi li za ção para ba i xo e
não para cima. Igual men te, a mo bi li da de do
tra ba lho não tem nada a ver com o di re i to
das pes so as de mu da rem-se para onde
que i ram, como pre ten dia a Te o ria do Li vre
Câm bio de Adam Smith, se não que o di re i to 
de de mi tir os em pre ga dos, con for me a ca-
pa ci da de dis cri ci o ná ria do pa trão. E, na ver-
são atu al de glo ba li za ção, dos in te res ses,
os ca pi ta is e as com pa nhi as de vem go zar
de toda a li ber da de para se des fa ze rem não
das pes so as, mas dos seus di re i tos, que
são se cun dá ri os e aces só ri os.

As cha ma das ‘re for mas es sen ci a is’
são im pos tas em gran de par te do mun do
pelo Ban co Mun di al e pelo FMI como con di -
ções para ra ti fi ca ção de po lí ti cas dos pa í ses 
em ques tão.

É o caso da Argen ti na hoje, um país em de-
ses pe ro por im po si ções da po lí ti ca glo ba li zan te do
Fun do Mo ne tá rio e dos Esta dos Uni dos e ao qual se
exi gem re for mas tão pe sa das, que só se ri am pos sí -
ve is ba i xo a uma vi o len ta di ta du ra de di re i ta.

Diz Chomsky:

Nas na ções in dus tri a li za das, as me di -
das se in tro du zem por ou tros me i os que
pro va ram ser re al men te efi ca zes. Alan Gre-
ens pan afir mou di an te do Con gres so ame ri -
ca no [pas mem os se nho res!] que uma ‘ma i -
or in se gu ran ça do tra ba lha dor’ era um fa tor
im por tan te no que se de no mi na ‘a eco no mia 
de con tos de fa da’. Com efe i to, man tém a in-
fla ção em ní ve is ba i xos, já que os tra ba lha -
do res não se atre vem a re cla mar au men tos
e nem van ta gens so ci a is. Acham-se em

uma si tu a ção de in se gu ran ça per ma nen te.
Isso se pode ler com bas tan te cla re za nas
es ta tís ti cas. Du ran te os úl ti mos 25 anos –
esse pe río do de ba i xa for ça da dos pre ços e
de cri ses da de mo cra cia –, os sa lá ri os se
es tan ca ram ou di mi nu í ram para a ma i o ria
da mão-de-obra e as ho ras de tra ba lho au-
men ta ram se ve ra men te, o que não pas sou
des per ce bi do pela im pren sa de ne gó ci os,
que des cre veu o pro ces so como ‘um de sen -
vol vi men to opor tu no de uma re le vân cia
trans cen den te’, con gra tu lan do-se...

Per do em-me os que me es cu tam, Srªs e Srs.
Se na do res e te les pec ta do res, pois es tou fa zen do
uma tra du ção di re ta de um tex to em es pa nhol para o
por tu guês.

Con ti nu an do:

...con gra tu lan do-se por ver os tra ba -
lha do res obri ga dos a aban do nar ‘se us mo-
dos de vida lu xu o sos’, en quan to que os be-
ne fí ci os das em pre sas eram ‘des lum bran tes 
e pro di gi o sos’.

Esse tex to e es sas con si de ra ções fa zem par te
de pu bli ca ções do Wall Stre et Jour nal, Bu si ness
Week e For tu ne.

Con ti nu an do a le i tu ra do tex to:

Nos pa í ses de pen den tes, as me di das
im ple men ta das po dem che gar a ser mu i to
me nos de li ca das. Uma de las con sis te na fa-
mo sa ‘cri se da dí vi da’, atri bu í da em boa par-
te aos pro gra mas po lí ti cos do Ban co Mun di -
al e do FMI nos anos 70 e ao fato de que os
ri cos do Ter ce i ro Mun do es tão, em sua ma i -
o ria, li vres de obri ga ções so ci a is. Isso é algo
dra ma ti ca men te cer to na Amé ri ca La ti na.
Exis te efe ti va men te uma ‘cri se da dí vi da’.
No en tan to, há que se olhar o as sun to um
pou co mais de per to, para que pos sa mos
de ter mi nar a sua na tu re za.

Estou len do, Sr. Pre si den te, um tex to do in te lec -
tu al nor te-ame ri ca no Noam Chomsky. E pros si go:

Não se tra ta, em ab so lu to, de um mero
fato eco nô mi co. É, em gran de me di da, uma
cons tru ção ide o ló gi ca. O que se de no mi na
dí vi da po de ria re sol ver-se de mu i tas ma ne i -
ras ele men ta res. 

Uma cons ti tu i ria em re cor rer ao prin cí -
pio ca pi ta lis ta se gun do o qual os de ve do res
têm que pa gar e os em pres ta do res, as su mir 
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o ris co. Se você me em pres ta di nhe i ro e o
en vio a um ban co de Zu ri que ou com pro um
Mer ce des, quan do você vier a re cla mar o
que devo, não po de rei di zer: ”Co bre do ban-
co de Zu ri que. Sin to mu i to, re cla me do ban-
co, re cla me de meus vi zi nhos“. E se você
quer em pres tar di nhe i ro, não pode di zer:
”Empres to di nhe i ro a você e é o seu vi zi nho
que as su mi rá a res pon sa bi li da de.

Sem em bar go, é as sim que a dí vi da
ex ter na vem fun ci o nan do. A es sên cia é a
mes ma da ”cri se da dí vi da“. Quem pe diu di-
nhe i ro em pres ta do [ao Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal e aos Esta dos Uni dos] fo ram
os di ta do res mi li ta res, os seus acó li tos, os
ri cos e pri vi le gi a dos de tan tos re gi mes au to -
ri tá ri os apo i a dos pe los Esta dos Uni dos.
Hoje, pa re ce que eles não es tão obri ga dos
a de vol ver o di nhe i ro. Eles não têm de pa-
gar. To me mos, por exem plo, o caso da Indo-
né sia, onde a dí vi da atu al al can ça qua se
140% do PIB. O di nhe i ro sus ten tou a di ta du -
ra mi li tar e seus cúm pli ces, be ne fi ci an do
200 ou 300 pes so as no ex te ri or, mas a po-
pu la ção, a quem hoje toca pa gar a dí vi da
por meio de se ve ras me di das de au to ri da de, 
não teve be ne fí cio al gum com o em prés ti mo 
que os Esta dos Uni dos e o Fun do Mo ne tá -
rio fi ze ram à Indo né sia. Os em pres ta do res
es tão pro te gi dos de qual quer im pre vis to.
Des fru tam algo que se acer ca bas tan te de
um se gu ro con tra todo ris co, gra ças a múl ti -
plos me ca nis mos de so ci a li za ção dos cus-
tos. Para isso ser ve, de po is de tudo, o Fun-
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (Tra du ção li vre).

Esta mos, atu al men te, na mes ma si tu a ção. O
di nhe i ro em pres ta do pelo Bra sil ser viu para fi nan ci ar 
um ban que te para o qual o povo não foi con vi da do.
E hoje se pede ao povo bra si le i ro que pa gue o cus to 
do ban que te do qual não par ti ci pou.

O Orça men to bra si le i ro pre vê, se gun do um do-
cu men to a mim re pas sa do pelo Se na dor Anto nio Car-
los Va la da res, que nes te mo men to pre si de a ses são,
uma re ce i ta de R$650,459 bi lhões e um in ves ti men to, 
no Bra sil in te i ro, de R$12 bi lhões, en quan to R$215 bi-
lhões são re ser va dos para a ro la gem e o re fi nan ci a -
men to da dí vi da ex ter na.

A dí vi da bra si le i ra che ga a 56% do Pro du to
Inter no Bru to. E, de po is da li be ra li za ção da nos sa
eco no mia, a par ti ci pa ção do Bra sil no co mér cio mun-
di al, que era ri dí cu la, de 1,2%, caiu para 0,7%, 0,8%.

Per de mos um ter ço de par ti ci pa ção no co mér cio
mun di al com a ne o li be ra li za ção, com a glo ba li za ção
do País, com as mu dan ças cons ti tu ci o na is. A pro mes -
sa era o au men to da par ti ci pa ção e a eli mi na ção da
po bre za, mas a po bre za avan ça e 32% dos bra si le i -
ros vi vem hoje na mi sé ria ab so lu ta, aba i xo do ní vel da
po bre za. O que é mi sé ria ab so lu ta para o IBGE? São
bra si le i ros que não têm ren da ou não têm sa lá rio, que
es tão de sem pre ga dos ou não exer cem ati vi da de eco-
nô mi ca, mas que, quan do em pre ga dos, não al can -
çam um sa lá rio ou uma ren da aci ma de R$ 80,00 por
mês. Trin ta e dois por cen to dos bra si le i ros vi vem nes-
sa si tu a ção, e 32% de 170 mi lhões de pes so as sig ni fi -
ca que 54 mi lhões de bra si le i ros vi vem na mi sé ria. A
mi sé ria e a mar gi na li za ção le vam ao de ses pe ro, o de-
ses pe ro leva à con tra ven ção; e da con tra ven ção para
a cri mi na li da de é um sal to.

Esta mos num país di vi di do, e al guns idi o tas, al-
guns ig no ran tes e in sen sí ve is pro põem o au men to
dos efe ti vos po li ci a is para re sol ver o pro ble ma da vi o -
lên cia, não ace nan do com qual quer me di da con cre ta
de re to ma da do cres ci men to, do de sen vol vi men to e
do com ba te à po bre za e à mi sé ria. Che ga re mos a
uma si tu a ção em que o País terá a me ta de da sua po-
pu la ção con tra ta da pe las po lí ci as e a ou tra me ta de
mar gi na li za da, sem ren da e sem sa lá rio. Qu e rem ins-
ti tu ci o na li zar, por ab so lu ta in com pe tên cia, uma es pé -
cie de guer ra ci vil de fi ni ti va. Pro põem a uni fi ca ção das
po lí ci as como se isso fos se uma so lu ção. Um can di -
da to pre si den ci al, li ga do ao Go ver no Fe de ral, vai ao
meu Pa ra ná e diz que a pri me i ra me di da de com ba te
à vi o lên cia é o re for ço do po li ci a men to e me di das no
sen ti do de evi tar o con tra ban do de ar mas da Bo lí via e
do Pa ra guai para o Bra sil. Não se fala da cor rup ção
da po lí cia e das au to ri da des. E não se fala do fato de
que um Pre si den te que in cor po rou ao seu pa tri mô nio
uma fa zen da que su pos ta men te com prou a US$1,92
o al que i re não pode fa lar em mo ra li da de pú bli ca, não
tem con di ções de man ter uma po lí ti ca de res ta u ra ção 
da éti ca e da se ri e da de no Bra sil. Não se fala no com-
ba te à po bre za, em fren tes de tra ba lho e em me di das
emer gen ci a is. Pro põe-se a fle xi bi li za ção da CLT, pro-
põe-se es tri par as ga ran ti as acu mu la das ao lon go de
dé ca das de lu tas pe los tra ba lha do res bra si le i ros. Não
que eu seja ma ni que ís ta a pon to de di zer que a nos sa 
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho não pre ci sa de al-
gu mas ino va ções. Pre ci sa, as ino va ções são ne ces -
sá ri as, mas essa pro pos ta do Fun do Mo ne tá rio Inter-
na ci o nal, cri ti ca da pelo tex to que aca bei de lei de
Noan Chomsky, não tem ne nhum sen ti do, é a cru el -
da de trans for ma da em po lí ti ca de go ver no. Pre ten -
dem es ta be le cer de fi ni ti va men te a guer ra ci vil no Bra-
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sil, im por o go ver no de for ça e re for çar a po lí cia. Daí,
Se na do ra He lo í sa He le na, mi nha pre o cu pa ção com o
tra ba lho des sa Co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca do
Con gres so Na ci o nal: le gis la ção de pâ ni co, que não
apro fun da as ca u sas es sen ci a is da mi sé ria. É evi den -
te que exis tem pes so as que se di ri gem à cri mi na li da -
de in de pen den te men te da fa i xa de ren da em que se
si tue. Mas, hoje, se gu ran ça pú bli ca no Bra sil diz res-
pe i to à re cu pe ra ção do de sen vol vi men to eco nô mi co,
diz res pe i to à in clu são de bra si le i ros nos mer ca dos de
tra ba lho e de con su mo, mas, ab so lu ta men te, não diz
res pe i to ao re for ço des sa guer ra en tre ri cos e po bres
- ri cos con so li da dos, que se se gre gam em uma si tu a -
ção ex cep ci o nal à cus ta de me di das de ”mo der ni za -
ção“, mas que le va ram de ci di da men te ao em po bre ci -
men to da po pu la ção.

Tra go es ses te mas ao de ba te do Con gres so Na-
ci o nal. E, quan do pe dem ao meu Par ti do  que tem, da
mi nha par te e da par te dos ”pe e me de bis tas“ his tó ri -
cos, um can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca, que é o
Se na dor Pe dro Si mon  que se abra para pro vá ve is co-
li ga ções, res pon do que a fi na li da de de um par ti do po-
lí ti co é ter can di da tos em to das as ins tân ci as da ad mi -
nis tra ção pú bli ca: a ve re a dor, a pre fe i to, a go ver na -
dor, à Assem bléia Le gis la ti va, à Câ ma ra Fe de ral, ao
Se na do e à Pre si dên cia da Re pú bli ca, mas can di da -
tos que re pre sen tem um pro gra ma de mu dan ças, por-
que não há dú vi da que os ven tos da mu dan ça so pram 
for te no Bra sil de hoje. O povo, in sa tis fe i to, tem a
cons ciên cia de que a mu dan ça pre ci sa ser fe i ta e de
que pre ci sa ser pro fun da. Mas os ven tos que so pram
não aju dam os na vi os que não co nhe cem o seu rumo.
É pre ci so que a mu dan ça seja es cla re ci da e que o de-
ba te seja apro fun da do. 

Hoje – per do em-me os ca ci ques do PMDB –, o
úni co Par ti do que, pro gra ma ti ca men te, em bo ra com
al guns de fe i tos e fa lhas que, às ve zes, me ir ri tam pro-
fun da men te, ace na com mu dan ça efe ti va de tro cas
de qua dro, de subs ti tu i ção des sa in sen sí vel eli te que
go ver na o Bra sil é o Par ti do dos Tra ba lha do res.

Gos ta ria de ter o Se na dor Pe dro Si mon como
can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, com um pro-
gra ma de fi ni ti vo de mu dan ça. Mas, se isso não for
pos sí vel, por que os ade sis tas agem na es tru tu ra do
PMDB e a li be ra ção de ver bas, bem como a ma nu ten -
ção de pi ca re tas em car gos pú bli cos im pe dem que o
PMDB ouça a voz das suas ba ses, en tão, va mos dis-
cu tir um pro gra ma para o País.

Va mos à Con ven ção, Se na dor Pe dro Si mon, di-
zer o que pen sa mos do Par ti do, do Bra sil e da ne ces -
si da de da nos sa par ti ci pa ção. Se for mos der ro ta dos
na ma nu ten ção da sua fir me can di da tu ra, que en va i -

de ce e glo ri fi ca o PMDB ve lho de guer ra, va mos dis-
cu tir pro gra ma ti ca men te qual quer tipo de ali an ça que
se pos sa fa zer. Afi nal, para nós, Se na dor Pe dro Si-
mon, a aven tu ra in di vi du al é um pro je to que te mos,
mas es ta rá sem pre, na hi e rar quia do nos so com por -
ta men to, co lo ca da em uma po si ção su bal ter na di an te 
dos in te res ses na ci o na is. Em pri me i ro lu gar, a nos sa
cons ciên cia; em se gun do, o nos so País; em ter ce i ro,
o Par ti do. Para nós é as sim que se hi e rar qui za o com-
por ta men to po lí ti co.

Não é pos sí vel que, nes te Bra sil de 52 mi lhões
de mi se rá ve is, dis cu ta-se o for ta le ci men to das po lí ci -
as, e não as po lí ti cas de em pre go, o com ba te à po bre -
za. Afi nal de con tas, Se na dor Pe dro Si mon, po lí ti ca
pre ci sa ser fe i ta com amor no co ra ção e so li da ri e da -
de. Eu só vo ta ria em um can di da to que fos se ca paz
de se emo ci o nar, até às lá gri mas, di an te da mi sé ria
de uma fa ve la, mas que fos se su fi ci en te men te com-
pe ten te para trans for mar essa emo ção em uma ação
ad mi nis tra ti va mo di fi ca do ra da re a li da de. É pre ci so
que a po lí ti ca no País se faça com ra ci o na li da de e in-
te li gên cia, mas que fun da men tal men te se faça com o
co ra ção e com so li da ri e da de. É as sim que se faz a
po lí ti ca na ci o na lis ta, é as sim que se faz a po lí ti ca da
mu dan ça.

No en tan to, o que ve mos hoje é o Bri zo la ao
lado do ”ba ta ti nha“ do PTB, cor rup to co nhe ci do no
Pa ra ná, ali a do do Col lor nos sa ques à Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral, no rou bo do di nhe i ro dos mu tuá ri os. O
que se vê são ten ta ti vas de ali an ça, fe i tas sem ne-
nhum prin cí pio mo ral e éti co. 

Eu vejo José Ser ra, ve lho com pa nhe i ro da ação
po pu lar, Se na dor que fre qüen ta co nos co esta Casa,
fa zen do um co mí cio no Cen tro de Con ven ções, em
Cu ri ti ba, a cus ta de san du í ches e re fri ge ran tes ofe re -
ci dos aos se to res mais po bres das fa ve las, da pe ri fe -
ria. São san du í ches, re fri ge ran tes, con du ção e um
show, e, no pa lan que de José Ser ra, os cri mi no sos
do ca i xa dois, de nun ci a dos pela Fo lha de S. Pa u lo na
úl ti ma ele i ção mu ni ci pal; os que rou ba ram R$32 mi-
lhões, para ele ger um Pre fe i to e um Vice-Pre fe i to,
com par tin do com S. Exª o pa lan que. 

Onde está, en tão, a mo ral que ba niu Ro se a na
Sar ney do pro ces so po lí ti co da ele i ção pre si den ci al?
Onde es tão a du re za e a se ri e da de do PSDB? São a
mo ra li da de e a éti ca de oca sião que pre si dem esse
pro ces so in te i ro.

Srs. Se na do res, a si tu a ção está mu i to ruim. A
fal ta de re fe rên cia é mu i to sé ria, como se numa fa mí -
lia de sa pa re ces se a fi gu ra for te do pai e da mãe, e o
exem plo para os fi lhos fos se ad qui ri do na mar gi na li -
da de das ruas, na ab so lu ta fal ta de re fe rên cia éti ca.
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Assim está o País hoje: com um Go ver no apo dre ci do,
mer gu lha do na cor rup ção das pri va ti za ções e ten tan -
do ga nhar a ele i ção de to das as ma ne i ras, com ver ti -
ca li za ção ou sem ela, com mo ra lis mo de oca sião e de
opor tu ni da de. Mas que a de nún cia se faça pe los me i -
os de que dis po mos. E um meio pri vi le gi a do, que ocu-
po, hoje, na con di ção de Se na dor da Re pú bli ca, é a
tri bu na des ta Casa, onde a pa la vra dos Se na do res é
le va da pela te le vi são aos mais dis tan tes rin cões do
País.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Ro ber to Re quião?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com mu i to pra zer, ouço V.Exª, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Não há dú vi -
da de que V. Exª é uma das vo zes mais vi vas e atu an -
tes des ta Casa, em de fe sa de prin cí pi os, da mo ral e
da dig ni da de. Cha ma-me aten ção a de cla ra ção que
aca ba de fa zer e que tem fe i to re i te ra das ve zes. Para
mim, em pri me i ro lu gar está a res pon sa bi li da de que
te nho com a mi nha cons ciên cia; em se gun do, a que
te nho com a mi nha pá tria; em ter ce i ro, a que te nho
com o meu Par ti do. V. Exª está cor re to. As afir ma ti vas
são ab so lu ta men te po si ti vas. V. Exª há de con cor dar
co mi go que está cor re to, por que é er ra da e ab sur da a
si tu a ção bra si le i ra. Como V. Exª mes mo dis se, esta é
a tese vi gen te no País: ”voto no can di da to, e não no
par ti do“; ”voto na pes soa, em quem ela é, e não no
par ti do“. Isso está cor re to, por que, no Bra sil, os par ti -
dos al te ram-se, mo di fi cam-se, não têm ne nhum con-
te ú do e pro fun di da de. V. Exª, quan do co lo ca sua
cons ciên cia em pri me i ro lu gar, tam bém está cor re to,
por que, se os par ti dos se al te ram e não têm idéia nem
con te ú do, as pes so as tam bém se mo di fi cam nes te
País. Vota-se em Jâ nio Qu a dros, que, em prin cí pio,
está aqui e, da qui a pou co, está lá; vota-se em Fer-
nan do Col lor, como um sal va dor, e, de re pen te, ele se
trans for ma no que se trans for mou; vota-se em Fer-
nan do Hen ri que, um ho mem pro gres sis ta, com as
idéi as que co nhe cía mos, e, hoje, ele faz di fe ren te.
Então, V. Exª está cor re to. Que País é este em que
não te mos con di ções de ter um gru po de pes so as que
se re ú nam em um par ti do po lí ti co, que te nham idéi as,
con te ú do, fi lo so fia e pen sa men to a de fen der? V. Exª,
a sua cons ciên cia; eu, a mi nha cons ciên cia. Eu ain da
res pe i to mu i to a cons ciên cia de V. Exª e a mi nha pró-
pria. Há mu i to vira-lata por aí, na cam pa nha po lí ti ca,
que pode di zer que tam bém res pe i ta a pró pria cons-
ciên cia, mas esta se re fe re às emen das que ga nhou a
mais, aos car gos e van ta gens que con se guiu a mais.
V. Exª está fa lan do no Bra sil, por que, la men ta vel men -
te, hoje, olhan do à nos sa roda, o va zio é to tal. V. Exª

dis se mu i to bem. Olha mos o nos so que ri do ami go
Lula, e lá está ele, em um mo men to, de fen den do José
de Alen car – em quem, aliás, voto –, em ou tros, bus-
can do a Igre ja Uni ver sal ou tra zen do Duda Men don -
ça. Não sei mais, a essa al tu ra, se o pu bli ci tá rio é o
”mar ke te i ro“ ou o ideó lo go da cam pa nha do PT, por-
que, na ver da de, está dan do-lhe um tom ab so lu ta -
men te di fe ren te. Do ou tro lado, ve mos Ciro Go mes
en trar em um par ti do co mu nis ta; lá, Bri zo la, como dis-
se mu i to bem V.Exª, com os ho mens do PTB, em in te -
i ra ho mo ge ne i da de, que não dá em nada. Por uma
ques tão pes so al, per so na lís si ma, no Rio Gran de do
Sul, não se che ga a um en ten di men to. Nes se con tex -
to, V. Exª tem ra zão, quan do diz que há um va zio ge-
ral. Se na dor Ro ber to Re quião, o mí ni mo que nós, do
PMDB, de ve mos fa zer é nos re u nir mos para de ba ter.
A tese de V. Exª é ab so lu ta men te cor re ta: de ve mos
co lo car, em um do cu men to, uma sé rie de prin cí pi os e
pro pos tas ob je ti vas, con cre tas e re a is, para che gar -
mos a uma fór mu la pos sí vel. Isso é viá vel. Con vém
que se diga que o nos so que ri do Pre si den te Mi chel
Te mer foi ele i to por ca u sa dos vo tos do PMDB do Rio
Gran de do Sul, de San ta Ca ta ri na e do Pa ra ná – V.
Exª sabe dis so. Os que vo ta ram nele o fi ze ram con fi -
an tes no acor do que S. Exª ti nha fe i to co nos co em tor-
no da can di da tu ra pró pria. Mas, a essa al tu ra, V. Exª
de ve ria pro cu rar Ita mar Fran co, Ores tes Qu ér cia, Ma-
gui to Vi le la, os vá ri os seg men tos do Par ti do, para en-
con trar um en ten di men to por meio do qual se apre-
sen tas se uma pro pos ta. O PFL fez isto: re u niu Anto-
nio Car los Ma ga lhães, que quer ver Ser ra no in fer no,
e o Go ver na dor do Esta do, que quer vê-lo jun to ao
Papa, e ob te ve um en ten di men to. O PPB re u niu Ma-
luf, que quer ver o PPB do Rio Gran de do Sul no in fer -
no, e o PPB do Rio Gran de do Sul, que quer ver Ma luf
no in fer no, e che gou a um en ten di men to. Por que o
PMDB não pode ten tar fa zer isso?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ele está fa zen do ne go ci a ta, Se na dor Pe dro Si mon.
Sa in do de uma re u nião, nos so Lí der na Câ ma ra dos
De pu ta dos de cla rou que o apo io ao Ser ra era um
bom ne gó cio. Isso é ab so lu ta men te ter rí vel. Eles não
têm con di ções de de ba ter, por que não têm ra zão; não
que rem a dis cus são, por que não po dem sus ten tar-se
nela. Eles que rem a ne go ci a ta; es tão ven den do o
tem po do PMDB no ho rá rio ele i to ral por al gu mas be-
nes ses pes so a is, por fa vo res que vi a bi li za rão, se gu -
ra men te, sua vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos. Nos so
Par ti do pas sa por uma si tu a ção re al men te mu i to tris-
te. V. Exª tem a mais ab so lu ta ra zão quan do diz que
os de fe i tos não são só os nos sos. Faço elo gi os ao PT
e ao Lula. Não con si go en ten der o PT de fen den do a
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par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro na im pren sa bra si -
le i ra e não con si go ver o PT fa zen do ne gó ci os com to-
dos os par ti dos po lí ti cos. O que va lo ri za va o PT, até
ago ra, era uma cer ta con du ta éti ca mu i to reta.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – O PT mos-
tra, hoje, uma fo to gra fia igual à do Ma luf por que o
Duda Men don ça só ti rou o Ma luf e co lo cou o Lula,
mas, na ver da de, a fór mu la é a mes ma. Nun ca vi tan-
ta se me lhan ça.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Não! Há uma di fe ren ça pro fun da.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Pelo amor
de Deus, mil ve zes o Lula! Não es tou co lo can do em
ris co a dig ni da de e a se ri e da de do Lula nem do PT.
Estou co lo can do em ris co que, ao bus car o Duda
Men don ça, es tão se de i xan do le var pela fan ta sia fá cil. 
Não me pas sa pela ca be ça dis cu tir a dig ni da de e a
se ri e da de do Lula.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – É
o mar ke ting po lí ti co.

A Mesa me co bra o fim do meu tem po, mas peço
um pou co mais de to le rân cia por que, afi nal de con tas, 
es ta mos, em ple ná rio, cin co Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Não es tou pe din do o fim do seu pro nun ci a men -
to. Estou ad ver tin do-os de que não pode ha ver dis-
cus são si mul tâ nea em apar te.

Se na dor Ro ber to Re quião, V. Exª tem mais tem-
po para que pos sa mos ou vir o apar te do Se na dor Pe-
dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – O Pre si den -
te está cor re to. Em uma quin ta-fe i ra tão tu mul tu a da,
com tan tas pes so as atra ves san do os cor re do res para
fa lar, tem de ha ver uma cer ta or ga ni za ção.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Na
ver da de, a Mesa deve ter to le rân cia com os Se na do -
res que es tão em Bra sí lia hoje. Estão pre sen tes no
ple ná rio hoje so men te cin co Se na do res. Sen do as-
sim, va mos atro pe lar um pou co o Re gi men to Inter no,
por que é im por tan te que este de ba te seja tra va do.

O Se na dor Pe dro Si mon tem ra zão. Esta mos
con di ci o nan do a dis cus são po lí ti ca aos pe que nos in-
serts de trin ta se gun dos e um mi nu to na te le vi são e a
obe diên cia dos can di da tos aos mar que tó lo gos, o que
não é bom. Mas mu i to mais ter rí vel é o nos so ami go
Jo bim – ami go pes so al de V. Exª e meu – e os Mi nis -
tros do Su pre mo Tri bu nal se re u ni rem em Bra sí lia,
Se na dor Pe dro Si mon, e di ze rem a V.Exª e a mim que
te mos que vo tar na qui lo que os De pu ta dos Mi chel Te-
mer e Ge del Lima re sol ve rem, ne go ci an do com o Go-
ver no Fe de ral. E que toda crí ti ca que fi zer mos ao ne o -

li be ra lis mo, à glo ba li za ção, à má con du ção do Go ver -
no bra si le i ro nos úl ti mos anos deve ser sub me ti da e
su bor di na da a uma de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral, que nos im pe de de pen sar, que nos en ges sa a
cons ciên cia. Isso é de um ri dí cu lo ab so lu to.

Jul go mais ter rí vel esse gol pe do que o que ten-
ta ram dar no Pre si den te Hugo Chá vez, na Ve ne zu e la. 
Qu e rem im por aos bra si le i ros uma li mi ta ção de com-
por ta men to, da li ber da de de cons ciên cia, Se na dor
Va la da res. Qu e rem, por exem plo, di zer a mim, que
hoje vejo as mi nhas crí ti cas se con so li da rem a cada
dia, a mi nha ra zão se es cla re cer a cada mo men to
com o ca mi nho da ar gen ti ni za ção do nos so País, que-
rem di zer a mim que, se os Srs. Mi chel Te mer e Ge del
Vi e i ra Lima re sol ve rem, te nho que apo i ar um can di -
da to e um pro gra ma que ve nho cri ti can do há dez
anos. É evi den te que isso não vai ocor rer. 

Res pon do ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral com o
dou tor an gé li co San to To más de Aqui no: de so be de -
cer a uma au to ri da de in jus ta não é se di ção; é de ver, é
obri ga ção. O povo bra si le i ro e os par ti dos po lí ti cos,
cor ren do qual quer ris co ins ti tu ci o nal, de vem se re be -
lar con tra o en ges sa men to que se pre ten de dar a sua
li ber da de de ex pres são. Aci ma do TSE, a Pá tria e a
cons ciên cia da ci da da nia! Não é pos sí vel que se su-
por te uma si tu a ção como essa. E o mais ab sur do é
que a Câ ma ra Fe de ral se re cu sou a vo tar o de cre to
que anu la va a re so lu ção do Tri bu nal. E por que se re-
cu sou? Re cu sou-se pe las emen das, pela con so li da -
ção das no me a ções, re cu sou-se por que não exis te
como ins tru men to da Pá tria, não exis te como ins tru -
men to da so ci e da de na de fe sa dos in te res ses do
povo. Te ú da e man te ú da pelo Go ver no Fe de ral, dis ci -
pli na da men te vota con tra a li ber da de, con tra a cons-
ciên cia e con tra o País.

E, con tra ri an do V. Exª, não pos so de i xar de, por
mais uma opor tu ni da de, ce der a pa la vra ao Se na dor
Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Antes, po rém, que ro di zer a V. Exª que não há
ne nhu ma con tra ri e da de. O fato é que não pode ha ver, 
con for me o Re gi men to, uma dis cus são si mul tâ nea e
foi a isso que me re fe ri. Às se gun das e sex tas-fe i ras,
quan do a ses são é não de li be ra ti va, a Mesa li be ra o
cro nô me tro jus ta men te para aque les Srs. Se na do res
que com pa re çam ao ple ná rio, como hoje, pos sam fa-
lar à von ta de. 

Fi quem, por tan to, V. Exªs à von ta de para re gis -
trar os seus pen sa men tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Te-
nho cer te za de que esta é a opi nião do Se na dor Anto-
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nio Car los Va la da res. Mas o que re al men te não po de -
ria acon te cer se ria uma ses são no ple ná rio do Se na -
do Fe de ral com ape nas cin co se na do res. 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ouço V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Com todo
res pe i to, ter mi nei de fa lar à im pren sa há pou co e pen-
so que esta ses são de ve ria sair mes mo com a au sên -
cia dos se na do res. Se está V. Exª, se está a Se na do ra 
He lo í sa He le na, se está o Pre si den te, se está aqui o
que ri do Se na dor por San ta Ca ta ri na, se es tou eu,
hoje, gra ças a Deus, com a TV Se na do, com a Rá dio
Se na do e o Jor nal do Se na do, é mu i to me lhor es tar -
mos de ba ten do, como es ta mos fa zen do, do que hoje
ser um dia mor to e nada acon te ces se. Os nos sos co-
le gas que não es tão aqui vão as sis tir ou ago ra, pela
TV Se na do, ou hoje à no i te, ou ler no jor nal aqui lo que
está acon te cen do ago ra. Mes mo com pou co nú me ro,
é me lhor do que sem nú me ro ne nhum. Mas o que
que ro di zer a V. Exª é que, quan do V. Exª fa lou no Tri-
bu nal Re gi o nal Ele i to ral, que está ha ven do um mo vi -
men to ago ra para ti rar a Agên cia Bra si le i ra de Inte li -
gên cia (Abin) das ele i ções, e acho que V. Exª foi o
gran de lí der des se mo vi men to, V. Exª, que de fen deu
uma tese, na mi nha opi nião ab so lu ta men te cor re ta,
de que se ría mos hoje um País do qual se po de ria di-
zer que te ria a ele i ção mais de mo crá ti ca e mais jus ta
no mun do, se o pro je to de V. Exª ti ves se sido ace i to e
em cada urna, na hora de vo tar, ca ís se o voto e ali se
ti ves se a ga ran tia...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – O
voto im pres so.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Exa ta men -
te. Era uma ga ran tia, era uma ele i ção que não pre ci -
sa va ter fis cal, não pre ci sa va ter ab so lu ta men te nada.
La men ta vel men te, o Tri bu nal não ace i tou. Fez em três
mu ni cí pi os por Esta do, por amos tra gem, o que é uma
pi a da. É cla ro que na que les qua tro mu ni cí pi os vai dar
tudo cer to. Mas ago ra há um fato novo. Di an te do que
está acon te cen do, com a fal ta de cre di bi li da de da
Abin, em ní vel na ci o nal, que ela caia fora, por que não
há como ver mos a fis ca li za ção numa ele i ção na mão
de um ór gão di re ta men te su bor di na do à Pre si dên cia
da Re pú bli ca. Então nos pa re ce que esse mo vi men to
que está cres cen do ago ra, de en con trar um su ce dâ -
neo, uma fór mu la por meio da qual a Abin caia fora, é
da ma i or im por tân cia. E V. Exª, que es ta va à fren te
des sa ca u sa an tes, deve apre sen tar as pro pos tas
ago ra no fu tu ro.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Pe dro Si mon, ten ta mos trans for mar a ele i -
ção bra si le i ra na mais lim pa e in ques ti o ná vel do mun-
do, in tro du zin do a im pres so ra, mas o Tri bu nal pe diu
ao Se na do Fe de ral e à Câ ma ra dos De pu ta dos que
re tar das sem a vo ta ção por que que ria su ge rir al gu -
mas ino va ções. E su ge riu al gu mas ino va ções im por -
tan tes, não vou ne gar isso. Mas, na ver da de, o que
que ri am era pos ter gar até o li mi te do ano an te ri or à
ele i ção, para que, não apro van do um ano an tes, as
re gras não pu des sem va ler para esta ele i ção. Não
adi an ta ti rar a Abin, Se na dor Pe dro Si mon, por que os
ou tros soft wa res são com pra dos em em pre sas in ter -
na ci o na is que nem a Abin, nem o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral têm aces so. Qu e ro fa zer aqui uma su ges tão
aos te les pec ta do res da TV Se na do, para que, pes so -
al men te, tes tem como fun ci o na uma má qui na ele trô -
ni ca de apu ra ção de vo tos. Su gi ro irem a um su per -
mer ca do, com dois te le fo nes ce lu la res, e co lo quem
na ba lan ça ele trô ni ca um pa co te de um qui lo de açú-
car, de fa ri nha, de qual quer pro du to que seja, e ao
lado co lo quem seus te le fo nes. Que se afas tem com
ou tro te le fo ne e li guem para os seus nú me ros. Qu an -
do o te le fo ne, que está ao lado da ba lan ça, for cha ma -
do, ou for aten di da a li ga ção, irão ve ri fi car que ha ve rá
uma os ci la ção no peso, por que o te le fo ne ce lu lar, pe-
las on das de rá dio, in ter fe re na ba lan ça. Até por onda
de rá dio se pode in ter fe rir numa urna ele trô ni ca. Ago-
ra, fe i ta a im pres são, o ele i tor che ga à má qui na, te cla
o seu voto que apa re ce na tela, con fe re a tela, aper ta
o bo tão, im pri me e, numa urna la cra da, por meio de
um vi sor de cris tal, ve ri fi ca se o voto im pres so foi o
que pre ten deu dar. Aper ta, en tão, a te cla ”con fir ma“ o
voto é cor ta do, cai na urna, e tem-se con di ção de au-
di tar o pro ces so ele i to ral. No en tan to, esse pe que no
nú me ro de ur nas que vai uti li zar o voto im pres so este
ano ser vi rá ape nas para o Tri bu nal di zer que, por
amos tra gem, eles es tão de mons tran do que a ele i ção
bra si le i ra foi sé ria.

Na ver da de, pode não ter sido as sim. A úni ca
ga ran tia da se ri e da de é a ga ran tia da se ri e da de do
Tri bu nal, como a úni ca ga ran tia da se ri e da de do si gi lo 
do nos so pa i nel, aqui, nes te ple ná rio, era a ga ran tia
da se ri e da de da Mesa e dos téc ni cos que ope ra vam o
pa i nel. Nun ca du vi dei de que fos se in vi o lá vel o voto
dos Se na do res, mas fui sur pre en di do pela vi o la ção,
por que fal tou à Mesa, a al guns Lí de res de Par ti do,
aos fun ci o ná ri os e à di re ção do Pro da sen a se ri e da de 
que de les se es pe ra va, e um país não pode de pen der
da se ri e da de de qua tro ou cin co Mi nis tros, que acre-
di to se rem sé ri os, mas que po dem, em de ter mi na do
mo men to, sur pre en der-nos com a fal ta de se ri e da de,
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como com a fal ta de se ri e da de nos sur pre en deu o Se-
na do da Re pú bli ca. Não são ape nas os Mi nis tros,
mas tam bém os téc ni cos em to dos os ní ve is, dos Tri-
bu na is Esta du a is, da com pu ta ção, das so mas que
che gam a Bra sí lia. Exis tem mil pos si bi li da des de fra u -
de, mas o Bra sil po de ria ter uma urna se gu ra.

A urna bra si le i ra foi ofe re ci da, na sua atu al con-
fi gu ra ção, a qua ren ta e sete pa í ses do mun do. Ne-
nhum de les a apro vou, por que ne nhum de les nela
acre di tou.

Qu an do eu es tu da va te o lo gia na Pon ti fí cia Uni-
ver si da de Ca tó li ca do Pa ra ná, o nos so pro fes sor
apre sen ta va, como uma das pro vas da exis tên cia de
Deus, a sua ace i ta ção por to dos os ho mens. Eu apre-
sen to, en tão, como o con sen so da hu ma ni da de, como
pro va da im pres ta bi li da de da urna bra si le i ra a sua
não-ace i ta ção por to dos os pa í ses ao qual ela foi ofe-
re ci da.

Obri ga do pela to le rân cia. Con ti nuo no ple ná rio,
com es ses pou cos Se na do res, para ver se vi a bi li za -
mos, nes ta ma nhã de quin ta-fe i ra, de po is do Dia do
Tra ba lha dor, um de ba te pro ve i to so para o Se na do e
para o País.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re-
quião, a Sra. He lo í sa He le na, de i xa a ca de i -
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si den -
te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta,
Se na do ra He lo í sa He le na, e con vi do o Se na dor Ro-
ber to Re quião para pre si dir a ses são, uma vez que
vou apar te ar a Se na do ra He lo í sa He le na, no dis cur so 
que fará so bre o pro du tor ru ral.

Du ran te o dis cur so da Sr. He lo í sa He-
le na, 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. Ro ber to Re-
quião.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) –
Assu mo a Pre si dên cia da Mesa, nes te mo men to, ga-
ran tin do o tem po que V. Exª, Se na do ra He lo í sa He le -
na, de se jar e to das as opor tu ni da des para que o de-
ba te se faça. Te rei com V. Exª a mes ma con des cen -
dên cia que teve o Se na dor Anto nio Car los Va la da res
co mi go.

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, pri me i ra -
men te, que ro di zer que com par ti lho e me so li da ri zo

com as ob ser va ções fe i tas no pro nun ci a men to do Se-
na dor Ro ber to Re quião.

É evi den te que o de ba te pro gra má ti co so bre os
pro je tos a se rem apre sen ta dos na ten ta ti va de con-
quis tar men tes e co ra ções no pro ces so ele i to ral, es-
pe ci al men te os apre sen ta dos pelo nos so que ri do
com pa nhe i ro Lula, de ve rá ser fe i to da for ma res pe i to -
sa que te nho con vic ção que o Se na do da Re pú bli ca é
ca paz de fa zer.

Não tra ba lha rei com dis cus sões re la ci o na das
ao jogo de mar ke ting e ao pro ces so de ali an ças ele i -
to ra is, até por que já te nho tra ba lha do nes se sen ti do
den tro do meu Par ti do. O pro ces so ele i to ral não é
algo fá cil. Exis tem fa tos, na aná li se das pes qui sas ou
da pró pria ele i ção, que, em al guns mo men tos, con tra -
ri am a ló gi ca for mal. A com ple xa sub je ti vi da de hu ma -
na às ve zes con tra ria a ló gi ca for mal em re la ção a
pes qui sas, a ali an ças e ao que se con so li da no ima gi -
ná rio po pu lar a par tir de pe ças pu bli ci tá ri as e de mar-
ke ting ele i to ral. Esta rei lu tan do den tro do PT para
que o Pro gra ma Ele i to ral do Par ti do, no mo men to em
que es ta re mos ten tan do con quis tar men tes e co ra -
ções por meio do con te ú do pro gra má ti co do pro je to a
ser apre sen ta do para a so ci e da de, não seja sim ples -
men te uma be lís si ma pe lí cu la. Até por que isso é o
que ve mos no ci ne ma e na te le vi são.

Espe ro que con si ga mos, mu i to mais do que a
bela pe lí cu la da peça pu bli ci tá ria e do mar ke ting ele i -
to ral, con quis tar men tes e co ra ções por meio do con-
te ú do pro gra má ti co de nos so Par ti do e das ali an ças
que es ta rão con fi gu ra das, o que, te nho cer te za, irá se
re pro du zir na can di da tu ra de nos so que ri do com pa -
nhe i ro Luiz Iná cio Lula da Sil va, que, es pe ro, tor ço e
acre di to, será o fu tu ro Pre si den te do País.

Uma vez, um ami go me dis se que, quan do vou à
tri bu na, falo de uma for ma tão fe roz que as pes so as já
fi cam em casa com um bal de, como se es ti ves sem
es pe ran do o san gue que vem do pro nun ci a men to. E
tal vez o pro nun ci a men to de V. Exª seja um des ses,
por que é ab so lu ta men te re a lis ta, não dá para ape nas
fi car mos olhan do. Sei que está mu i to con so li da do no
ima gi ná rio po pu lar – não é à toa que mais de 40% da
po pu la ção bra si le i ra tam bém não sabe em quem vai
vo tar na dis pu ta pre si den ci al –, não por uma pre ten -
são sub je ti va, mas está con so li da do, até em fun ção
de uma re a li da de ob je ti va, aqui lo que o ve lho Car de al
Ma za rin já di zia há mu i to tem po, que a po lí ti ca é a arte
do ci nis mo, da dis si mu la ção. E é evi den te que al guns
re sis tem, como V. Exª e mu i tos de nós que es ta mos
aqui no ple ná rio, no sen ti do de não ser par te des se
es pa ço, que é o es pa ço da po lí ti ca, que, como te nho
dito vá ri as ve zes, é o me lhor es pa ço para o pi ca re ta,

07260 Sex ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    57MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



para o ban di do, para o vi ga ris ta, por que é o es pa ço
do en ri que ci men to ilí ci to, da im pu ni da de, é o es pa ço
da que les que po dem tran si tar com qua se que ab so lu -
ta cer te za de que nada vai lhe acon te cer, mes mo que
você se de i xe se du zir pelo ban di tis mo e pela vi ga ri ce
no nos so País. E nós que re sis ti mos, evi den te men te,
fi ca mos mais es tres sa dos, mais ir ri ta dos, por que,
gra ças a Deus, não apren de mos a nos ajo e lhar di an te 
das fa ci li da des e das con ve niên ci as que, in fe liz men -
te, im pe ram no nos so Bra sil do apa gão mo ral do Go-
ver no Fer nan do Hen ri que.

Na ma nhã de hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, in fe liz men te, tra ta rei de mais uma men ti -
ra do Go ver no Fer nan do Hen ri que pu bli ca da no Diá-
rio Ofi ci al da União. Eu gos ta ria de fa lar de co i sas le-
ves, ma ra vi lho sas, co i sas que pu des sem dar tran qüi -
li da de e fe li ci da de às pes so as que nos ou vem, mas a
re a li da de nos im pe de de fa lar so bre isso. Como di zia
um ve lho san to, ”aqui lo que não se pode ca lar com a
boa cons ciên cia, ain da que seja com re pug nân cia, é
for ça que se diga“. Ti ve mos nes ta Casa gran des de-
ba tes so bre a ques tão do se tor agrí co la, de uma for-
ma mu i to es pe ci al na vo ta ção da Me di da Pro vi só ria nº
9 e da Me di da Pro vi só ria nº 24.

O Se na do da Re pú bli ca, in clu si ve com a par ti ci -
pa ção do Se na dor Ro ber to Re quião, teve a opor tu ni -
da de de in cor po rar al gu mas emen das apre sen ta das
pelo Se na dor Anto nio Car los Va la da res e por mim à
Me di da Pro vi só ria nº 9, e, de po is, as emen das que
apre sen tei à Me di da Pro vi só ria nº 24.

Dis cu tía mos a ne ces si da de de fa zer a al te ra ção
em fun ção do veto que já se anun ci a va, pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, em re la ção às dí vi das dos de ve -
do res das re giões mais po bres do País, que são os
dos cha ma dos Fun dos Cons ti tu ci o na is. Na sex ta-fe i ra 
saiu o que já se anun ci a va, os ve tos do Pre si den te da
Re pú bli ca.

O que nós dá mais ir ri ta ção são as ra zões do
veto, pu bli ca das com toda a pom pa no Diá rio Ofi ci al
da União, como se ver da de fos sem, como se ti ves -
sem um ar gu men to ab so lu ta men te con so li da do na
or dem ju rí di ca vi gen te no País. E aí, Sr. Pre si den te,
te mos de agüen tar a men ti ra do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so em re la ção aos mo ti vos do veto às
al te ra ções fe i tas na MP nº 9, com as emen das de mi-
nha au to ria e do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
res pal da das pelo Se na do Fe de ral. Diz o Pre si den te
da Re pú bli ca, com re la ção ao cha ma do bô nus de
adim plên cia, à ta be la que cons tru í mos, que es sas
emen das não po dem ser fe i tas por que já exis te uma
re ne go ci a ção con tem pla da na Lei nº 10.177, de
2001, que tra ta dos Fun dos Cons ti tu ci o na is.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, fico mu i to 
ir ri ta da: como é que se pu bli ca algo tão men ti ro so
como está aqui? To dos sa be mos que a Lei nº 10.177,
apro va da em ja ne i ro de 2001, que tra ta da cor re ção
das dis tor ções do sal do de ve dor dos Fun dos Cons ti -
tu ci o na is, vale a par tir de ja ne i ro de 2001. O que es ta -
mos dis cu tin do são jus ta men te as dí vi das con tra ta -
das de 1994 até 1998. A úni ca co i sa que es ta mos fa-
zen do no Se na do é pro cu rar es ta be le cer que as mes-
mas con di ções da das para a cor re ção das dis tor ções
do sal do de ve dor e a re pac tu a ção das dí vi das do
Pesa e da Se cu ri ti za ção dos pro du to res ru ra is do Sul
e do Su des te se jam in cor po ra das para os pro du to res
ru ra is das Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te,
as re giões mais po bres do País.

Eu não po de ria de i xar de di zer isso, Sr. Pre si -
den te. Sei que o Pre si den te da Re pú bli ca é um men ti -
ro so con tu maz e o seu go ver no é o do apa gão mo ral.
Mas, mes mo as sim, não pos so ace i tar que, mais uma
vez, seja pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União que
Fer nan do Hen ri que Car do so e seu go ver no es te jam
de fen den do o in te res se pú bli co ao ve ta rem, em nome
des se in te res se e da im pes so a li da de exi gi da no art.
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ar ti gos que nada mais fa-
zem do que es ta be le cer para os pro du to res ru ra is das
re giões mais po bres do País as mes mas con di ções
as se gu ra das aos pro du to res ru ra is das re giões Sul e
Su des te.

Da mes ma for ma, ape la mos à Câ ma ra dos De-
pu ta dos para que não se aco var dem di an te do ter ro -
ris mo do Sr. Pe dro Pa ren te, do Go ver no Fe de ral, que
mais uma vez diz que o País que bra rá se pos si bi li tar -
mos a re ne go ci a ção – não de to dos os de ve do res, já
que ao Sul e ao Su des te, quan do o Go ver no se ajo e -
lha co var de men te di an te da Ban ca da Ru ra lis ta, fo ram 
da das to das as pos si bi li da des, in clu in do os de ve do -
res de mais de R$200 mil no con tra to ori gi nal de
1995, hoje mu i to mais do que isso. Eles es tão di zen do 
que que bram o País, que le sam o in te res se pú bli co se
es ta be le cer mos um au men to para aque les pro du to -
res que sig ni fi cam a gran de ma i o ria dos de ve do res do
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, que é o con tra to ori-
gi ná rio que es ti pu la o va lor de até R$35 mil.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
mais uma vez te nho de di zer do pro tes to da men ti ra.
Este Go ver no é men ti ro so, pro mo ve um apa gão mo ral, 
a fome, a mi sé ria e o so fri men to, des trói o nos so país e
tem a ou sa dia de pu bli car na sex ta-fe i ra, no Diá rio Ofi-
ci al, uma men ti ra, di zen do que os Fun dos Cons ti tu ci o -
na is es tão con tem pla dos. Men ti ra! Men ti ra!

O pro je to de ja ne i ro de 2001 não tra ta das al te ra -
ções que o Se na dor Va la da res e eu fi ze mos com apo io 
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do Se na do Fe de ral, não tra ta da qui lo que é de fun da -
men tal im por tân cia, a cor re ção das dis tor ções do cál-
cu lo de ve dor e a pos si bi li da de de re pac tu a ção do sal-
do de ve dor dos de ve do res do Nor te, Nor des te e Cen-
tro-Oes te, dos Fun dos Cons ti tu ci o na is com mix do Fat.

Sei que o Diá rio Ofi ci al da União, no Go ver no
Fer nan do Hen ri que, nada mais é do que le tras gas tas 
e va zi as para lu di bri ar não sei quem; e como, in fe liz -
men te, a gran de ma i o ria da im pren sa tam bém cala
em re la ção a esse as sun to, o úni co ca mi nho que te-
mos é a tri bu na do Se na do Fe de ral para fa lar.

Fa ze mos um ape lo, de i xem de men tir, apre sen -
tem os da dos téc ni cos para que pos sa mos de ba -
tê-los. De i xem de ser men ti ro sos! Há men ti ras den tro
da Me di da Pro vi só ria nº 24, di zem que ha ve ria um im-
pac to de R$600 mi lhões. São men ti ro sos! Mes mo
que o im pac to fos se des se va lor, em cin co anos sig ni -
fi ca ria R$ 100 mi lhões ao ano, me nos de R$ 10 mi-
lhões ao mês. Por fa vor, fa ça mos o gran de de ba te que
esta Casa tem a obri ga ção de fa zer. Re al men te é
can sa ti vo agüen tar o ter ro ris mo eco nô mi co e a men ti -
ra que o Go ver no Fe de ral to dos os dias co me te. Faço
um ape lo para que a Câ ma ra dos De pu ta dos não se
ajo e lhe co var de men te di an te do ter ro ris mo do Mi nis -
tro Pe dro Pa ren te. Ago ra S. Exª está di zen do que, se
pas sar a emen da que pos si bi li ta a re pac tu a ção da
gran de ma i o ria dos de ve do res dos Fun dos Cons ti tu -
ci o na is, que são de até R$35 mil, o Go ver no ve ta rá
tudo. E ele faz ter ro ris mo de que ago ra ve ta rá tudo do
Pro naf e do Pro ce ra. Espe ro que a Câ ma ra dos De pu -
ta dos re al men te não se ajo e lhe co var de men te di an te
des se ar gu men to, por que ele tam bém não terá co ra -
gem – por ser co var de – de ve tar o que sig ni fi ca a re-
ne go ci a ção do Pro naf e do Pro ce ra.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª me con ce de um apar te, Se na do ra He lo í sa He-
le na?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na do ra He lo í sa He le na, V. Exª tem toda ra zão em
ma ni fes tar, nes te ins tan te, sua re vol ta e seu in con for -
mis mo, por que o Go ver no ve tou dis po si ti vos apro va -
dos pelo Se na do Fe de ral da Me di da Pro vi só ria nº 9,
não só com o apo io da Opo si ção, mas com o apo io
dos Se na do res do Nor te, do Nor des te, do Cen-
tro-Oes te e até do Sul, da base de sus ten ta ção do
pró prio Go ver no Fe de ral. Acre di to ha ver uma des fa -
ça tez tão gran de nes ses ve tos que o Go ver no re sol -
veu na prá ti ca man ter um da que les dis po si ti vos que

apro va mos, que es ta be le ce um re ba te va riá vel en tre
40% e 14% nos fi nan ci a men tos ru ra is. Con se gui mos
apro var aqui, com o apo io, en tu si as mo e a sua luta,
esse des ta que de nos sa au to ria, qua se por una ni mi -
da de  o Re la tor foi o Se na dor Amir Lan do. Vol tan do
aos Fun dos Cons ti tu ci o na is, apro va mos en tre 40% e
14%. O Go ver no re ne go ci ou essa par te na Me di da
Pro vi só ria nº 24, que nada ti nha a ver com os de ve do -
res até 200 mil re a is. Assim mes mo, o Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, que sa be mos ser efe ti va men te no Se na do
Fe de ral um dos gran des de fen so res do meio ru ral,
con se guiu re ne go ci ar com o Go ver no o re ba te da dí-
vi da, para quem to mou di nhe i ro em pres ta do ori gi na ri -
a men te a par tir de 1994 até 200 mil re a is. Veja V.Exª a
pe que nez e mes qui nha ria do Go ver no. Apro va mos
40% e eles ba i xa ram para 35%, só para di zer que ba i -
xa ram. No caso de que to mou di nhe i ro em pres ta do,
por exem plo, no ano de 1995, apro va mos um re ba te
de 27%. O Go ver no ba i xou de 27% para 25% como
se qui ses se mos trar quem man da, como se dis ses se
que o Se na do não tem di re i to de al te rar nada. Nós,
en tão al te ra mos até em de cor rên cia de uma luta an te -
ri or de to dos nós, no sen ti do de ex pur gar mos a TJLP
e to dos os ín di ces de cor re ção mo ne tá ria que in ci di -
ram so bre os fi nan ci a men tos ru ra is, por que é isso
que tem le va do o mon tan te da dí vi da dos pro du to res
ru ra is à es tra tos fe ra. Há pes so as que to ma ram em-
pres ta do R$50 mil e sua dí vi da já está em tor no de
R$150 mil. Tor nou-se uma dí vi da im pa gá vel. Os ban-
cos fa zem de con ta, nes sas re pac tu a ções, que re ce -
bem e os pro du to res fa zem de con ta que pa gam. O
Go ver no nun ca as su me a res pon sa bi li da de de di zer
que re sol ve o pro ble ma en xu gan do os ban cos. O Bra-
sil teve de pa gar qua se 30 bi lhões para o en xu ga men -
to dos ban cos fa li dos. O Go ver no, re cen te men te, cri-
ou um tal de ”se gu ro apa gão“ para am pa rar as em-
pre sas es tran ge i ras que com pra ram nos so pa tri mô -
nio, as dis tri bu i do ras e con ces si o ná ri as de ener gia
elé tri ca. Quer di zer, o Go ver no está fa zen do tudo para
en xu gar em pre sas, mas, na re a li da de, o pro du tor ru-
ral, que co lo ca na mesa do povo bra si le i ro o ali men to
pro du zi do no cam po, é mal vis to e dis cri mi na do pelo
Go ver no. Pro va aí está: V. Exª apre sen tou um des ta -
que que au men ta o va lor da re pac tu a ção de quem to-
mou em prés ti mo de R$15 mil a R$30 mil. Qu an to re-
pre sen ta isso em com pa ra ção com aqui lo que o Go-
ver no des pen deu para sal var os ban cos fa li dos?
Nada. Uma gota d’água no oce a no. 

Eu que ro apro ve i tar a opor tu ni da de para, pelo
me nos dis so que apro va mos com o apo io de V. Exª,
man ter o art.11, por que é a ne go ci a ção do re la tor
com o Go ver no; do con trá rio, não se ria apro va do.
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Estou me re fe rin do ao art. 11 da Me di da Pro vi só ria n°
24, que es ta be le ce:

Art. 11. Estão os ges to res dos fun dos
cons ti tu ci o na is de fi nan ci a men to das re-
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te au to -
ri za dos a con ce der bô nus de adim plên cia
so bre cada par ce la da dí vi da paga até o
ven ci men to, nas pro por ções e con di ções a
se guir ex pli ci ta das. No caso de ope ra ções
de cré di to ao se tor ru ral, há o am pa ro dos
re cur sos des ses fun dos, cu jos mu tuá ri os es-
te jam adim plen tes com suas obri ga ções ou
as re gu la ri zem até 31 de ou tu bro de 2002.

I – ope ra ções de va lor ori gi na ri a men te
fi nan ci a do de até R$200 mil.

a) dí vi das con tra í das até de zem bro de
1994, 35%;

b) dí vi das con tra í das até o ano de
1995, 25%;

c) até o ano de 1996, 19%;
d) em 1997, 17%;
f) dí vi das con tra í das no ano de 1998,

14%.

Veja V. Exª que foi pra ti ca men te a mes ma co i -
sa que apro va mos aqui na que la ses são his tó ri ca em
que o Se na do, pela pri me i ra vez, al te rou uma me di -
da pro vi só ria be ne fi ci an do os pro du to res ru ra is. Em
re la ção ao re ba te, ao in vés de ser 40%, o Go ver no
ba i xou para 35%. E, em uma se gun da eta pa, ao in-
vés de ser 27%, ba i xou para 25%. Mas o in crí vel é
que o Go ver no não re sol ve o pro ble ma do FAT, por-
que mu i tos fi nan ci a men tos são ori un dos do Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor; não re sol veu o pro ble ma 
da ina dim plên cia, por que na re a li da de a ina dim plên -
cia exis te. Só no Nor des te, são mais de 120 mil pro-
du to res ru ra is ina dim plen tes. Como vai ha ver a ne-
go ci a ção se a pró pria lei es ta be le ce que se es ti ver
ina dim plen te não vai ha ver ne go ci a ção? O Go ver no
pre ci sa re sol ver ain da es sas duas gran des ques-
tões: o pro ble ma de quem to mou fi nan ci a men to com
base no FAT e o da ina dim plên cia. Esta mos apro-
van do aqui pen du ri ca lhos, es ta mos le van do com a
bar ri ga o pro ble ma do cam po. É aqui lo que re i te ro: o
pro du tor ru ral vai ao ban co e faz de con ta que paga,
e o ban co faz de con ta que re ce be. Pa ra be ni zo V.
Exª pelo pro tes to que con si de ro da mais alta le gi ti -
mi da de, em fa vor do pro du tor ru ral. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te, emi nen te Se na dor Anto nio Car los 
Va la da res. To dos sa be mos tam bém que, para os ban-

cos ad mi nis tra do res des ses re cur sos, isso não im-
por ta, por que ga nham in de pen den te men te de os
con tra tos se rem fe i tos. Então, tais ban cos, a par tir do
mo men to em que ”ad mi nis tram“ o mon tan te dos fun-
dos cons ti tu ci o na is, não cor rem ne nhum ris co. Não
lhes acon te ce ab so lu ta men te nada e ain da ga nham
um per cen tu al de mais 7% sim ples men te por te rem o
di nhe i ro em ca i xa. Logo, in de pen den te men te de dis-
po ni bi li za rem ou não um de ter mi na do re cur so para o
pro du tor me di an te con tra to, ga nham di nhe i ro tam-
bém sob a su pos ta ad mi nis tra ção des ses re cur sos.

O mais gra ve, como V.Exª sa li en tou, é que mes-
mo o bô nus de adim plên cia não con tem pla a gran de
ma i o ria dos pro du to res ru ra is. Tem ha vi do um pro ble -
ma gra vís si mo a par tir do veto da ques tão dos fun dos
cons ti tu ci o na is, por que que ría mos a mes ma con di -
ção dada ao Sul e ao Su des te, ou seja, re pac tu a ção
de 100% do sal do de ve dor. O Go ver no Fe de ral, po-
rém, es ta be le ce en tre 15% a 30% aos de ve do res dos
fun dos cons ti tu ci o na is. E, des de 1996, no pior pe río -
do para o Nor des te, em vir tu de das con di ções cli má ti -
cas des fa vo rá ve is à agri cul tu ra, que pro vo ca ram
gran de per da de sa fra, tem ha vi do a in ten ção de re-
pac tu ar ape nas 15% do sal do de ve dor de quem está
adim plen te. Então, é fa zer de con ta que se faz po lí ti ca
agrí co la no País.

Além dis so, mais de 80% dos de ve do res dos
fun dos cons ti tu ci o na is, mes mo que es te jam adim-
plen tes, se quer se rão con tem pla dos com o bô nus,
por que são de ve do res do mix que in cor po ra o FAT. É
de fun da men tal im por tân cia que fa ça mos um es for ço; 
pri me i ra men te, para de i xar isso cla ro, por que, como o
ve lho Go e bels já di zia e a ex pe riên cia já de mons trou,
a men ti ra re pe ti da vá ri as ve zes vira ver da de.

É im por tan te que se diga que para os gran des
de ve do res do Sul e do Su des te cor ri gi ram-se dis tor -
ções e re pac tu a ram-se 100% do sal do de ve dor. O
que está se es ta be le cen do para as re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te é uma va ri a ção en tre 15% a
30% da re pac tu a ção, so men te para quem está adim-
plen te. Para o Sul e o Su des te, pelo Pesa e pela se cu -
ri ti za ção, foi es ta be le ci da toda a re pac tu a ção, mes mo 
de quem es ta va ina dim plen te de 1995 para cá. Para
lá, foi es ta be le ci do o pra zo de mais cin co anos após o
tér mi no do pra zo es ta be le ci do no con tra to ori gi nal.

Isso é inad mis sí vel. É um Go ver no que nem tem
po lí ti ca de re for ma agrá ria, nem de po lí ti ca agrí co la.
O Go ver no não faz re for ma agrá ria. Se não fos se o
MST, a Pas to ral da Ter ra, o MT, o MLST, ou seja, os
mo vi men tos que lu tam pela re for ma agrá ria, não ha-
ve ria nada da re for ma agrá ria no País. Qu an do se faz
o ba lan ço, o en con tro de con tas en tre as fa mí li as as-
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sen ta das e as que de i xa ram o cam po, que per de ram
as suas pro pri e da des, ain da há um dé fi cit de 15%. Fo-
ram as sen ta das apro xi ma da men te 417 mil, mas 423
mil de i xa ram o cam po. Ou seja, pe que nos pro du to res
ru ra is de i xa ram o cam po, per den do as suas pro pri e -
da des. Então, o Go ver no, que não faz re for ma agrá ria
nem tem po lí ti ca agrí co la, men te de for ma con tu maz
até no Diá rio Ofi ci al.

Por isso pro tes ta mos e so li ci ta mos do Se na do e
de suas Li de ran ças que pres si o nem a Câ ma ra e o
Go ver no Fe de ral para que ao me nos o pou quís si mo e
o in sig ni fi can te con quis ta do com as al te ra ções do Se-
na do seja pre ser va do, sem que a Câ ma ra se ajo e lhe,
co var de men te, ao ter ro ris mo do Sr. Pe dro Pa ren te, do
Go ver no Fe de ral ou de quem quer que seja nes te
País.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, eu gos ta ria de des ta car o que
ex pôs o Se na dor Anto nio Car los Va la da res há pou co.
S. Exª é po li va len te, en ten de de tudo um pou co. Nes ta 
ques tão, S. Exª mer gu lha nos de ta lhes. Admi ro S. Exª,
e não é de hoje, mas há mu i to tem po. Com re la ção a
V. Exª, Se na do ra He lo í sa He le na, na al te ra ção da me-
di da pro vi só ria – se não me en ga no –, na úl ti ma ou na
pe núl ti ma se ma na, eu acha va que ”Inês es ta va mor-
ta“. Aí le van ta-se uma tal de He lo í sa He le na e se re-
be la nes ta Casa. Eu en ten dia que a ques tão es ta va
re sol vi da com a re la to ria do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
Mas vem a Se na do ra He lo í sa He le na com sua per sis -
tên cia. Como di zia San to Agos ti nho: que rer é po der!
V. Exª fez uma re vo lu ção nes te ple ná rio e con se guiu
re ver ter tudo aqui lo. Re fle ti so bre a per sis tên cia de V.
Exª. Acre di to que a Câ ma ra dos De pu ta dos não tem
como se ajo e lhar e terá que en dos sar essa gran de
con quis ta. Vol to a di zer: se não fos se a luta de V. Exª,
não ia co mo ver a ma i o ria des ta Casa. Foi aque la ma-
ne i ra de se re be lar, de não se ca lar, que fez le van tar a
de fe sa em fa vor do Nor des te e dos ex clu í dos. Cre io
que foi uma das úni cas ve zes em que se al te rou con-
te ú do de me di da pro vi só ria. E olha que veio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos! A Câ ma ra, sem dú vi da, não irá se
sub ju gar e se gui rá essa ori en ta ção que foi uma gran-
de con quis ta. Qu e ro cum pri men tar V. Exª por isso,
por que as pes so as têm co men ta do so bre a au dá cia
des ta Se na do ra ex tra or di ná ria de Ala go as. Meus
cum pri men tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mu i to obri ga da, Se na dor Ca sil do Mal da ner. Agra de ço 
de co ra ção a gen ti le za e a so li da ri e da de de V. Exª,
que tam bém sem pre ba ta lhou nes ta Casa pelo se tor
agrí co la, fez pro nun ci a men tos fir mes so li ci tan do al-
ter na ti vas so bre en di vi da men to agrí co la, que é algo
de fun da men tal im por tân cia es pe ci al men te para as
nos sas re giões mais po bres.

Sr. Pre si den te, eu que ria de i xar re gis tra da a
men ti ra con tu maz no Diá rio Ofi ci al, os ar gu men tos
apre sen ta dos no in te res se pú bli co, a le gis la ção de ja-
ne i ro de 2001; to dos os ou tros ar gu men tos são tão
des qua li fi ca dos que nos ir ri tam pro fun da men te ter de
fa lar so bre eles. Mas, como está no Diá rio Ofi ci al, te-
mos a obri ga ção de dis cu ti-los. Diz o di ta do que ilha
con quis ta da não me re ce gua ri da. Ou seja, como o
Go ver no Fe de ral pen sa que o Con gres so Na ci o nal é
mero ane xo ar qui te tô ni co do Pa lá cio, faz o que quer,
pu bli ca o que quer, men te da for ma que quer, ima gi na
que nes ta Casa nin guém vai se re be lar para al te rar o
que vem de lá, como se fos se algo que não pu des se
se quer ser mo di fi ca do.

Era o que que ria di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – Con-

ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, de San-
ta Ca ta ri na, fer re nho apo i a dor da can di da tu ra do Se-
na dor Pe dro Si mon para Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, em vá ri -
as oca siões, o Se na dor Pe dro Si mon tem re ce bi do,
de nos sa par te, a mes ma con si de ra ção fe i ta a ou tro
Pe dro, de acor do com o re la to da Bí blia. Je sus dis se:
”Pe dro, tu és pe dra, e so bre essa pe dra edi fi ca rei mi-
nha igre ja“. E hoje nós di ze mos: “Pe dro, és uma ro-
cha, e so bre essa ro cha de po si tam-se as es pe ran ças
do nos so Par ti do”.

Sr. Pre si den te, no bres co le gas, dia 12 de maio,
em Ge ne bra, terá iní cio um gran de en con tro da OMS
– Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de. Alguns pa í ses não
par ti ci pam des se en con tro. Re ce be mos um ape lo, e
tam bém ou tros pa í ses, em re la ção a Ta i wan, que de-
se ja par ti ci par des ta re u nião da OMS como ob ser va -
dor.

Sr. Pre si den te, no bres co le gas, em bo ra Ta i wan
não seja re co nhe ci do pela ONU – ou mes mo pelo
Bra sil, em ra zão do re la ci o na men to di plo má ti co com
a Chi na Con ti nen tal –, deve-se re co nhe cer a in ter de -
pen dên cia e a au to no mia dos pa í ses no mun do de-
mo crá ti co, per mi tin do sua par ti ci pa ção jun to a es sas
or ga ni za ções e o avan ço de po vos que de se jam cri ar
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suas or ga ni za ções. A Pa les ti na, por exem plo, quer o
seu ter ri tó rio, a sua in de pen dên cia, or ga ni zar-se e ser
re co nhe ci da. Isso tra rá um pou co de paz ao mun do,
prin ci pal men te en tre Isra el e pa les ti nos. Essa tese de
a Pa les ti na cri ar seu país e ter uma re pre sen ta ção,
seu pe da ço de chão, sua iden ti da de, é uma aco mo da -
ção fun da men tal no mun do in te i ro.

O mes mo ocor re com Ta i wan, que tem suas re-
ser vas, seu po ten ci al e uma po pu la ção de 23 mi lhões
de ha bi tan tes, em bo ra seja uma ilha com um ter ri tó rio 
não mu i to ex ten so. Em fun ção de suas po ten ci a li da -
des e de suas re ser vas eco nô mi cas – está en tre os
pri me i ros pa í ses com re ser vas e quer apli cá-las prin-
ci pal men te no cam po da tec no lo gia, das co mu ni ca -
ções, dos sa té li tes –, quer in ves tir, quer par ti ci par,
quer se ex pan dir, atu an do tam bém no cam po da sa ú -
de. Quer ter as sen to, um lu gar, um es pa ço como ob-
ser va dor na OMS.

Nos so País po de ria en vi dar es for ços para que
isso ocor ra. Se al guns pa í ses já de fen dem essa tese,
por que nós tam bém não o fa ze mos? Por isso, tra go
con si de ra ções em re la ção a esse as sun to, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res.

Per me a da por po lí ti cas pú bli cas que vi a bi li zam
e ma te ri a li zam o pro gres so fi nan ce i ro e eco nô mi co
de um país, a sa ú de re ve la-se que si to para a ava li a -
ção de ín di ce de de sen vol vi men to hu ma no. A evo lu -
ção co mer ci al re ver be ra di re ta men te na es fe ra so ci al, 
e Ta i wan não foge à re gra. Co ro lá rio do ro bus to e con-
se qüen te cres ci men to eco nô mi co do País, a exe cu -
ção de me di das que pro pi ci a ram cons ci en ti za ção e
edu ca ção po pu lar quan to à sa ú de per mi tiu que Ta i -
wan ob ti ves se, em pou cos anos, ní ve is de de sen vol vi -
men to com pa rá ve is aos de pa í ses de sen vol vi dos.

Mas os re sul ta dos al can ça dos não bas tam. Sa ú -
de e do en ça são con ce i tos e re a li da des que des co -
nhe cem fron te i ras. A pre mên cia de aces so aos re cur -
sos com par ti lha dos pela co mu ni da de in ter na ci o nal
sus ci ta re i vin di ca ções de Ta i wan. Des de 1997, o país
bus ca par ti ci pa ção na Orga ni za ção Mun di al de Sa ú -
de como ob ser va dor. Di ver sos pa í ses ade ri ram à ca u -
sa, pres tan do-lhe apo io. A imi nên cia da 55ª re u nião
da Assem bléia Mun di al de Sa ú de, em maio pró xi mo,
em Ge ne bra, pro je ta no va men te a aná li se quan to à
con ve niên cia, à opor tu ni da de e à ne ces si da de da
par ti ci pa ção de Ta i wan na OMS.

Cri a da em 1948, a par tir do art. 57 da Car ta das
Na ções Uni das, a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de tem
per fi lha do prin cí pi os que con du zem à ori en ta ção po lí ti -
ca, in ter na e ex ter na, tan to de pa í ses a ela as so ci a dos
quan to da que les que in di re ta men te par ti ci pam de suas
ati vi da des. O preâm bu lo da cons ti tu i ção que re gu la -

men ta o seu fun ci o na men to de fi ne sa ú de não ape nas
como a sim ples au sên cia de do en ça ou en fer mi da de,
mas como o es ta do de com ple to bem-es tar fí si co, men-
tal e so ci al. De fen de o re fe ri do dis po si ti vo que o me lhor
es ta do de sa ú de pos sí vel cons ti tui di re i to fun da men tal
de todo ser hu ma no, seja qual for a raça, a re li gião, o
cre do po lí ti co, a con di ção eco nô mi ca ou so ci al.

A sa ú de, ao mes mo tem po em que é de fen di da
como ins tru men to para a paz e a se gu ran ça, é con di -
ci o na da à es tre i ta co o pe ra ção de in di ví du os e Esta-
dos. Os re sul ta dos ob ti dos, bons e pro fí cu os, são re-
co nhe ci dos como um va lor co mum. O de si gual de-
sen vol vi men to em di fe ren tes pa í ses, no que toca à
pro mo ção de sa ú de e com ba te às do en ças, so bre tu -
do as con ta gi o sas, é pe ri go com par ti lha do.

O su ces so da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de
re sul ta, em gran de par te, da ha bi li da de de con tor nar
di fe ren ças po lí ti cas ao tra tar to dos os po vos. As do en -
ças re fle tem-se em toda a so ci e da de. Com o in di ví -
duo, bus ca-se o re mé dio que ali vie a dor e cure a ca u -
sa da en fer mi da de. No âm bi to so ci al, o tra ba lho
foca-se na cons ci en ti za ção e na in for ma ção acer ca
de me di das pre ven ti vas e com ba ti vas aos pro ble mas.
A pro fi la xia es tru tu ra-se por meio de po lí ti cas não-dis-
cri mi na tó ri as para com o in di ví duo ou para com re-
giões es pe ci fi ca das.

Ta i wan, ao ple i te ar par ti ci pa ção como ob ser va -
dor na OMS, fun da men ta suas ra zões na ne ces si da -
de de ex pe riên cia e con tri bu i ção co o pe ra ti vas, con fe -
rin do à Orga ni za ção cre di bi li da de para o ge ren ci a -
men to de uma so ci e da de sa u dá vel e se gu ra.

III. Po lí ti ca de sa ú de pú bli ca em Ta i wan: evo lu -
ção e ob je ti vos 

A ocu pa ção ja po ne sa de Ta i wan, de 1895 a
1945, for ne ceu os sub sí di os para a pri me i ra eta pa no
ci clo evo lu ti vo da sa ú de pú bli ca: fo ram cons tru í dos
hos pi ta is e a pri me i ra es co la de Me di ci na foi aber ta.
Hou ve in ves ti men tos, ain da, para con tro lar do en ças
con ta gi o sas. Os es for ços não só re du zi ram a taxa de
mor te dos sol da dos ja po ne ses como tam bém me lho -
ra ram o pa drão ge ral do pú bli co.

Nos úl ti mos 90 anos, Ta i wan tem pro ces sa do
sur pre en den te de sen vol vi men to da sa ú de pú bli ca. Os
nú me ros re ve lam as con quis tas: a ex pec ta ti va de vida
de 39 anos, para ho mens, e 43, para mu lhe res, em
1906, pas sou para 72, para ho mens, e 78, para mu lhe -
res, em 2000. A taxa de mor ta li da de in fan til foi re du zi -
da de 84,1 por mil nas ci men tos vi vos, em 1906, para
5,9, em 2000; a mor ta li da de ma ter na, por mil nas ci -
men tos vi vos, caiu de 7,6 para 0,1, du ran te o mes mo
pe río do. Os da dos ilus tram re sul ta dos e pro gres sos na
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edu ca ção, apre sen tan do fun ci o ná ri os da área de sa ú -
de mais pre pa ra dos, além de po lí ti cas para o efe ti vo
con tro le po pu la ci o nal, a dis se mi na ção de imu ni za -
ções, me lhor nu tri ção, me lho ra na es tru tu ra am bi en tal,
aper fe i ço a men to de tra ta men tos e tec no lo gi as mé di -
cas, e de sen vol vi men to eco nô mi co es tá vel.

O pe río do de trans for ma ção tam bém abar ca as
ca u sas de mor te. Em 1906, ma lá ria e tu ber cu lo se
eram as prin ci pa is do en ças fa ta is, que em 2000 fo ram 
su plan ta das por aci den tes e do en ças vas cu la res ce-
re bra is.

Há 20 anos, os avan ços de Ta i wan per mi ti ram
que os bons re sul ta dos se pro je tas sem como exem-
plos para ou tros pa í ses, a sa ber: con tro le e er ra di ca -
ção de epi de mi as, pla ne ja men to fa mi li ar, pre ven ção de
he pa ti te, ino cu la ção con tra he pa ti te B, cri a ção de uma
rede com ple ta de ser vi ços mé di cos, além de rede mé-
di ca para emer gên ci as, e, so bre tu do, a im ple men ta ção 
de um pro gra ma na ci o nal de se gu ro-sa ú de.

A pre o cu pa ção para as pró xi mas dé ca das, em
Ta i wan, con cen trar-se-á no en ve lhe ci men to da po pu -
la ção, apre sen tan do qua dros crô ni cos de cân ce res e
do en ças car di o vas cu la res. Ou tros sim, as tro cas in ter -
na ci o na is e o in ten so mo vi men to de es tran ge i ros em
ter ri tó rio ta i u a nês re que rem cu i da dos im pos tos pela
mo der ni da de. A pro te ção con tra do en ças que lhe po-
dem ser apre sen ta das e in tro du zi das por es tran ge i -
ros é im pres cin dí vel. No sis te ma de sa ú de in ter no, Ta-
i wan ple i te a rá me lho ras in ci si vas e mo ti va das a par tir
dos con ce i tos de qua li da de e efi ciên cia.

IV. Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de: Pro pos ta para
Ta i wan

Nas úl ti mas três dé ca das, Ta i wan foi afas ta do ou
ex clu í do de or ga ni za ções mé di cas e de sa ú de in ter na -
ci o nal. A Chi na con ti nen tal, ca te gó ri ca na re cu sa de re-
co nhe cer Ta i wan in de pen den te, con tri bu iu subs tan ci -
al men te para a si tu a ção, uti li zan do-se de pro je ção e
pres são in ter na ci o nal. Ta i wan, po rém, re i vin di ca, des-
de 1997, o di re i to de par ti ci par como ob ser va dor da
OMS, ga ran tin do uma po lí ti ca de ”Sa ú de para To dos“.
Em face do de sen vol vi men to de rá pi dos e con ve ni en -
tes sis te mas de trans por te, é ine vi tá vel que as do en -
ças se es pa lhem atra vés de fron te i ras, à me di da que
pes so as e mer ca do ri as cir cu lem li vre men te.

Com a ex clu são de Ta i wan do sis te ma ofi ci al de
no ti fi ca ção in ter na ci o nal de epi de mi as da OMS, toda
a rede mun di al de pre ven ção de do en ças tor nou-se
vul ne rá vel, ad mi tin do-se que as do en ças são po ten ci -
al men te pe ri go sas e pre ju di ci a is às pes so as em ou-
tros pa í ses.

Ta i wan pre ci sa da as sis tên cia da OMS e de ou-
tras or ga ni za ções in ter na ci o na is para pro mo ver a sa-
ú de pú bli ca e para com par ti lhar suas ex pe riên ci as
bem-su ce di das. Des de 1995, os gas tos to ta is do go-
ver no, so ma dos aos das Orga ni za ções Não-Go ver -
na men ta is, com co o pe ra ção in ter na ci o nal de sa ú de e
as sis tên cia mé di ca, pas sa ram de US$100 mi lhões. A
aju da mé di ca e hu ma ni tá ria já se es ten de por mais de
78 pa í ses e re giões. A atu a ção in ten sa de Ta i wan
trans for ma a re lu tân cia em ad mi tir sua par ti ci pa ção
na OMS em ati vis mo po lí ti co que vai de en con tro aos
pró pri os prin cí pi os ar ro la dos em sua Cons ti tu i ção.

Re cen te re so lu ção do Par la men to Eu ro peu, de
13 de mar ço de 2002, pro pôs apo io à par ti ci pa ção de
Ta i wan como ob ser va dor na pró xi ma re u nião da
Assem bléia Mun di al de Sa ú de, em Ge ne bra. Con si -
de ran do o pro gres so subs tan ci al já al can ça do pelo
país no cam po da sa ú de e a dis po si ção para au xi li ar
fi nan ce i ra e tec ni ca men te nas ati vi da des de aju da in-
ter na ci o nal, o Par la men to Eu ro peu ma ni fes tou-se por
acre di tar que ”a ex pe riên cia de Ta i wan em li dar sa tis -
fa to ri a men te com as ques tões de sa ú de do més ti ca
pode be ne fi ci ar não ape nas re gi o nal men te, mas tam-
bém glo bal men te. Por isso, Ta i wan de ve ria ser con vi -
da da a par ti ci par de uma ma ne i ra apro pri a da e sig ni fi -
ca ti va na pró xi ma Assem bléia de Sa ú de, que acon te -
ce rá em Ge ne bra, em 14 de maio de 2002“.

O Par la men to do Se na do dos Esta dos Uni dos,
do mes mo modo, em 19 de mar ço de 2002, apro vou
pro je to de lei cor ro bo ran do seu apo io à par ti ci pa ção
de Ta i wan na Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de como
ob ser va dor. A apro va ção da co mu ni da de in ter na ci o -
nal en se ja tam bém a ma ni fes ta ção do Bra sil. Para
além dos mo ti vos es tri ta men te téc ni cos e hu ma ni tá ri -
os que nos une a Ta i wan no que toca à sa ú de, a pers-
pec ti va co mer ci al de li ne a da pelo pro ces so de apro xi -
ma ção e co nhe ci men to dos dois pa í ses re for ça a ne-
ces si da de de re u nir for ças para a de fe sa de ide a is
que re ve lam a vo ca ção e a pre mên cia para po lí ti cas
so ci a is im pres cin dí ve is. Um mun do apto a co mer ci a li -
zar há de ser, sem dú vi da, um mun do sa u dá vel.

V. Con clu são
A in ser ção de Ta i wan na Orga ni za ção Mun di al

de Sa ú de, como ob ser va dor, tem re u ni do pa í ses em
tor no do apo io mú tuo que se pre ten de ma te ri a li zar na
efe ti va par ti ci pa ção do país asiá ti co nas po lí ti cas de
au xí li os hu ma ni tá ri os para a sa ú de. O país pa re ce vi-
ver a fase que an te ce de à ma tu ri da de: tem pro va do
para a co mu ni da de in ter na ci o nal suas po ten ci a li da -
des e ca pa ci da des. A ex pres são co mer ci al in dis cu tí -
vel e os da dos re fe ren tes à sa ú de pú bli ca re ve lam
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pre pa ro em in ves ti men tos con se qüen tes e du ra dou -
ros. Ta i wan apre sen ta da dos con cre tos, fun da men ta -
dos e mo ti va dos que jus ti fi cam e re for çam a ne ces si -
da de de in te grar-se a ór gão de pro je ção in ter na ci o nal 
para a con se cu ção tan to de po lí ti cas de sa ú de in ter -
na, como tam bém de au xí lio ex ter no.

O Bra sil apre sen ta di ver sas afi ni da des com Ta i -
wan. O de sen vol vi men to dos dois pa í ses se gue, em
de ter mi na dos mo men tos, rit mos e pers pec ti vas se-
me lhan tes. Se no cam po co mer ci al, a ou sa dia de um
par ce i ro re ve la seu ta len to e es bo ça os pos sí ve is ga-
nhos eco nô mi cos, no âm bi to so ci al, a fir me con vic ção 
de que é ne ces sá rio ga ran tir bem-es tar para a po pu -
la ção e pre pa ro con cre to para as fu tu ras ge ra ções,
em um con tex to equâ ni me e equi pa ra do, sus ci ta, se-
não o apo io, ao me nos o nos so res pe i to e ad mi ra ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por todo o
ex pos to, ape lo ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
e de ma is au to ri da des para que ado tem ini ci a ti vas se-
me lhan tes ao do Par la men to Eu ro peu e do Con gres -
so Ame ri ca no, no sen ti do de se ma ni fes ta rem fa vo ra -
vel men te à par ti ci pa ção de Ta i wan, como ob ser va dor, 
nes te en con tro da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de,
em Ge ne bra, Su í ça, em maio ago ra, nes te mês, por-
tan to. No mes mo sen ti do, es tou en ca mi nhan do có pia
des te pro nun ci a men to à Co mis são de Re la ções Exte-
ri o res e De fe sa Na ci o nal, bem como à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia da Casa, re que ren -
do que, em ca rá ter de ur gên cia, se ma ni fes tem a res-
pe i to da ma té ria.

Ou tros sim, lem bro que já exis te uma mo ção
subs cri ta por mim e pe los Co le gas Jo nas Pi nhe i ro e
Mo re i ra Men des, di ri gi da ao Mi nis tro da Sa ú de, no
mes mo sen ti do, com o fito de ges ti o nar, com quem de
di re i to, o cre den ci a men to da re pre sen ta ção de Ta i -
wan, como ob ser va dor, na 55ª Assem bléia Mun di al
de Sa ú de.

Essas são as con si de ra ções, Sr. Pre si den te, no-
bres Co le gas, que eu não po de ria de i xar de tra zer,
nes te mo men to, à Casa, para re fle tir mos.

Pu de mos no tar de per to que aque le país, onde
es ti ve mos numa mis são, em de zem bro pas sa do, re-
pre sen tan do este Se na do – com suas re ser vas, com
os in te res ses que tem, com a re pre sen ta ção em Bra-
sí lia, em um es cri tó rio, com uma re pre sen ta ção nos-
sa em Ta i pei, com as re la ções co mer ci a is já exis ten -
tes en tre o Bra sil e Ta i wan, com o fe cun do es tre i ta -
men to en tre os dois pa í ses, com as re ser vas em tor no 
de US$100 bi lhões que Ta i wan quer in ves tir no mun-
do – e já faz apli ca ções no Bra sil em di ver sos cam-
pos, como eu dis se on tem, prin ci pal men te no cam po
da tec no lo gia, da Inter net, dos sa té li tes, das co mu ni -

ca ções e em ou tras áre as em que não de te mos a tec-
no lo gia. De se jam ex pan dir-se, abrir es pa ços co nos co 
e pre ci sa mos, cada vez mais, es tre i tar com eles nos-
sas re la ções.

E, quan do o Par la men to Eu ro peu re co men da a
par ti ci pa ção de Ta i wan jun to à con fe rên cia da Orga ni -
za ção Mun di al de Sa ú de em Ge ne bra, que terá iní cio
no dia 14 pró xi mo, e o Par la men to ame ri ca no tam-
bém se di re ci o na nes se sen ti do, não há por que o Se-
na do Fe de ral, o Con gres so Na ci o nal igual men te não
se ma ni fes tar nes sa di re ção.

A in ten ção des ta nos sa ma ni fes ta ção tam bém é
com o mes mo pro pó si to: que o Go ver no bra si le i ro e
nós do Par la men to bra si le i ro nos po si ci o ne mos no
sen ti do de que eles te nham as sen to, como ob ser va -
do res, na Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de. Sa ú de é
algo que to dos que re mos e que não tem fron te i ras,
não tem li mi tes.

É nes sa di re ção que tra go, para re fle xão, este
dis cur so no dia de hoje, Sr. Pre si den te, no bres Co le -
gas. Agra de ço a to le rân cia do no bre Pre si den te, Se-
na dor Ro ber to Re quião, a quem te nho a hon ra de ver
pre si din do esta ses são, um emi nen te Se na dor do Pa-
ra ná, que mu i to eno bre ce o nos so Par ti do e esta
Casa.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – Pela
or dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Pe dro Si mon. (Pa u sa.)

Em per mu ta com o Se na dor Ma u ro Mi ran da,
con ce do pa la vra ao Se na dor Fran cis co Escór cio.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Re quião, nos so gran-
de Co le ga do PMDB, essa fi gu ra tão no tá vel do ce ná -
rio po lí ti co na ci o nal, Srªs e Srs. Se na do res, tra go a
esta Casa um as sun to bem po pu lar. É che ga da a hora
de, em cada can to do País, es tar mos fa lan do so bre
esse as sun to: a Copa do Mun do. Lem bro-me que, nos
idos dos anos 70, Se na dor Ma u ro Mi ran da, eu ain da
ra paz, bem novo, na mi nha ado les cên cia, vi um ex tra -
or di ná rio cra que bra si le i ro que mu i ta gen te di zia que
es ta va em de ca dên cia, ele era, nada mais nada me-
nos, do que o Rei Pelé. O téc ni co da que la épo ca di zia
que ele es ta va cego e não ti nha con di ções fí si cas
para ser con vo ca do; e foi um cla mor da po pu la ção
bra si le i ra a so li ci tar a con vo ca ção do Rei Pelé.

Qual foi a nos sa sur pre sa, o Pelé en can tou não
só o Bra sil, mas o mun do com suas jo ga das ge ni a is;
quem es ta va cego é quem não que ria ver o Pelé fa-
zen do aque las jo ga das ge ni a is. Lem bro-me tam bém
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– e eu que gos to mu i to do fu te bol, sou apa i xo na do
pelo es por te – do Dadá Ma ra vi lha. Mas o Dadá não ti-
nha aque la plás ti ca que ti nha o Pelé, aque las jo ga das 
fan tás ti cas de cra que, mas era um ex ce len te fa ze dor
de gols. Vi tam bém uma po lê mi ca mu i to gran de a res-
pe i to do Ri ve li no, que não ti nha lu gar na que la se le -
ção, por que era um meio de cam po. O que se viu foi
que, de po is, o Za gal lo, de tan to a po pu la ção bra si le i ra 
aju dá-lo a es ca lar o time – pois cada um de nós, que i -
ram ou não, so mos téc ni cos –, de tan to pe dir mos a
con vo ca ção do Ri ve li no, ele foi co lo ca do na pon ta es-
quer da e tam bém as som brou o mun do.

Ago ra, vejo uma po lê mi ca mu i to gran de. Qu e ro
di zer des ta tri bu na que não co nhe ço pes so al men te o
Ro má rio, mas a po pu la ção bra si le i ra o co nhe ce. Vi,
por meio dos jor na is, a so li ci ta ção fe i ta pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca, que ren do ma ni fes tar sua von ta de de
ter o ba i xi nho Ro má rio, o go le a dor. De po is de Pelé –
está aí a es ta tís ti ca – é o ma i or go le a dor bra si le i ro da
atu a li da de e de to dos os tem pos.

Ele já fez o Bra sil sor rir. Quem não se lem bra do
gran de Ro má rio, quan do ga nha mos a Copa de 1994?
To dos fa la vam a res pe i to do ba i xi nho, do go le a dor.
Mas quem não se lem bra do Ro má rio, quan do en ver -
ga va a ca mi sa do Vas co da Gama? Quem não se lem-
bra do Ro má rio quan do en ver ga va tam bém a ca mi sa
do Fla men go? E é ao Fla men go e ao Vas co que faço,
hoje, essa ho me na gem, jun tan do-me tam bém à so li -
ci ta ção fe i ta pelo Pre si den te da Re pú bli ca, pe din do
ao Sr. Luiz Fe li pe, Téc ni co da Se le ção bra si le i ra, pela
con vo ca ção des sa obra-pri ma, o ho mem go le a dor.

Faço isso, por que, em cada can to por onde pas-
so, há a so li ci ta ção do povo bra si le i ro no sen ti do de
que faça esse pe di do, de que eu use a tri bu na já que
ela é re pre sen tan te do povo.

Hoje, ao so li ci tar, no meu ga bi ne te, para que fi-
zes se uma con sul ta es ta tís ti ca, che go a sa ber que
70% da po pu la ção bra si le i ra, tan to no rá dio quan to na
te le vi são, nos jor na is, 70% da po pu la ção bra si le i ra
pe dem por esse cra que cha ma do Ro má rio. Vol to a di-
zer: não co nhe ço Ro má rio, mas sei do que ele fez e
po de rá até fa zer. Por que não é pos sí vel ou ad mis sí vel 
que, en tre os 22 jo ga do res, não haja uma vaga para
esse ba i xi nho in fer nal cha ma do Ro má rio.

Ro má rio, se gun do todo mun do diz, é in dis ci pli -
na do, é isso ou aqui lo, pe jo ra ti va men te. Ou tro dia, vi o
ba i xi nho a cho rar, na te le vi são, qua se de jo e lhos a su-
pli car. Luiz Fe li pe Scol la ri, veja bem, os hu mi lha dos
se rão exal ta dos. Quem sabe se o Ro má rio não po de -
rá ser exal ta do pelo nos so povo, pela nos sa gen te, ao
fa zer os gols de que tan to a se le ção bra si le i ra pre ci -
sa? Di zen do isso, eu te nho o pri me i ro as sun to en cer -

ra do. Ah! téc ni co da se le ção bra si le i ra, dê uma co lher
de chá – como se diz – a cada um dos bra si le i ros e ao
nos so que ri do ba i xi nho!

Sr. Pre si den te, ao fa lar em fu te bol, cos tu mo di-
zer que eu te nho uma mãe que me pa riu e ou tra que
me cri ou. A que me pa riu foi o Ma ra nhão, mas a que
me cri ou foi Bra sí lia. Ontem eu as sis tia, com todo o
sor ri so es tam pa do, o nos so gran de time da Ca pi tal da
Re pú bli ca nas fi na is do cam pe o na to. Esse ama re lão!
E aqui faço uma ho me na gem es pe ci al ao fu te bol des-
sa que ri da mãe que é Bra sí lia.

Se na dor Ma u ro Mi ran da que co i sa lin da e ma ra -
vi lho sa quan do po de mos che gar e di zer as sim: eu te-
nho um time para o qual tor ço e do qual tam bém fiz
par te, por que fui seu di re tor aqui em Bra sí lia. E ago ra
vejo o time do Bra si li en se tri lhan do en tre os me lho res
do Bra sil. Nós es ta mos exa ta men te no fi nal da Copa
do Bra sil. 

Eu gos ta ria exa ta men te de apro ve i tar a opor tu -
ni da de para fa zer essa ho me na gem, su ge rin do a in-
clu são do Ro má rio, as sim como fez o Pre si den te da
Re pú bli ca e 70% da po pu la ção bra si le i ra.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Fran cis co Escór cio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Ouço-o com mu i to pra zer, no bre Se na dor Ma u ro Mi-
ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Fran cis co Escór cio, é um pra zer mu i to gran de ouvi-lo
nes te mo men to em que V. Exª ex tra va sa a sua pa i xão
pelo fu te bol, como de res to a ma i o ria do povo bra si le i -
ro, por essa ati vi da de prin ci pal nos sa, por esse en tre -
te ni men to ma i or do povo bra si le i ro. Eu con cor do com
V. Exª. Embo ra seja tor ce dor do Bo ta fo go, que está na
pior nes te mo men to, eu tam bém sou um apa i xo na do
pelo modo de jo gar do gran de lí der do fu te bol, da
gran de es tre la do fu te bol, que é o Ro má rio. Mas não
so mos só nós dois, não. Eu vi uma pes qui sa, há pou-
cos dias, que apon ta va que 67% da po pu la ção bra si -
le i ra tor cem pela ida do Ro má rio para a se le ção. Mas
pa ra be ni zo V. Exª por essa ma ni fes ta ção. E pen so
que esta Casa tem que par ti ci par em to das as li nhas
do pen sa men to na ci o nal, in clu si ve na ques tão do fu-
te bol, que toca a alma de to dos os bra si le i ros. Pa ra be -
ni zo V. Exª tam bém pe las gran des vi tó ri as do Bra si li -
en se, um time tão novo, que até há pou co ti nha pou ca
ex pres são na ci o nal, e que hoje está no pá reo dos
gran des ti mes na ci o na is. E tor ço, como V. Exª, para
que o Ro má rio seja tam bém es ca la do para in te grar a
se le ção bra si le i ra, por que ele me re ce, por sua luta,
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por sua de ter mi na ção e pe las gran des con quis tas
que fez para o fu te bol bra si le i ro.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Se na dor Ma u ro Mi ran da, res ta-me ape nas agra de -
cer-lhe o ca ri nho e o afe to. V. Exª está exa ta men te
den tro des ses 67% da po pu la ção que gos ta ria de ver
o ba i xi nho en tre os 22 jo ga do res con vo ca dos.

Sr. Pre si den te, fi na li zo aqui essa mi nha so li ci ta -
ção, esse meu cla mor em nome da po pu la ção bra si le -
i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – Se

fos se pos sí vel, a Mesa in di ca ria o Se na dor Fran cis co
Escór cio para téc ni co da se le ção bra si le i ra. Infe liz -
men te, isso não é pos sí vel. No en tan to, a Mesa es ta -
va pre o cu pa da, por que a im pres são que tí nha mos
era a de que, se ti ves se opor tu ni da de, o Se na dor
Fran cis co Escór cio lan ça ria o Ro má rio como o vice
do Síl vio San tos, o que não ocor reu. 

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao
Se na dor Ma u ro Mi ran da, des de que não fale so bre fu-
te bol; se não, terá a pa la vra cas sa da. (Ri sos.)

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te. Deve-se fa lar de fu te bol a
toda hora, a todo mi nu to, por que cons ti tui a ale gria do
povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dia 1º
de maio foi co me mo ra do on tem, em mu i tos lu ga res,
com fes tas e com fo gos. Mas exis te um ou tro 1º de
maio, que é um mo men to tam bém de re fle xão e de
pen sa men to. É com essa pre o cu pa ção que ve nho,
hoje, com par ti lhar com os no bres Pa res e com to dos
os ci da dãos que acom pa nham os nos sos de ba tes
pelo rá dio, pela TV e pela Inter net. Tra ta-se da mi nha
pre o cu pa ção com o fu tu ro do tra ba lho, fo ca li zan do os
tra ba lha do res do fu tu ro. Isso mes mo: os mi lhões de
jo vens bra si le i ros que en fren tam e so frem a ex clu são
so ci al, a po bre za, a de si gual da de e a fal ta de opor tu -
ni da des de em pre go.

A pri me i ra di men são e mais ób via do pro ble ma
é, sem dú vi da, a es cas sez de pos tos de tra ba lho que
ca rac te ri za nos sa eco no mia há mais de uma dé ca da.

De acor do com o IBGE, o de sem pre go ju ve nil se
am pli ou con si de ra vel men te nas seis Re giões Me tro -
po li ta nas: de 11,7% em 1991 para 13,4% em 2001, na
fa i xa etá ria de 15 a 17 anos; e de 9,2% no mes mo pe-
río do, na fa i xa de 18 a 26 anos.

Mas há uma se gun da di men são, mais es tru tu -
ral, que con tri bui para o agra va men to e, re ce io eu, a
eter ni za ção do pro ble ma, se nada for fe i to para me-

lho rar ra di cal men te a qua li da de do en si no fun da men -
tal e a de mo cra ti za ção do aces so aos ní ve is mé dio e
su pe ri or.

Tra ta-se das de fi ciên ci as do sis te ma edu ca ci o -
nal, que aca bam de re ce ber um tra ta men to mi nu ci o so 
e es cla re ce dor na pes qui sa ”Pelo fim das dé ca das
per di das (edu ca ção e de sen vol vi men to sus ten ta do
no Bra sil)“, con du zi da por Ri car do Paes de Bar ros, Ri-
car do Hen ri ques e Ro sa ne Men don ça, do Ipea.

O es tu do mos tra que a edu ca ção bra si le i ra está,
pelo me nos, dez anos atra sa da em re la ção a pa í ses
com ní vel de de sen vol vi men to aná lo go ao nos so.

Já há vá ri os anos, re ve lam os au to res, a len ta
ex pan são do sis te ma apri si o nou a po pu la ção de ba i -
xa ren da e, aci ma de tudo, sua par ce la jo vem, num
pa ta mar in ter me diá rio de es co la ri da de, in su fi ci en te
para pre en cher as exi gên ci as de uma evo lu ção tec no -
ló gi ca cada vez mais ace le ra da.

As con se qüên ci as são sé ri as: de uma par te,
exis te uma es cas sez de tra ba lha do res qua li fi ca dos;
de ou tra, ve ri fi ca-se a exa cer ba ção das de si gual da -
des sa la ri a is, com im pac to na con cen tra ção de ren da.

Ape nas para ilus trar esse pon to, vale lem brar
que a es co la ri da de mé dia da po pu la ção au men ta va
um ano por dé ca da no iní cio do sé cu lo XX, mas caiu
para me nos de meio ano des de os anos 50. O acom-
pa nha men to des sa tra je tó ria no tem po nos aju da a
com pre en der por que, con for me o IBGE, a ma i or taxa
de de sem pre go, no ano pas sa do, foi re gis tra da en tre
os que apre sen ta vam de 9 a 11 anos de es co la ri da de, 
su pe ri or até aos que pos su íam de 0 a 8 anos de es tu -
do. Ao mes mo tem po, não é de sur pre en der que essa
taxa foi me nor en tre os que ti nham 12 ou mais anos
de es co la.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pes qui -
sa do Ipea não de i xa dú vi das: os re cen tes avan ços
quan ti ta ti vos na uni ver sa li za ção do en si no fun da men -
tal pre ci sam ser ur gen te men te com ple men ta dos por
uma me lho ria na qua li da de da es co la de 1ª a 8ª sé ri es 
e, ao mes mo tem po, por uma pro fun da re es tru tu ra ção 
do en si no mé dio, com ên fa se na sua ver ten te téc ni -
co-pro fis si o na li zan te.

O pro gres so da tec no lo gia, aqui e no mun do,
está aca ban do com os em pre gos não-qua li fi ca dos e
re quer cada vez mais tra ba lha do res qua li fi ca dos.

Cada ano a mais de es co la ri da de da for ça de
tra ba lho au men ta ria a ren da per ca pi ta bra si le i ra em
20%. Cada ano adi ci o nal em um cur so su pe ri or cor-
res pon de a um au men to mé dio de sa lá rio de 16%.
Isso pro va que não há sal va ção fora da fór mu la ”mais
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e me lhor edu ca ção“ para os nos sos jo vens, es pe ci al -
men te os de fa mí li as hu mil des.

O fu tu ro da ju ven tu de bra si le i ra de pen de, por-
tan to, da dis po si ção das au to ri da des fe de ra is, es ta -
du a is e mu ni ci pa is, das li de ran ças da so ci e da de ci vil,
numa pa la vra, de to dos nós, para le var a sé rio a ad-
ver tên cia dos au to res da pes qui sa no sen ti do de que
en ca re mos co ra jo sa men te o pro ble ma. Sem ce ti cis -
mo, sem imo bi lis mo nem pas si vi da de di an te da ver-
go nho sa in jus ti ça so ci al que di fi cul ta a as cen são do
País como um peso mor to, a hi po te ca ja ma is res ga ta -
da de nos sa dí vi da so ci al com as fu tu ras ge ra ções.
Afi nal, o fu tu ro é se me a do nas de ci sões e pro vi dên ci -
as que o País é ca paz de to mar no pre sen te.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Se na dor Ro ber to Re-

quião) – Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ade mir Andra de 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. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia de hoje,
que ro abor dar so bre um tema que re pu to da ma i or im-
por tân cia para o País: o pa pel do Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, que,
nes te ano, deve dis por de R$28 bi lhões para in ves ti -
men tos.

Para que ser ve uma agên cia de fi nan ci a men to
ofi ci al em um país como o nos so, em que o cus to do
ca pi tal é o ma i or en tra ve aos in ves ti men tos por em-
pre en de do res na ci o na is? Sim, por par te de pes so as
e em pre sas do ta das de idéi as e de ini ci a ti va, mas
sem re cur sos fi nan ce i ros? Se uma agên cia es ta tal de
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al não ser vir exa-
ta men te para aju dar es sas pes so as e em pre sas, das
duas uma: ou seu nome é men ti ro so, ou sua fi na li da -
de está des vir tu a da.

Pe las in for ma ções que che gam a nós, seja atra-
vés dos re la tó ri os anu a is do Ban co, ou mes mo pela
im pren sa, tudo in di ca que a fi na li da de do BNDES
está sen do gra ve men te des vir tu a da pelo go ver no do
pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Va mos aos fa tos.
No ti ci ou-se, nas úl ti mas se ma nas, que au men -

tou a fra ção de fi nan ci a men to, por par te do Ban co,
con ce di do às em pre sas de ca pi tal es tran ge i ro ins ta la -
das no Bra sil. De po is de le va rem 16% em 2000, te ri -

am fi ca do com cer ca de 21% do va lor dos con tra tos
de fi nan ci a men to apro va dos no ano pas sa do, ou mais
de 5,6 bi lhões de re a is.

Isso, para se ter uma idéia do vo lu me, equi va le
ao que pa ga ram a Te le fó ni ca de Espa ña e a Por tu gal
Te le com em 1998, quan do da pri va ti za ção da Te lesp
de te le fo nia fixa.

Pior ain da. Há se to res nos qua is o ca pi tal ex ter -
no con cen tra toda a par ce la mais ex pres si va dos fi-
nan ci a men tos do BNDES, como é caso do se tor au to -
mo ti vo e, tra gi ca men te, o de au to pe ças.

Sim, Sras. e Srs. Se na do res, falo em tra gé dia
por que esse se tor, an te ri or men te, ao pos si bi li tar o es-
ta be le ci men to de inú me ros for ne ce do res na ci o na is,
ser via de jus ti fi ca ti va de sen vol vi men tis ta para a ins ta -
la ção das gran des mon ta do ras mul ti na ci o na is: elas
”di na mi za vam“ a ini ci a ti va pri va da do País. Pois bem,
ago ra não mais, e essa ex tin ção con ta com o apo io do
BNDES.

Enten do até que, na com pe ti ção en tre os pa í ses 
pe ri fé ri cos pelo ”fa vor“ de uma gran de em pre sa se
ins ta lar, cer tas li cen ças te nham mes mo de ser ofe re -
ci das. Mas será que a mul ti na ci o nal ame ri ca na Ford
pre ci sa va re al men te do bi lhão de re a is que re ce beu
do BNDES para es ta be le cer sua fá bri ca de Ca ma ça ri, 
na Ba hia? Será que essa gen te não pode ob ter fi nan -
ci a men to a juro ra zoá vel lá fora, que exis te dis po ní vel
para eles, mas em con di ções ina ces sí ve is aos in ves ti -
do res re si den tes no Bra sil? Por que tem de vir pe gar
di nhe i ro pú bli co de um país com tan tos pro ble mas
eco nô mi cos e so ci a is, di nhe i ro que po de ria ser em-
pres ta do à ini ci a ti va na ci o nal?

No ano pas sa do, até o mês de no vem bro, o
BNDES li be rou à in dús tria au to mo bi lís ti ca US$1,36
bi lhão. Isso re pre sen ta um au men to de 17,2% em re-
la ção a igual pe río do do ano de 2000. Há pou cos dias
o Ban co anun ci ou a con ces são de fi nan ci a men tos de
R$200 mi lhões para a To yo ta do Bra sil.

Isso eu não con si go en ten der. Não sei como
pode, com a cara mais la va da do mun do, o pre si den te 
do BNDES, Ele a zar de Car va lho Fi lho, vir di zer em
pú bli co que não pre ten de es ta be le cer ne nhum li mi te
à par ti ci pa ção das em pre sas es tran ge i ras nos fi nan -
ci a men tos do Ban co. Não en ten do que faça, como de-
cla ra, da in ter na ci o na li za ção das em pre sas bra si le i -
ras uma das pri o ri da des do ban co. Não en ten do, por
fim, que que i ra pro te ger as mul ti na ci o na is do ris co
cam bi al, fa zen do para elas em prés ti mos no mi nal -
men te ex pres sos em re a is.

Mas veja, Sr. Pre si den te, es ses não são os úni-
cos exem plos que te mos so bre os des vi os das fi na li -

07270 Sex ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    67MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



da des do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco-
nô mi co e So ci al.

Há pou cos dias, fa lei aqui so bre o ab sur do de se
apro var o au men to de ener gia para o con su mi dor,
como for ma de co brir a per da de ar re ca da ção das
em pre sas de dis tri bu i ção de ener gia. Pois bem, es sas 
em pre sas, mes mo lu cra ti vas em 2001 – já que fe cha -
ram o ano com um au men to de 33,9% nos seus lu cros 
e de 3,8% em mé dia, na ren ta bi li da de de seus pa tri -
mô ni os –, re ce be ram um em prés ti mo do BNDES de
R$9,5 bi lhões. O au men to na taxa de ener gia con ce -
di do pelo go ver no atra vés da Me di da Pro vi só ria nº 14,
é ape nas para que as em pre sas do se tor elé tri co pa-
guem esse em prés ti mo. É de se in dig nar, Sras. e Srs.
Se na do res.

Ago ra é a vez das em pre sas de te le fo nia que
com pra ram o pa tri mô nio do Esta do pro je tan do um
mer ca do bi li o ná rio, e, tam bém, lu cros fá ce is. Como
er ra ram nas con tas, ou pelo me nos no rit mo de seus
in ves ti men tos, já que es tão amar gan do um alto ín di ce 
de ina dim plên cia – até por que seus pro du tos são de-
ma si a da men te ca ros para as clas ses mais po bres –,
es tão re cor ren do da aju da do go ver no. E o que é pior,
não de ve rá ne gar, já que a di re to ria do BNDES de cla -
rou re cen te men te que está es tu dan do am pli ar de
30% para 50% o li mi te de fi nan ci a men tos às ope ra do -
ras de te le fo nia, e, ain da, con ce der fi nan ci a men to
para fu tu ras fu sões no se tor, en tre ou tras me di das
que irão fa vo re cer as em pre sas te le fô ni cas.

De que bra, o go ver no es tu da au to ri zar os au-
men tos de ta ri fas que es tão sen do ple i te a dos pe las
em pre sas.

O que é es tra nho, Sras. e Srs. Se na do res, é que
um dos prin ci pa is ar gu men tos do go ver no para as pri-
va ti za ções, era a re du ção das fon tes de fi nan ci a men -
to go ver na men tal, o que per mi ti ria a con cen tra ção
das aten ções em se to res so ci a is, além de re sul tar em
me lho res ser vi ços. O que di zer ago ra? 

Mas veja, Sr. Pre si den te, o caso que con si de ro
mais es can da lo so: é o da am pli a ção do ca pi tal da
Glo bo Cabo, ini ci a ti va que tem tudo a ver com a mais
vul gar jo ga da ele i to re i ra de fa vo re ci men to a um gru po 
em pre sa ri al que de tém uma li de ran ça in con tes te da
au diên cia te le vi si va no Bra sil, além de ve í cu los im-
pres sos de gran de pe ne tra ção. 

A re vis ta Car ta Ca pi tal de pou cas se ma nas
atrás trou xe como ma té ria prin ci pal, de capa, o caso
acin to so do apor te de ca pi tal do BNDES à em pre sa
do gru po Ro ber to Ma ri nho. Empre sa que, ano pas sa -

do, apa re ceu nos no ti ciá ri os es pe ci a li za dos em eco-
no mia como ”o mico da dé ca da“.

E é mes mo um mico. O mer ca do de te le vi são
paga no País – isto é, o nú me ro de as si nan tes – fi cou
mu i to, mas mu i to aquém das pro je ções fe i tas pe los
exe cu ti vos da Glo bo para con ven cer os seus só ci os
es tran ge i ros – en tre eles, a Mi cro soft de Bill Ga tes e o
pró prio BNDES. Os nú me ros dão bem a con ta do des-
com pas so: os 34 mil qui lô me tros de ca bos ins ta la dos
pas sam pela por ta de 6 mi lhões e meio de re si dên ci -
as bra si le i ras, mas so men te um mi lhão e meio de las
eram de as si nan tes.

Na mo ral do ca pi ta lis mo, quem ar ris ca e erra
deve ar car com os cus tos do ma lo gro: a fa lên cia. No
en tan to, no Bra sil ne o li be ral de FHC, ”al guns“ es tão
isen tos de pe na li da des. 

Des de 1997, a Glo bo Cabo já re ce beu do
BNDES cer ca de 640 mi lhões de re a is. Ou seja, vêm
de mu i to lon ge as re la ções de ”em prés ti mos“ en tre
este Go ver no e as em pre sas do gru po Glo bo. O im-
bro glio fi nan ce i ro ago ra é o se guin te: a Glo bo Cabo,
para so bre vi ver após anos no ver me lho, de ci diu fa zer
uma se gun da ca pi ta li za ção, no va lor de um bi lhão de
re a is, equi va len te a 55% de seu va lor de mer ca do.
Essa ca pi ta li za ção, em ou tros ter mos, cor res pon de a
71% de seu fa tu ra men to, dois ter ços de sua dí vi da lí-
qui da ou 130 ve zes – isso mes mo, Srs. Se na do res,
130 ve zes – seu pa tri mô nio lí qui do. O BNDES es ta rá
en tran do com 284 mi lhões, nos qua is es tão em bu ti -
dos 125 mi lhões de de bên tu res que se tor na rão
ações.

Se gun do re por ta gem de Ma ria He le na Pas sos,
da Car ta Ca pi tal, em ter mos fi nan ce i ros, isso é como
se o Ban co es ti ves se de sis tin do de re ce ber o que já
em pres tou para se tor nar mais só cio da com pa nhia,
au men tan do sua par ti ci pa ção no ris co.

Ris co, por si nal, ele va dís si mo. As pers pec ti vas
de au men to da de man da de te le vi são por as si na tu ra
não po dem ser mu i to boas em um país com o abis mo
en tre as clas ses so ci a is exis ten tes no Bra sil. Pra ti ca -
men te é pos sí vel di zer que os po ten ci a is fre gue ses
do cabo no País já o são hoje. Até pelo con trá rio: a ser
con ti nu a da a po lí ti ca eco nô mi ca de des na ci o na li za -
ção e de sin dus tri a li za ção, po lí ti ca que tem ge ra do au-
men to do de sem pre go, o mais pro vá vel é que o mer-
ca do de te le vi são por as si na tu ra se re du za ain da
mais.

Assim, o que o BNDES – isto é, o con tri bu in te
bra si le i ro – está fa zen do é pa gar pas sa gem para vi-
a jar em uma ca noa fu ra da. Para o go ver no do Pre si -
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den te Fer nan do Hen ri que Car do so, po rém, pa re ce
que vale tudo para man ter seu gru po no po der, até
mes mo co lo car em ris co o prin ci pal ban co de de-
sen vol vi men to do País.

Con tu do Sr. Pre si den te, os fa tos re gis tra dos aci-
ma, são uma de mons tra ção de que é pre ci so re ver o
di re ci o na men to das ações do BNDES, bus can do uma
co e rên cia com suas fi na li da des.

Fi na li zo, Sr. Pre si den te, ma ni fes tan do a mi nha in-
dig na ção. É inad mis sí vel, que um País que abriu o seu
mer ca do na ci o nal em de cor rên cia de de man das in ter -
na ci o na is, sem es tar pre pa ra do para tal, em vez de
apo i ar suas pró pri as em pre sas, cri an do as con di ções
para uma so bre vi vên cia sa u dá vel, de i xa-as ao ven to, à
tem pes ta de, pre fe rin do di re ci o nar seus in ves ti men tos
a aven tu re i ros ou ain da, àque les que te ri am ou tras op-
ções para bus car os apor tes ne ces sá ri os. 

É inex pli cá vel que um País com tan tos pro ble -
mas so ci a is, sem a uni ver sa li za ção de ser vi ços bá si -
cos como dis tri bu i ção de água e co le ta de es go to,
com ca rên cia de in ves ti men tos em se to res como o de
ge ra ção e dis tri bu i ção de ener gia, cujo erro es tra té gi -
co está cus tan do bi lhões ao povo bra si le i ro, se dê ao
luxo de es ta be le cer ou tras pri o ri da des para des ti na -
ção dos re cur sos pú bli cos. 

Era o que ti nha a di zer,
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srªs Se na do res, no ti cia-se que o
nos so País vem sen do pres si o na do, em con jun to com
ou tras na ções de ten to ras da ma i or par te da bi o di ver -
si da de, a li de rar um mo vi men to em fa vor da con vo ca -
ção de con fe rên cia das Na ções Uni das des ti na da à
cri a ção de mé to dos in ter na ci o na is de pro te ção das
flo res tas.

Se ria essa a opor tu ni da de para a ne ces sá ria
dis cus são acer ca de es pé ci es in va so ras e da dis tri bu -
i ção de be ne fí ci os ge ra dos pela uti li za ção de re cur -
sos ge né ti cos, so bre tu do dos ori gi na dos de pa í ses
po bres e de co mu ni da des tra di ci o na is.

Se gun do a Fo lha de S.Pa u lo, se ria, tam bém,
uma for ma de dar con se qüên cia à Sex ta Con fe rên cia
das Par tes, da Con ven ção da Bi o di ver si da de, cri a da
no trans cor rer da ECO-92, na ci da de do Rio de Ja ne i -
ro, apro ve i tan do a re u nião de Haia, na Ho lan da, no
do min go 7 do cor ren te mês. No en tan to, a agen da de
nu me ro sos com pro mis sos de i xou de for ne cer con clu -
sões re le van tes nes sa área.

Pos si vel men te, esse em pe ci lho foi de ter mi na do
pela opo si ção de mul ti na ci o na is far ma cêu ti cas, con-

tra ri a das com a de ci são de se re par tir gran de vo lu me
de re cur sos fi nan ce i ros, a tí tu lo de ro yal ti es.

Di an te des sa di fi cul da de, o Bra sil, o Mé xi co, a
Chi na, o Peru, a Co lôm bia e a Indo né sia, do re-
cém-cri a do gru po de pa í ses me ga di ver sos, que de-
têm 70% da di ver si da de bi o ló gi ca mun di al, in sis tem
na ne ces si da de de que o acor do so bre bi o di ver si da -
de seja mo di fi ca do.

Obje ti va-se, com isso, que se ve nha logo a con-
tem plar, além da con ser va ção, o uso sus ten tá vel e a
di vi são de re cur sos, por quan to o novo adi a men to da
es pe ra da de ci são pode sig ni fi car o en fra que ci men to
da cor re ta po si ção que as su mi ram.

Além dis so, aguar dam-se de ci sões so bre as
pro pos tas bra si le i ras de es ta be le ci men to de uma es-
tra té gia glo bal de con ser va ção de plan tas e de cri a -
ção de cor re do res eco ló gi cos em áre as de agri cul tu -
ra. Tal pro vi dên cia im põe-se como for ma de evi tar a
per da de agen tes po li ni za do res, como os pás sa ros e
os in se tos, in cor po ran do mé to dos con ser va ci o nis tas
à ati vi da de agrí co la.

Deve-se re pi sar que go ver nos e en ti da des
não-go ver na men ta is, além da co mu ni da de ci en tí fi ca
mun di al, cons ta ta ram a sig ni fi ca ti va per da da di ver si -
da de bi o ló gi ca, que en vol ve as pec tos so ci a is, eco nô -
mi cos, cul tu ra is e ci en tí fi cos, par ti cu lar men te nas re-
giões dos tró pi cos.

Essa re a li da de in de se já vel tem ori gem no com-
por ta men to hu ma no dos nos sos dias, agra va da pelo
gran de au men to da po pu la ção e pela de si gual da de
da dis tri bu i ção da ri que za. Aqui, em con se qüên cia,
ex ten sas áre as de ve ge ta ção na ti va do cer ra do do
Bra sil cen tral, da ca a tin ga e da mata atlân ti ca fo ram
de vas ta das.

Con cor da mos, fir me men te, Sras. e Srs. Se na -
do res, com o acer ta do po si ci o na men to as su mi do
pela de le ga ção bra si le i ra na Con fe rên cia da Orga ni -
za ção das Na ções Uni das so bre a bi o di ver si da de. 

É pre ci so ter pre sen te que ela é uma das pro-
pri e da des fun da men ta is da na tu re za, e bá si ca para
a in dús tria es tra té gi ca da bi o tec no lo gia, além de res-
pon sá vel pelo equi lí brio e es ta bi li da de dos ecos sis -
te mas e fon te de imen so po ten ci al de uso eco nô mi -
co, re u nin do ati vi da des agrí co las, pe cuá ri as, pes-
que i ras e flo res ta is.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Se na dor Ro ber to Re-

quião) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 43
mi nu tos.) 
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Ata da 2ª Re u nião, em 3 de maio de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Na bor Jú ni or

(Ini cia-se a re u nião às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Ju ni or) – Não há
nú me ro re gi men tal para a aber tu ra da ses são, não
po den do esta ser re a li za da.

Nos ter mos do § 2º do art. 155 do Re gi men to
Inter no, o ex pe di en te que se en con tra so bre a mesa
será des pa cha do pela Pre si dên cia, in de pen den te -
men te de le i tu ra.

É o se guin te o Expe di en te des pa cha do:

PROJETOS RECEBIDOS DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07279
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07280 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 200272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07281

    73MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07282 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 200274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07283

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    75MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07285

    77MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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(À Co mis são de Edu ca ção.)
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Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07287

    79MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07289

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    81MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07291
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Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07293
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07294 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 200286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07295

    87MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MAIO 200288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07297

    89MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MAIO 200290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07299

    91MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MAIO 200292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07301

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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07302 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 200294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07303

    95MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07304 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 200296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07305

    97MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MAIO 200298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07307

    99MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07308 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002100    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07309

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    101MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MAIO 2002102    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07311

    103MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MAIO 2002104    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07313

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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MAIO 2002106    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07315

    107MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MAIO 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07317

    109MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MAIO 2002110    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07319

    111MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MAIO 2002112    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07321

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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MAIO 2002114    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07323

    115MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07324 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002116    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07325

    117MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07326 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002118    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07327

    119MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07328 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

MAIO 2002120    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  4 07329
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PARECERES

PARECER Nº 323, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 10, de
2002 (nº 1.525/2001, 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 car Bra sil de
Ra di o di fu são, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, 
Esta do da Ba hia”.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 992, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 357, de 5 de ju lho
de 2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu car
Bra sil de Ra di o di fu são para exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex-
clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Vi tó ria da
Con quis ta, Esta do da Ba hia.

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

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

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

É a se guin te da di re ção da Fun da ção
Edu car Bra sil de Ra di o di fu são (cf. fl. 122):

• Di re tor-Pre si den te – Val do mi ro Pe re i ra da Sil va

• Di re tor Admi nis tra ti vo – Aér cio Ri be i ro Fi lho

• Di re tor Fi nan ce i ro – Val di re ne So a res da Sil va

• Di re tor de Ope ra ções e Pro-
 gra ma ção

– João Pa u lo Alme i da Ri be i ro

II – Aná li se

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

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

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

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 10, de 2002.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni or, Re-
la tor – Ge ral do Cân di do, (abs ten ção) – Lind berg
Cury – Val mir Ama ral – Arlin do Por to – Ro meu
Tuma – Ma u ro Mi ran da – Edu ar do Su plicy, (abs ten -
ção) – Wal deck Orné las – Jo nas Pi nhe i ro – Emi lia
Fer nan des – Re gi nal do Du ar te – Gil vam Bor ges –
Fre i tas Neto.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

...................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117
(*), de 22 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

PARECER Nº 324, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 19, de
2002 (nº 1.445, de 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 Alta mi ro Ga lin -
do, 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 i a bá,
Esta do de Mato Gros so.”

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
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I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.019,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § lº do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te do De cre to de 6 de se tem bro de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Alta mi ro
Ga lin do para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men -
te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so.

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

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

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção
Alta mi ro Ga lin do (cf. fl. 227):

• Pre si den te – Alta mi ro Belo Ga lin do

• Vice-Pre si denn te – Cé lia Ma ri le na Cal vo Ga lin do

• Se cre tá ria – Lu ci le ne Cal vo Ga lin do Fra gão

• 1º Te sou re i ro – Abrão Antô nio Sebe

• 2º Te sou re i ro – Ro dri go Cal vo Ga lin do

II – Aná li se

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

das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex-
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

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

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

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 19, de 2002.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro Re la tor, –
Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Lind berg Cury –
Val mir Ama ral – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ma u ro Mi ran da – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) –
Wal deck Orné las – Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia
Fer nan des – Re gi nal do Du ar te – Gil vam Bor ges –
Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO-LEI Nº 236
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

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

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

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

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

PARECER Nº 325, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de
2002 (nº 1.546, de 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 Qu i lom bo,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ma ce ió,
Esta do de Ala go as”.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.162,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te do De cre to de 24 de ou tu bro de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Qu i lom bo
para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci-
da de de Ma ce ió, Esta do de Ala go as.

Nos ter mos do § 1º do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con-
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gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção
Qu i lom bo (cf. fls. 93/94):

• Di re tor Pre si den te – Ma ria Be tâ nia Bo te lho Alves

• Di re tor Téc ni co – Má rio Lins Bro ad Neto

• Di re tor Admi nis tra ti vo e

Fi nan ce i ro

–  Ânge la Ma ria Sil va Lins

II – Aná li se

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

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

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

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 31 de 2002.

Sala da Co mis são 30 de abril de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Gil vam Bor ges, Re la tor –
Ge ral do Cân di do (absten ção) – Lind berg Cury –
Val mir Ama ral – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ma u ro Mi ran da – Edu ar do Su plicy (absten ção) –
Wal deck Orne las – Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia
Fer nan des – Re gi nal do Du ar te – Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.
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§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

PARECER Nº 326, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 37, de 2002
(nº 990/2001, 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 Co mu ni tá ria de Ra di o di fu -
são de Cam po Ale gre a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cam po Ale gre, Esta do de Ala go as”.

Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho
Re la tor:(ad hoc) Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 37, de 2002 (nº 990, de 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 Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
de Cam po Ale gre a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cam po Ale gre, Esta do de
Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 983, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 181,
de 16 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com-
bi na do com o § 3º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção
Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
Cam po Ale gre (cf. fl. 10):

• Pre si den te – Jor ge Ma ti as Jú ni or

• Vice-Pre si den te – Ana Te re za do Nas ci men to Sil va

• 1º Se cre tá rio – Van de te Bar bo sa Ca val can te Ma ti as

• 2º Se cre tá rio – Je a ne Lú cia Ca val can te Ma ti as

• 1º Te sou re i ro – Jane Me i re Ca val can te Ma ti as

• 2º Te sou re i ro – Afrâ nio Cé sar Ja to bá.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Fran cis tô nio Pin to.
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Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou-
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 37, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá -
ria de Ra di o di fu são de Cam po Ale gre aten deu a to-
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for-
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Wal deck Orne las, Re la tor
ad hoc – Ge ral do Cân di do – Lind berg Cury – Val-
mir Ama ral – Arlin do Por to – Ro meu Tuma – Ma u -
ro Mi ran da – Edu ar do Su plicy – Gil vam Bor ges –
Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia Fer nan des – Re gi -
nal do Du ar te – Jo nas Pi nhe i ro – Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

AVISOS

DA PRESIDÊNCIA

Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 165 a
174, de 2002, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de
qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122, II, b,
do Re gi men to Inter no, po de rá 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 Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 175, de
2002, vai à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal onde, nos ter mos do art. 376, III, do Re gi -
men to Inter no, terá 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 a pro po si ção.

Re ce bi men to dos se guin tes Avi sos do
Tri bu nal de Con tas da União:

– Nº 28, de 2002 (nº 687/2002, na ori gem), de 5
de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 131,
de 2002 – TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre au di -
to ria re a li za da na Su pe rin ten dên cia do Incra no Esta-

07350 Sá ba do  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002142    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



do do Pi a uí, no pe río do de 29/10 a 29/11/2001, vi san -
do à ve ri fi ca ção de as pec tos li ga dos à po lí ti ca de as-
sen ta men tos de sen vol vi da pela en ti da de (TC –
017.149/2001-9). À Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le.

– Nº 29, de 2002 (nº 687/2002, na ori gem), de 5
de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 132,
de 2002 – TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre le-
van ta men to de au di to ria nas obras de im plan ta ção de
sis te ma de trans mis são Xin gó no Esta do de Per nam -
bu co (TC – 004.499/2001-1). À Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le.

– Nº 30, de 2002 (nº 787/2002, na ori gem), de 17
de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
370, de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res-
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da no 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), es pe ci fi ca -
men te quan to à sua exe cu ção no Esta do de San ta
Ca ta ri na (TC – 008.244/2000-2). Às Co mis sões de
Fis ca li za ção e Con tro le e de Assun tos So ci a is.

– Nº 31, de 2002 (nº 828/2002, na ori gem), de 17
de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 371,
de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te à au-
di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de San ta
Rita, no Esta do da Pa ra í ba, em cum pri men to ao Pla-
no de Au di to ri as do se gun do se mes tre de 2001 (TC –
014.197/2001-4). À Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le. 

– Nº 32, de 2002 (nº 822/2002, na ori gem), de 17
de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 367,
de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te a in-
for ma ções so li ci ta das pela Câ ma ra dos De pu ta dos,
en ca mi nha das por in ter mé dio do re la tó rio fi nal da Co-
mis são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a ve ri fi car
pos sí ve is ir re gu la ri da des ocor ri das em obras pú bli -
cas ina ca ba das (TC – 002.059/2002-3). (Có pia do
Avi so nº 32, de 2002, será ane xa da ao pro ces sa do do
Re que ri men to nº 651, de 1995). À Co mis são de Fis-
ca li za ção e Con tro le.

– Nº 33, de 2002 (nº 5.752/2001, na ori gem), en-
ca mi nhan do có pia da De ci são nº 243, de 2001 – TCU
(2ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que a fun da men tam, re fe ren te à au di to ria re a li -
za da na Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP, no pe-
río do de 16 a 27/10/2000, com vis tas a afe rir quan ti ta -
ti va e qua li ta ti va men te as ações de fis ca li za ção em-
pre en di das pela Agên cia nas ati vi da des de ex plo ra -
ção e pro du ção de pe tró leo, bem como nos seg men -

tos de re fi no, trans por te, co mer ci a li za ção e abas te ci -
men to de gás na tu ral, pe tró leo e seus de ri va dos (TC
– 002.379/2001-4).

O Avi so nº 30, de 2002, vai às Co mis -
sões de Fis ca li za ção e Con tro le e de Assun-
tos So ci a is.

Os de ma is Avi sos vão à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

Có pia do Avi so nº 32, de 2002, será
ane xa da ao pro ces sa do do Re que ri men to
nº 651, de 1995.

Tér mi no do pra zo, on tem, para apre sen ta ção
de emen das ao Pro je to de Lei do Se na do nº 228, de
2000, de au to ria do Se na dor Osmar Dias, que dá
nova re da ção ao art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de
maio de 1999, que per mi te às par tes a uti li za ção de
sis te ma de trans mis são de da dos para a prá ti ca de
atos pro ces su a is.

Ao Pro je to foi ofe re ci da uma emen da, que vai ao
exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

É a se guin te a emen da ofe re ci da:

EMENDA (de Ple ná rio) OFERECIDA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2000,
DE AUTORIA DO SENADOR OSMAR DIAS, QUE
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º DA LEI Nº 9.800,
DE 26 DE MAIO DE 1999, QUE PERMITE ÀS
PARTES A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE
TRANSMISSÃO DE DADOS PARA A PRÁTICA DE
ATOS PROCESSUAIS

EMENDA Nº 1 – PLENÁRIO

O art. 2º da Lei nº 9.800, de 1999, pas sa a vi go -
rar com a se guin te al te ra ção, re nu me ran do- se o atu al
pa rá gra fo úni co para § 1º:

”Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 2º Fica dis pen sa da a en tre ga dos

ori gi na is a que se re fe re o ca put, se o ato
pro ces su al pra ti ca do for as si na do ele tro ni -
ca men te com base em cer ti fi ca do di gi tal
emi ti do pela Infra-es tru tu ra de Cha ves Pú bli -
cas Bra si le i ra–ICP-Bra sil.”

Jus ti fi ca ção

A par tir da edi ção da Me di da Pro vi só ria nº 2.200-2,
de 24 de agos to de 2001, re co nhe ceu-se, no or de na -
men to pá trio, a va li da de ju rí di ca da as si na tu ra ele trô -
ni ca pro du zi da com base em pro ces so de cer ti fi ca ção 
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dis po ni bi li za do pela Infra-es tru tu ra de Cha ves Pú bli -
cas Bra si le i ra – ICP– Bra sil. Tra ta-se de pro ces so ele-
trô ni co se gu ro de com pro va ção da au to ria e in te gri -
da de de do cu men tos ele trô ni cos.

Os do cu men tos assi na dos ele tro ni ca men te com
base em cer ti fi ca do emi ti do no âm bi to da ICP-Bra sil
pas sa ram a ter, para to dos os efe i tos le ga is, o mes mo
va lor ju rí di co que os do cu men tos pú bli cos e pri va dos
pro du zi dos e as si na dos em pa pel. Esta equi va lên cia
ad mi ti da pela lei aca ba, na prá ti ca por dis pen sar a en-
tre ga dos ori gi na is em pa pel de pe ti ções e de ma is atos
pro ces su a is, ao se uti li zar cer ti fi ca dos di gi ta is emi ti dos 
pela ICP -Bra sil. A pre sen te emen da tem, as sim, a fun-
ção de har mo ni zar a Lei nº 9.800, de 26 de maio de
1999 com o dis pos to na Me di da Pro vi só ria nº 2.200-2,
de 24 de agos to de 2001.

Sala das Ses sões, 3 de maio de 2002. – Artur
da Tá vo la.

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

Re ce bi men to do Re cur so nº 6, de 2002, in ter -
pos to no pra zo re gi men tal, no sen ti do de que con ti nue
sua tra mi ta ção ao 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 guem, 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. 

A ma té ria fi ca rá so bre a Mesa du ran te cin co
dias úte is, para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, e, do Re gi men to Inter-
no, do Se na do Fe de ral.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 6, DE 2002

Nos ter mos  do  art.  254  do  Re gi men to Inter no
so li ci ta mos que o Pro je to de Lei do Se na do nº 53/2000,
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 guem, 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, seja exa mi na do pelo Ple ná rio do Se na do.

Sala das Ses sões, 3 de maio de 2002. – Edu ar -
do Su plicy – Ge ral do Cân di do – He lo í sa He le na –
La u ro Cam pos – José Edu ar do Du tra – Ma ri na Sil-
va – Ro ber to Sa tur ni no – Emi lia Fer nan des – Tião
Vi a na.

Re ce bi men to da Men sa gem nº 131, de 2002
(nº 315/2002, na ori gem), de 26 de abril úl ti mo, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca, 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 de até US$167,054,000.00 (cen to e ses sen ta e
sete mi lhões e cin qüen ta e qua tro mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Re-
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e HSBC Bank plc e o Cré-
dit Com mer ci al de Fran ce, des ti na da ao fi nan ci a men to
de oi ten ta e cin co por cen to dos equi pa men tos a se-
rem ad qui ri dos pelo Co man do da Ae ro náu ti ca para o
pro je to “Mo der ni za ção da Fro ta da For ça Aé rea Bra si -
le i ra”.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Ju ni or) – Está en-
cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 9 ho ras e 18
mi nu tos.)

(OS. 14277/02)
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Ata da 54ª Ses são Não De li be ra ti va
em 6 de maio de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Na bor Jú ni or

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

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

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Álva ro 
Dias, 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 Ter ça-fe i ra  7 07355
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PARECER

PARECER Nº 327, 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 da
Câ ma ra nº 106, de 2001 (nº 1.698/99, 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 o art. 16
da Lei nº 8.935, de 18 de no vem bro de
1994, que re gu la men ta o art. 236 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me e emis são
de pa re cer, o pro je to de lei da Câ ma ra em epí gra fe,
de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, que tem por es co po
ex tin guir a obri ga to ri e da de da re a li za ção de con cur so 
de pro vas para o pre en chi men to das va gas dos ser vi -
ços no ta ri a is e de re gis tros pú bli cos re ser va das a pro-
vi men to me di an te re mo ção.

Na ex po si ção de mo ti vos que acom pa nhou a
pro po si ção, o en tão Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça,
José Car los Dias, ar gu men ta que a in ter pre ta ção li te -
ral do art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem bro de
1994 (Lei dos Ser vi ços No ta ri a is e de Re gis tros), leva
o exe ge ta a con clu ir que para a re mo ção –for ma de
pro vi men to de ri va do – é exi gi do, tam bém, con cur so
de pro vas e tí tu los, in dis pen sá vel ao pro vi men to ori gi -
ná rio. Afir ma que o cor re to se ria a ex pres são “de pro-
vas de tí tu los”, o que te ria sido as si na la do pela Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na -
do, quan do ana li sou o pro je to de que se ori gi nou a lei.

Acres cen ta que a dú vi da de in ter pre ta ção, de-
cor ren te da atu al re da ção do ca put do art. 16 da Lei
nº 8.935, de 1994, le vou a Asso ci a ção dos No tá ri os e
Re gis tra do res do Bra sil – ANOREG/BR a aju i zar, jun-
to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a Ação Di re ta de
Incons ti tu ci o na li da de – ADIN nº 2.018, e que, di an te
do pro ble ma de her me nêu ti ca sur gi do, é con ve ni en te
que seja dada nova re da ção ao men ci o na do dis po si ti -
vo, ”aper fe i ço an do-o“, de modo que sua mera in ter -
pre ta ção li te ral fi que isen ta de qua is quer in da ga ções.

Ao pro je to não se ofe re ce ram emen das.
É o re la tó rio.

II – Aná li se

Re gis tros pú bli cos e ati vi da des dos no tá ri os e
ofi ci a is de re gis tro são ma té ri as le gis la ti vas da com-
pe tên cia da União, de acor do com o dis pos to nos arts.
22, in ci so XXV, e 236, § 1º, da Cons ti tu i ção. Ao Con-

gres so Na ci o nal cabe, nos ter mos de seu art. 48, in ci -
so 1, dis por so bre o tema e a ini ci a ti va de leis or di ná ri -
as está a car go, en tre ou tros, do Pre si den te da Re pú -
bli ca, con so an te dis põe o art. 61, ca put, do Di plo ma
Su pre mo.

A esta Co mis são, nos ter mos do art. 101, in ci -
sos I e II, alí nea l, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, cabe, res pec ti va men te, opi nar so bre a cons-
ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de das
ma té ri as que lhe se jam sub me ti das e emi tir pa re cer,
quan to ao mé ri to, so bre as pro po si ções que ver sem
so bre re gis tros pú bli cos.

O exa me da cons ti tu ci o na li da de, bem as sim do
mé ri to da pro po si ção abran ge al gu mas con si de ra -
ções so bre o in te res se pú bli co e so bre al guns dos
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca.

De acor do com a lei atu al, dois ter ços das va gas
exis ten tes nos ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro são
pre en chi das me di an te con cur so pú bli co de pro vas e
tí tu los, aber to a to dos os ci da dãos bra si le i ros por ta -
do res de di plo ma de ba cha rel em di re i to ou que te-
nham dez anos de exer cí cio em ati vi da de no ta ri al ou
de re gis tro. O ter ço res tan te é re ser va do a con cur so
de re mo ção, ao qual só se ad mi tem aque les que já
se jam ti tu la res de al gum ofí cio por mais de dois anos.

O pro je to sub exa mi ne cu i da tão-só das va gas
a se rem pre en chi das me di an te pro ces so de re mo ção, 
ou seja, das va gas a se rem pre en chi das por pro fis si o -
na is que já exer çam, por pelo me nos dois anos, a ti tu -
la ri da de de al gum ser vi ço no ta ri al ou de re gis tro. É in-
dis cu tí vel que tais pro fis si o na is já de têm co nhe ci men -
to, su fi ci en te men te com pro va do, dos as sun tos re la ti -
vos a no tas e re gis tros pú bli cos, ra zão pela qual tor-
na-se ab so lu ta men te dis pen sá vel a exi gên cia de sua
sub mis são a no vas pro vas.

A pró pria Cons ti tu i ção, em seu art. 236, § 3º,
traz dis po si ção nes se sen ti do, ao exi gir con cur so de
pro vas e tí tu los ape nas para o pri me i ro in gres so na
ati vi da de:

§ 3º O in gres so na ati vi da de no ta ri al e
de re gis tro de pen de de con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los, não se per mi tin do que qual-
quer ser ven tia fi que vaga, sem aber tu ra de
con cur so de pro vi men to ou de re mo ção, por
mais de seis me ses.

Na ver da de, es ta mos tra tan do da cor re ção de
lap so ma ni fes to, cons tan te do art. 16 da Lei nº 8.935,
de 1994, onde se subs ti tu iu, con for me já dito na ex po -
si ção de mo ti vos, a ex pres são “pro vas de tí tu los” por
“pro vas e tí tu los”.
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O erro, como tam bém já fri sa do na ex po si ção de
mo ti vos e no pa re cer pro fe ri do na Co mis são de Cons-
ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, já fora per ce bi do no Se na do Fe de ral pelo re la -
tor da ma té ria nes ta CCJ, não sen do de ma is re lem -
brar a par te de seu re la tó rio que toca no tema:

Já no art. 16, ca put, exis te evi den te
erro da ti lo grá fi co. Não se tra ta de con cur so
pú bli co de pro vas e tí tu los e, sim, de con cur -
so pú bli co de pro vas de tí tu los. O no tá rio ou
re gis tra dor que se ha bi li ta ao con cur so de
re mo ção já é ti tu lar de de le ga ção e dele não
se exi gi rá pro va de qua li fi ca ção, pois este já
a tem.

Com a apro va ção da pro po si ção ora re la ta da,
es ta rá sa na do o pro ble ma, pois o Au tor teve o des ve lo 
de, eli mi nar do tex to o ter mo “pro vas”, uti li zan do ape-
nas “con cur so de tí tu los”, de modo a não de i xar qual-
quer mar gem a in ter pre ta ções di ver gen tes.

III – Voto do Re la tor

Em face dos ar gu men tos aci ma 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 da Câ-
ma ra nº 106, de 2001, e, no mé ri to, pela sua apro va -
ção.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor 
– Anto nio Car los Jú ni or – Jef fer son Pé res – Luiz
Otá vio – José Fo ga ça – Mar lu ce Pin to – Amir Lan-
do –Ro meu Tuma – Ma ria do Car mo Alves –Ca sil -
do Mal da ner – Be ní cio Sam pa io – Íris Re zen de.

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR JOSÉ
EDUARDO DUTRA, NA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

Cu i da o pro je to em epí gra fe que al te ra ção que
se pre ten de seja fe i ta ao art. 16 da Lei nº 8.935, de
18 de no vem bro de 1994, que tra ta do pre en chi men -
to de va gas de ser ven ti as no ta ri a is ou de re gis tro.

Con so an te tal dis po si ti vo, dois ter ços das va gas
exis ten tes de vem ser pre en chi das me di an te con cur so 
pú bli co de pro vas e tí tu los, fa cul tan do-se a pos tu la -
ção a todo ci da dão bra si le i ro, por ta dor de di plo ma de
ba cha rel em di re i to, ou que, nos ter mos do § 2º do art.
15 do mes mo di plo ma le gal, con tem dez anos de
exer cí cio de ati vi da de no ta ri al ou de re gis tro. O ter ço
das va gas re ma nes cen tes deve ser pre en chi do por
re mo ção, me di an te con cur so de pro vas e tí tu los.

Bus ca-se, por meio da pro po si ção, eli mi nar a
exi gên cia de con cur so de pro vas para o pre en chi -
men to das va gas re ser va das para re mo ção; a es co -
lha, por tan to, pas sa ria a ser fe i ta por sim ples ava li a -
ção de tí tu los.

Na ex po si ção de mo ti vos, sus ten tou o en tão Mi-
nis tro da Jus ti ça José Car los Dias que ha ve ria um
equí vo co na dis po si ção, sem, con tu do, es cla re cer se
o erro se ria de or dem me ra men te for mal ou ma te ri al.

Em ver da de, não há erro de es pé cie al gu ma. A
ma té ria foi ob je to de con si de ra ção ex plí ci ta do Se na -
do Fe de ral e a von ta de do le gis la dor res tou cla ra, tan-
to é que a men ci o na da me di da sa ne a do ra do equí vo -
co, a Emen da nº 2, des ta Co mis são, quan do da tra mi -
ta ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 16/94, do qual
re sul tou a Lei nº 8.935/94, foi re ti ra da pelo re la tor da
ma té ria, o en tão Se na dor Mag no Ba ce lar, após a
apre sen ta ção do Re que ri men to nº 772/94, do Se na -
dor Edu ar do Su plicy, que vi sa va a re je i ção da emen-
da, de au to ria da pró pria re la to ria. Não se ol vi de que
Mag no Ba ce lar foi tam bém au tor do po lê mi co PLC nº
86/96, que tra ta va da apo sen ta do ria de no tá ri os e re-
gis tra do res, apro va do no Se na do Fe de ral ao fi nal do
ano pas sa do e ve ta do in te gral men te pelo Pre si den te
da Re pú bli ca.

Por cer to, para que não ca ís se no ri dí cu lo a ex-
pres são ”con cur so de tí tu los“, é que se cu nhou a ex-
pres são ”con cur so de pro vas de tí tu los“, já re pu di a da
e que ora in ten ta-se res ta u rar.

Ade ma is, a im pug na ção do dis po si ti vo, por in-
cons ti tu ci o na li da de, pela Asso ci a ção dos No tá ri os e
Re gis tra do res do Bra sil, por meio da ADIN nº 2.018,
teve o pe di do ca u te lar de sus pen são de sua efi cá cia
in de fe ri do pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em Ses são 
Ple ná ria de 13.10.99, por tan to, um mês após o en vio
da men sa gem pre si den ci al ao Con gres so Na ci o nal.

Com efe i to, à luz dos ele men tos te le o ló gi cos e
sis te má ti cos, a mo di fi ca ção não me re ce pros pe rar.
Uma mera ava li a ção de ti tu la ção dos no tá ri os e re gis -
tra do res, para fim de re mo ção, en cer ra ria tal car ga de
sub je ti vi da de, que a exi gên cia cons ti tu ci o nal de con-
cur so nes te caso, se ria cor rom pi da. A ex pres são con-
cur so, para efe i to de exer cí cio de fun ções pú bli cas,
não dis pen sa cer ta me que seja le va do a efe i to por cri-
té ri os ob je ti vos de afe ri ção de mé ri to, isto é, por pro-
vas, sob pena de vi o la ção dos prin cí pi os cons ti tu ci o -
na is de im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci da de e,
so bre tu do, efi ciên cia, ins cul pi dos no ca put do art. 37,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, apli cá vel aos ser vi ços no ta -
ri a is e de re gis tro, dada a na tu re za de de le ga ção do
po der pú bli co des ses.
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Impor ta ob ser var, ain da, que a de le ga ção para
o exer cí cio de ati vi da de no ta ri al e de re gis tro, seja por
pro vi men to ini ci al ou por re mo ção, de pen de de ha bi li -
ta ção em con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, nos
ter mos do art. 14, in ci so I, da Lei nº 8.935/94. O ar gu -
men to de que o no tá rio ou re gis tra dor que se ha bi li ta
ao con cur so de re mo ção já é ti tu lar da de le ga ção e
que dele não se deve exi gir pro va de qua li fi ca ção,
pois este já a tem, não pros pe ra: a uma, por que, no
Bra sil, nem toda de le ga ção atu al men te exer ci da foi
ou tor ga da, ori gi nal men te, por ha bi li ta ção em con cur -
so pú bli co de pro vas e tí tu los; a duas por que a re mo -
ção pode ser pos tu la da para ofí cio dis tin to da que le
para o qual o pos tu lan te já te nha ad qui ri do ex pe riên -
cia. À gui sa de ilus tra ção: um ta be lião de re gis tro de
con tra tos ma rí ti mos deve ser ava li a do quan to aos
seus co nhe ci men tos, se pos tu la tor nar-se ofi ci al de
re gis tro de imó ve is; um ofi ci al de re gis tros ci vis deve
ter pro va do sua com pe tên cia para atu ar como ta be -
lião de pro tes tos de tí tu los.

A ti tu la ri da de de uma ser ven tia ex tra ju di ci al é
uma fun ção al ta men te com ple xa que exi ge, além de
do mí nio do di re i to no ta ri al e re gis tral, só li dos co nhe ci -
men tos de di ver sos ra mos do di re i to, do ver ná cu lo e
de pro ces sa men to de da dos. A pro va de co nhe ci men -
tos, por isso mes mo, é fun da men tal para que a es co -
lha se dê na pes soa da que le que ten de rá a pres tar o
ser vi ço de me lhor qua li da de.

Fica a per gun ta: por que se quer eli mi nar o sa lu -
tar cri té rio de ava li a ção de mé ri to para o exer cí cio da
de le ga ção, quan do o no tá rio ou re gis tra dor já goza da
re ga lia de dis pu tar um ni cho de va gas, que não po-
dem ser ob je to de pos tu la ção por qual quer dos ci da -
dãos, e que a re la ção can di da to/vaga é sen si vel men -
te me nor do que os dois ter ços de va gas res tan tes?

Por úl ti mo, faço mi nhas as pa la vras do Con sul -
tor Le gis la ti vo Moy sés Mar ce lo de Sil los, que na Nota
Téc ni ca nº 1.393, de 2001, que ins trui a ma té ria, de vi -
da men te apen sa da ao pro ces sa do, es cla re ce:

”Deve-se con si de rar que a gran de ma i -
o ria dos atu a is ti tu la res de car tó ri os ex tra ju -
di ci a is não in gres sou no ser vi ço me di an te
con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, não
pos su in do, pois, com pro va do co nhe ci men to
das ma té ri as ati nen tes ao re le van te ser vi ço
que pres tam. Per mi tir-lhes par ti ci par do con-
cur so de re mo ção sem a re a li za ção de pro-
vas de co nhe ci men tos se ria per mi tir que
pes so as sem a de vi da qua li fi ca ção as su -
mam ser ven ti as com ma i or mo vi men to.

A abo li ção do con cur so de pro vas con-
tra ria, en fim, os prin cí pi os da mo ra li da de, da
im pes so a li da de e da efi ciên cia, exa ra dos no
art. 37, ca put, da Cons ti tu i ção, os qua is de-
vem nor te ar toda a ad mi nis tra ção pú bli ca,
em seus di fe ren tes ní ve is.”

Pe los mo ti vos ex pos tos, voto con tra ri a men te à
pro po si ção em apre ço.

Sala das Re u niões, de mar ço de 2002. – Se na -
dor José Edu ar do Du tra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. (*) Com pe te pri va ti va men te à União le-

gis lar so bre:
....................................................................................

XXV – re gis tros pú bli cos;
....................................................................................

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;
....................................................................................

Art. 61. (*) A ini ci a ti va das leis com ple men ta res
e or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

Art. 236. Os ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro são
exer ci dos em ca rá ter pri va do, por de le ga ção do Po der 
Pú bli co.

§ 1º Lei re gu la rá as ati vi da des, dis ci pli na rá a
res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal dos no tá ri os, dos ofi-
ci a is de re gis tro e de seus pre pos tos, e de fi ni rá a fis-
ca li za ção de seus atos pelo Po der Ju di ciá rio.
....................................................................................

§ 3º O in gres so na ati vi da de no ta ri al e de re gis -
tro de pen de de con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los,
não se per mi tin do que qual quer ser ven tia fi que vaga,
sem aber tu ra de con cur so de pro vi men to ou de re mo -
ção, por mais de seis me ses.
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O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Os Pro je -
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 176 a 178, de 2002, li-
dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na -
do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, §
1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art.
122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 106, de 2001 (nº 1.698/99, 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 o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem bro de
1994, que re gu la men ta o art. 236 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe-
ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce -
ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, pro je tos de lei de ini ci a ti va da Co mis são Mis ta
de Se gu ran ça Pú bli ca, que se rão li dos pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Álva ro Dias.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 115, DE 2002

(Da Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na -
da a le van tar e di ag nos ti car as ca u sas e
efe i tos da vi o lên cia que as so la o País)

Gru po de Tra ba lho-Sub co mis são – Cri-
me Orga ni za do, Nar co trá fi co e La va gem De
Di nhe i ro (Gru po 3)

“Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal
Anti dro gas; so bre a pre ven ção, a re pres -
são e o tra ta men to; de fi ne cri mes, re gu la
o pro ce di men to nos cri mes que de fi ne e
dá ou tras pro vi dên ci as.”

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

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º Esta lei re gu la as ati vi da des, as ações e
ope ra ções re la ci o na das ao con tro le, à pre ven ção e
re pres são ao trá fi co ilí ci to, ao usa in de vi do, e à pro du -
ção não au to ri za da de subs tân ci as ou pro du tos que
ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, bem como
as me di das de tra ta men to, re cu pe ra ção e re in ser ção
so ci al do usuá rio e de pen den te.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se ca pa zes de ca-
u sar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, para os fins des-
ta lei, aque las subs tân ci as ou pro du tos que as sim fo-
rem es pe ci fi ca dos em lei ou re la ci o na dos, em lis tas
atu a li za das pe ri o di ca men te, pelo ór gão com pe ten te
do Mi nis té rio da Sa ú de.

Art. 2º É de ver de to das as pes so as, fí si cas ou
ju rí di cas, na ci o na is ou es tran ge i ras com do mi cí lio ou
sede no País, co la bo rar na pre ven ção da pro du ção,
do trá fi co ou uso in de vi dos de subs tân ci as ou pro du -
tos que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

§ 1º A pes soa ju rí di ca que, in jus ti fi ca da men te,
ne gar-se a co la bo rar com os pre ce i tos des ta lei terá
ime di a ta men te sus pen sos ou in de fe ri dos au xí li os ou
sub ven ções, ou au to ri za ção de fun ci o na men to, pela
União, pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e pe los
mu ni cí pi os, e suas au tar qui as, em pre sas pú bli cas,
so ci e da des de eco no mia mis ta e fun da ções, sob
pena de res pon sa bi li da de da au to ri da de con ce den te.

§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os cri a rão es tí mu los fis ca is e ou tros, des ti na -
dos ás pes so as fí si cas e ju rí di cas que co la bo ra rem na
pre ven ção da pro du ção, do trá fi co e do uso de subs-
tân ci as ou pro du tos que ca u sem de pen dên cia fí si ca
ou psí qui ca.

Art 3º Fica ins ti tu í do o Sis te ma Na ci o nal Anti-
dro gas, cons ti tu í do pelo con jun to de ór gãos que exer-
cem, nos âm bi tos fe de ral, es ta du al, dis tri tal e mu ni ci -
pal, ati vi da des re la ci o na das com:

I – a pre ven ção do uso in de vi do, o tra ta men to, a
re cu pe ra ção e a re in ser ção so ci al de de pen den tes de
subs tân ci as ou pro du tos que ca u sem de pen dên cia fí-
si ca ou psí qui ca; e

II – a re pres são ao uso in de vi do, a pre ven ção e a
re pres são do trá fi co ilí ci to e da pro du ção não au to ri -
za da de subs tân ci as ou pro du tos que ca u sem de pen -
dên cia fí si ca ou psí qui ca.

§ 1º O sis te ma de que tra ta este ar ti go é for mal -
men te es tru tu ra do por de cre to do Po der Exe cu ti vo,
que dis põe so bre os me ca nis mos de co or de na ção e
con tro le glo ba is de ati vi da des, e so bre os me ca nis -
mos de co or de na ção e con tro le in clu í dos es pe ci fi ca -
men te nas áre as de atu a ção dos go ver nos fe de ral,
es ta du a is e mu ni ci pa is.

§ 2º Fica ins ti tu í do ain da, no âm bi to e sob a co-
or de na ção do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, o
Ban co de Da dos Esta tís ti cos de Re pres são a Entor-
pe cen tes, sis te ma in for ma ti za do e in te gra do em rede
na ci o nal.

Art. 4º É fa cul ta do à União ce le brar con vê ni os
com os Esta dos, com o Dis tri to Fe de ral e com os Mu-
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ni cí pi os, e com en ti da des pú bli cas e pri va das além de
or ga nis mos es tran ge i ros, vi san do á pre ven ção, ao
tra ta men to, à fis ca li za ção, ao con tro le, à re pres são ao
trá fi co e ao uso in de vi do de subs tân ci as ou pro du tos
ca pa zes de ca u sar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca,
ob ser va do, quan to aos re cur sos fi nan ce i ros e or ça -
men tá ri os, o dis pos to no art. 46.

§ 1º Entre as me di das de pre ven ção in clui-se a
ori en ta ção es co lar nos três ní ve is de en si no, abran-
gen do-se pro fes so res e pais.

§ 2º A li be ra ção dos re cur sos pre vis tos na Lei nº
7.560/86 em fa vor de Esta dos e Dis tri to Fe de ral de-
pen de rá de sua ade são e obe diên cia às di re tri zes bá-
si cas dos con vê ni os e do for ne ci men to, pe las res pec -
ti vas po lí ci as ju di ciá ri as, de da dos ne ces sá ri os á atu-
a li za ção do sis te ma pre vis to no pa rá gra fo se gun do do
ar ti go an te ri or.

Art. 5º As au to ri da des sa ni tá ri as, ju di ciá ri as, po-
li ci a is e al fan de gá ri as or ga ni za rão e man te rão es ta -
tís ti cas, re gis tros e de ma is in for mes das res pec ti vas
ati vi da des re la ci o na das com a pre ven ção, a fis ca li za -
ção, o con tro le e a re pres são de que tra ta esta lei, e
os re me te rão, men sal men te, à Se cre ta ria Na ci o nal
Anti dro gas – SINAD, que os con so li da rá, di fun din -
do-os en tre os ór gãos do SISNAD.

Pa rá gra fo úni co. Cabe ao Con se lho Na ci o nal
Anti dro gas – CONAD apro var os re la tó ri os glo ba is e
anu a is e re me tê-los ao ór gão in ter na ci o nal de con tro -
le de en tor pe cen tes.

Art. 6º É fa cul ta do à Se cre ta ria Na ci o nal Anti-
dro gas – SENAD, ao Mi nis té rio Pú bli co, aos ór gãos
de de fe sa do con su mi dor e às au to ri da des po li ci a is
re qui si tar às au to ri da des sa ni tá ri as a re a li za ção de
ins pe ção em em pre sas in dus tri a is e co mer ci a is, es ta -
be le ci men tos hos pi ta la res, de pes qui sa, de en si no,
ou con gê ne res, as sim como nos ser vi ços mé di cos e
far ma cêu ti cos que pro du zi rem, ven de rem, ad qui ri -
rem, con su mi rem, pres cre ve rem ou for ne ce rem subs-
tân ci as ou pro du tos que ca u sem de pen dên cia fí si ca
ou psí qui ca.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri da de re qui si tan te pode
de sig nar téc ni cos es pe ci a li za dos para as sis tir à ins-
pe ção, bem como com pa re cer pes so al men te à sua
re a li za ção.

Art. 7º No caso de fa lên cia ou li qui da ção ex tra ju -
di ci al de em pre sas ou es ta be le ci men tos re fe ri dos no
ar ti go an te ri or, ou de qual quer ou tro em que exis tam
subs tân ci as ou pro du tos que ca u sem de pen dên cia fí-
si ca ou psí qui ca, in cum be ao ju í zo pe ran te o qual tra-
mi te o fe i to:

I – de ter mi nar, ime di a ta men te à ciên cia da fa-
lên cia ou li qui da ção, se jam la cra das suas ins ta la -
ções;

II – or de nar à au to ri da de sa ni tá ria de sig na da
em lei a ur gen te ado ção das me di das ne ces sá ri as ao
re ce bi men to e guar da, em de pó si to, das subs tân ci as
ou pro du tos ca pa zes de ca u sar de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca ar re ca da das;

III – dar ciên cia ao ór gão do Mi nis té rio Pú bli co,
para acom pa nhar o fe i to.

§ 1º Da li ci ta ção para ali e na ção de subs tân ci as
ou pro du tos não pros cri tos re fe ri dos no in ci so II, só
po dem par ti ci par pes so as ju rí di cas re gu lar men te ha-
bi li ta das na área de sa ú de ou de pes qui sa ci en tí fi ca
que com pro vem a des ti na ção lí ci ta a ser dada ao pro-
du to a ser ar re ma ta do.

§ 2º Res sal va da a hi pó te se de que tra ta o § 3º, o
pro du to não ar re ma ta do será, ato con tí nuo à has ta
pú bli ca, des tru í do pela au to ri da de sa ni tá ria, na pre-
sen ça dos Con se lhos Esta du a is de Entor pe cen tes e
do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 3º Fi gu ran do en tre o pra ce a do e não-ar re ma -
ta do es pe ci a li da des far ma cêu ti cas em con di ções de
em pre go te ra pêu ti co, fi ca rão as mes mas de po si ta das 
sob a guar da do Mi nis té rio da Sa ú de, que as des ti na -
rá à rede pú bli ca de sa ú de.

CAPÍTULO II
Da Pre ven ção, da Erra di ca ção e do Tra ta men to

Seção I
Da Pre ven ção e da Erra di ca ção

Art. 8º São pro i bi dos em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal as subs tân ci as ou pro du tos que ca u sem de pen -
dên cia fí si ca ou psí qui ca, bem como o plan tio, a cul tu -
ra, a co lhe i ta e a ex plo ra ção de ve ge ta is e subs tra tos
que as con te nham, res sal va da a hi pó te se de au to ri -
za ção le gal ou re gu la men tar.

§ 1º Com pe te ao Mi nis té rio da Sa ú de, além do
pre vis to no pa rá gra fo úni co do art. 10, ba i xar ins tru -
ções de ca rá ter ge ral ou es pe cí fi co so bre li mi ta ção, fis-
ca li za ção e con tro le da fa bri ca ção, do co mér cio e do
uso das subs tân ci as ou pro du tos re fe ri dos nes ta lei.

§ 2º Exclu si va men te para fins me di ci na is ou ci-
en tí fi cos, pode o Mi nis té rio da Sa ú de au to ri zar o plan-
tio, a cul tu ra e a co lhe i ta dos ve ge ta is re fe ri dos no ca-
put, em lo cal e pra zo pre de ter mi na dos, me di an te fis-
ca li za ção, su je i tan do-se o ato à cas sa ção, a qual quer
tem po, pelo mes mo ór gão da que le Mi nis té rio, ou por
ou tro de ma i or hi e rar quia.

§ 3º As plan ta ções ilí ci tas se rão des tru í das pe-
las au to ri da des po li ci a is, que re co lhe rão quan ti da de
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su fi ci en te para exa me pe ri ci al, de tudo la vran do auto
cir cuns tan ci a do de in ci ne ra ção, as se gu ra das as me-
di das ne ces sá ri as para a pre ser va ção da pro va.

§ 4º A des tru i ção de subs tân ci as ou pro du tos
que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca far-se-á
por in ci ne ra ção, será pre ce di da de au to ri za ção ju di ci -
al e exe cu ta da pelo de le ga do de po lí cia, na pre sen ça
do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co e da au to ri da -
de sa ni tá ria, me di an te auto cir cuns tan ci a do.

§ 5º Em caso de ser uti li za da a que i ma da para
des tru ir a plan ta ção, ob ser var-se-ão, além das ca u te -
las ne ces sá ri as à pro te ção ao meio am bi en te, o dis-
pos to no De cre to nº 2.661, de 8 de ju lho de 1998, no
que cou ber, dis pen sa da a au to ri za ção pré via do ór-
gão pró prio do Sis te ma Na ci o nal do Meio Ambi en te –
SISNAMA.

§ 6º As gle bas cul ti va das com plan ta ções ilí ci tas 
se rão ex pro pri a das, con for me o dis pos to no art. 243
da Cons ti tu i ção, de acor do com a le gis la ção em vi gor.

Art. 9º É in dis pen sá vel li cen ça pré via da au to ri -
da de sa ni tá ria para pro du zir, ex tra ir, fa bri car, trans for -
mar, pre pa rar, pos su ir, man ter em de pó si to, im por tar,
ex por tar, re ex por tar, re me ter, trans por tar, ex por, ofe-
re cer, ven der, com prar, tro car, ce der ou ad qui rir, para
qual quer fim, subs tân ci as ou pro du tos que ca u sem
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, ou ma té ria-pri ma
des ti na da à sua pre pa ra ção, ob ser va das as de ma is
exi gên ci as le ga is.

Pa rá gra fo úni co. É dis pen sa da a exi gên cia pre-
vis ta nes te ar ti go para a aqui si ção de me di ca men tos,
me di an te pres cri ção mé di ca, de acor do com os pre-
ce i tos le ga is e re gu la men ta res.

Art. 10. Os di ri gen tes de es ta be le ci men tos ou
en ti da des das áre as de en si no, sa ú de, jus ti ça, mi li tar,
pri si o nal e po li ci al, ou de en ti da de so ci al, re li gi o sa,
cul tu ral, re cre a ti va, des por ti va, be ne fi cen te, de abri go 
de cri an ças e ado les cen tes, re pre sen ta ti vas da mí dia, 
das co mu ni da des te ra pêu ti cas, dos ser vi ços na ci o na -
is pro fis si o na li zan tes, das as so ci a ções as sis ten ci a is,
das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, dos clu bes de ser vi ço, e
dos mo vi men tos co mu ni tá ri os or ga ni za dos ado ta rão,
no âm bi to de suas res pon sa bi li da des, to das as me di -
das ne ces sá ri as à pre ven ção ao trá fi co, e ao uso de
subs tân ci as ou pro du tos que ca u sem de pen dên cia fí-
si ca ou psí qui ca.

§ 1º As pes so as ju rí di cas e as ins ti tu i ções e en ti -
da des, pú bli cas ou pri va das, im ple men ta rão pro gra -
mas que as se gu rem a pre ven ção ao trá fi co e uso de
subs tân ci as ou pro du tos que ca u sem de pen dên cia fí-
si ca ou psí qui ca em seus res pec ti vos lo ca is de tra ba -

lho, in clu in do cam pa nhas e ações pre ven ti vas di ri gi -
das a fun ci o ná ri os e seus fa mi li a res.

§ 2º São me di das de pre ven ção re fe ri das no ca-
put as que vi sem, en tre ou tros ob je ti vos, aos se guin tes:

I – in cen ti var ati vi da des es por ti vas, ar tís ti cas e
cul tu ra is;

II – pro mo ver de ba tes de ques tões li ga das à sa-
ú de, ci da da nia e éti ca;

III – man ter nos es ta be le ci men tos de en si no
ser vi ços de apo io, ori en ta ção e su per vi são de pro fes -
so res e alu nos;

IV – man ter nos hos pi ta is ati vi da des de re cu pe -
ra ção de de pen den tes e de ori en ta ção de seus fa mi li -
a res.

Seção Ii
Do Tra ta men to

Art. 11. O de pen den te ou o usuá rio de subs tân -
ci as ou pro du tos que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca, re la ci o na dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de, fica
su je i to às me di das pre vis tas nes te Ca pí tu lo e Se ção.

Art. 12. As re des dos ser vi ços de sa ú de da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí -
pi os de sen vol ve rão pro gra mas de tra ta men to do
usuá rio de subs tân ci as ou pro du tos que ca u sem de-
pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, obri ga tó ria a pre vi são
or ça men tá ria ade qua da.

§ 1º O tra ta men to do de pen den te ou do usuá rio
será fe i to, sem pre que pos sí vel, de for ma mul ti pro fis -
si o nal e com a as sis tên cia de sua fa mí lia.

§ 2º Cabe ao Mi nis té rio da Sa ú de re gu la men tar
as ações que vi sem à re du ção dos da nos so ci a is e à
sa ú de.

§ 3º As em pre sas pri va das que de sen vol ve rem
pro gra mas de re in ser ção no mer ca do de tra ba lho, do
de pen den te ou usuá rio de subs tân ci as ou pro du tos
que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, en ca mi -
nha dos por ór gão ofi ci al, po de rão re ce ber be ne fí ci os
a se rem cri a dos pela União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral
e mu ni cí pi os.

§ 4º Os es ta be le ci men tos de sa ú de ou qual quer
ins ti tu i ção ha bi li ta da que re ce ba de pen den tes ou
usuá ri os para tra ta men to, en ca mi nha rá ao Mi nis té rio
da Sa ú de, até o dia dez de cada mês, mapa es ta tís ti -
co de óbi tos e dos ca sos aten di dos no mês an te ri or,
com a in di ca ção do có di go in ter na ci o nal da do en ça,
ve da da a men ção ao nome do pa ci en te.

§ 5º Os es ta be le ci men tos e ins ti tu i ções a que se
re fe re o pa rá gra fo an te ri or re ce be rão re cur sos do Fu-
nad e do SUS, para o que, sen do pri va dos, de ve rão
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ca das trar-se e so frer a fis ca li za ção do Con se lho
Esta du al de Entor pe cen tes de sua área de atu a ção.

§ 6º No caso de in ter na ção ou de tra ta men to
am bu la to ri al do de pen den te por or dem ju di ci al, será
fe i ta co mu ni ca ção men sal do es ta do de sa ú de e re cu -
pe ra ção do pa ci en te ao ju í zo com pe ten te, se esse o
de ter mi nar.

Art. 13. O de pen den te ou usuá rio de subs tân cia
ou pro du to que, em ra zão da prá ti ca de qual quer in-
fra ção pe nal, en con trar-se cum prin do pena pri va ti va
de li ber da de ou me di da de se gu ran ça, de ve rá ser
sub me ti do a tra ta men to em am bu la tó rio in ter no do
sis te ma pe ni ten ciá rio res pec ti vo.

CAPÍTULO III
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 14. Impor tar, ex por tar, re me ter, pre pa rar,
pro du zir, fa bri car, ad qui rir, ven der, ex por à ven da, ofe-
re cer, ter em de pó si to, trans por tar, tra zer con si go,
guar dar, pres cre ver, mi nis trar, en tre gar a con su mo ou
for ne cer, ain da que gra tu i ta men te, sem au to ri za ção
ou em de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou re gu la -
men tar, subs tân cia ou pro du to ca paz de ca u sar de-
pen dên cia fí si ca ou psí qui ca:

Pena – pri são, de 3 (três) a 15 (quin ze) anos, e
pa ga men to de se te cen tos (700) a um mil e qui nhen -
tos (1.500) dias-mul ta.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
I – im por ta, ex por ta, re me te, pro duz, fa bri ca, ad-

qui re, ven de, ex põe à ven da, ofe re ce, for ne ce, tem
em de pó si to, trans por ta, traz con si go ou guar da, ain-
da que gra tu i ta men te, sem au to ri za ção ou em de sa -
cor do com de ter mi na ção le gal ou re gu la men tar, ma-
té ria-pri ma, in su mo ou pro du to quí mi co des ti na do à
pre pa ra ção de subs tân cia ou pro du to ca paz de ca u -
sar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca;

II – se me ia, cul ti va ou faz a co lhe i ta de plan tas
que se cons ti tu am ma té ria-pri ma para a pre pa ra ção
de subs tân cia ou pro du to ca paz de ca u sar de pen dên -
cia fí si ca ou psí qui ca;

III – uti li za lo cal ou bem de qual quer na tu re za de
que tem a pro pri e da de, pos se, ad mi nis tra ção, guar da
ou vi gi lân cia, ou con sen te que ou trem dele se uti li ze,
ain da que gra tu i ta men te, para o trá fi co ilí ci to de subs-
tân cia ou pro du to ca paz de ca u sar de pen dên cia fí si ca 
ou psí qui ca.

IV – de qual quer for ma, sal vo as pre vis tas nos
pa rá gra fos se guin tes, con tri bui para a prá ti ca dos cri-
mes des cri tas no ca put e nes te pa rá gra fo.

§ 2º Indu zir ou ins ti gar even tu al men te al guém
ao uso in de vi do de subs tân cia ou pro du to ca paz de

ca u sar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, ou con sen tir
que com tal fim uti li ze, gra tu i ta men te, bem ou lo cal de
qual quer na tu re za de que tem a pro pri e da de, pos se,
ad mi nis tra ção, guar da ou vi gi lân cia.

Pena – pri são, de 1 (um) a 3 (três) anos e pa ga -
men to de du zen tos (200) a qua tro cen tos (400)
dias-mul ta, se não se con su ma o uso; ou pri são, de
(3) três a (5) cin co anos e pa ga men to de qua tro cen tos 
(400) a se te cen tos (700) dias-mul ta, se re sul ta prá ti ca 
de con du ta des cri ta no art. 24.

§ 3º Ofe re cer, even tu al men te e sem ob je ti vo de
lu cro, a pes soa de seu re la ci o na men to, subs tân cia ou
pro du to ca paz de ca u sar de pen dên cia fí si ca ou psí-
qui ca, para jun tos a con su mi rem:

Pena – pri são, de 6 (seis) me ses a 1 (um) ano, e
pa ga men to de se te cen tos (700) a (1.500) dias-mul ta,
sem pre ju í zo das me di das edu ca ti vas pre vis tas no
art. 23.

§ 4º Tra tan do-se de in fra ção ao ca put des te ar ti -
go, ou a seu § 2º, po de rá o juiz re du zir as pe nas de
1/6 (um sex to) a 1/3 (um ter ço), ve da da a cu mu la ção
com o be ne fí cio a que se re fe re o art. 25 e sua con ver -
são em pe nas res tri ti vas de di re i tos, des de que con-
cor ram to das as se guin tes cir cuns tân ci as:

a) exi ba o agen te pri ma ri e da de, bons
an te ce den tes, con du ta so ci al ade qua da e
per so na li da de não in cli na da à de lin qüên cia;

b) re du zi do po ten ci al ofen si vo da con-
du ta, ex pres so na au sên cia de ha bi tu a li da -
de, ca rá ter não pro fis si o nal, pe que na quan-
ti da de e ba i xa no ci vi da de da subs tân cia ou
pro du to;

c) ino cor rên cia de qual quer das hi pó te -
ses a que se re fe rem os arts. 24 e 26;

d) seja o agen te de pen den te.

Art. 15. Fa bri car, ad qui rir, uti li zar, trans por tar,
ofe re cer, ven der, dis tri bu ir, en tre gar a qual quer tí tu lo, 
pos su ir, guar dar ou for ne cer, ain da que gra tu i ta men -
te, ma qui ná rio, apa re lho, ins tru men to ou qual quer
ob je to des ti na do à pro du ção ou à fa bri ca ção in de vi -
da de subs tân cia ou pro du to ca paz de ca u sar de-
pen dên cia fí si ca ou psí qui ca:

Pena – pri são, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pa-
ga men to de se te cen tos (700) a um mil e du zen tos
(1.200) dias-mul ta.

Art. 16. Asso ci a rem-se duas ou mais pes so as
para o fim de pra ti car, re i te ra da men te ou não, qual-
quer dos cri mes pre vis tos nos arts. 14 ca put, 14 § 1º,
ou 15:
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Pena – pri são, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pa-
ga men to de se te cen tos (700) a um mil e du zen tos
(1.200) dias-mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas in cor re
quem, nas con di ções do ca put, as so cia-se para a
prá ti ca re i te ra da de cri mes de fi ni dos, nos arts. 17 ou
19 des ta lei.

Art. 17. Fi nan ci ar a prá ti ca de qual quer dos cri-
mes pre vis tos nos arts. 14 ca put, 14 § 1º, ou 15:

Pena – pri são, de 8 (oito) a 20 (vin te) anos, e pa-
ga men to de um mil e qui nhen tos (1.500) a qua tro mil
(4.000) dias-mul ta.

Art. 18. Co la bo rar, como in for man te, com gru po,
or ga ni za ção ou as so ci a ção des ti na dos à prá ti ca de
qual quer dos cri mes pre vis tos nos arts. 14 ca put, 14
§ 1º, 15 ou 19 des ta lei:

Pena – pri são, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pa-
ga men to de tre zen tos (300) a se te cen tos (700)
dias-mul ta.

Art. 19. Ocul tar ou dis si mu lar a na tu re za, ori-
gem, lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi men ta ção ou pro-
pri e da de de bem, di re i to ou va lor pro ve ni en te, di re ta
ou in di re ta men te, da prá ti ca de qual quer dos cri mes
pre vis tos no art. 14 ca put, 14 § 1º, ou 15, des ta lei:

Pena – pri são, de 3 (três) a (10) dez anos, e pa-
ga men to de se te cen tos (700) a um mil e du zen tos
(1.200) dias-mul ta.

Art. 20. Pres cre ver ou mi nis trar, cul po sa men te,
o mé di co, den tis ta, far ma cêu ti co ou ou tro pro fis si o nal
da área de sa ú de, subs tân cia ou pro du to ca paz de
ca u sar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, des ne ces sa ri -
a men te, ou em dose evi den te men te su pe ri or à ne ces -
sá ria, ou em de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou
re gu la men tar:

Pena – me di das res tri ti vas de di re i to e, na re in ci -
dên cia, pri são, de 6 (seis) me ses a 2 (dois) anos, e
pa ga men to de oi ten ta a du zen tos (200) dias-mul ta.

Pa rá gra fo úni co. O juiz co mu ni ca rá a con de na -
ção ao Con se lho Fe de ral da ca te go ria pro fis si o nal a
que per ten ça o agen te.

Art. 21. Con du zir em bar ca ção ou ae ro na ve
após o con su mo de subs tân cia ou pro du to ca paz de
ca u sar trans tor no de cons ciên cia.

Pena – pri são, de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos,
além da apre en são do ve í cu lo, cas sa ção da ha bi li ta -
ção res pec ti va e pa ga men to de du zen tos (200) a qua-
tro cen tos (400) dias-mul ta.

Pa rá gra fo úni co. as pe nas de pri são e mul ta,
apli ca das cu mu la ti va men te com as de ma is, se rão de
4 (qua tro) a 6 (seis) anos e de qua tro cen tos (400) a

(600), se o ve í cu lo re fe ri do no ca put for de trans por te
co le ti vo de pas sa ge i ros.

Art. 22. Adqui rir, guar dar, ter em de pó si to, trans-
por tar ou tra zer con si go para con su mo pes so al, em
pe que na quan ti da de, subs tân cia ou pro du to ca paz de
ca u sar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, sem au to ri za -
ção ou em de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou re-
gu la men tar.

Me di das de ca rá ter edu ca ti vo:
I – pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de;
II – com pa re ci men to a pro gra ma ou cur so edu-

ca ti vo;
III – pro i bi ção de fre qüên cia a de ter mi na dos lo-

ca is;
IV – sub mis são a tra ta men to;
§ 1º Às mes mas me di das sub me te-se quem,

para seu con su mo pes so al, se me ia, cul ti va ou co lhe
plan tas des ti na das à pre pa ra ção de pe que na quan ti -
da de de subs tân cia ou pro du to ca paz de ca u sar de-
pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

§ 2º As me di das pre vis tas nos in ci sos I, II, III e IV
do ca put se rão apli ca das pelo pra zo má xi mo de um
ano; tra tan do-se, po rém, de in fra ção ao art. 14, § 4º,
po de rá a me di da re fe ri da no in ci so IV ter a du ra ção da
pena pri va ti va de li ber da de fi xa da.

§ 3º As me di das pre vis tas nos in ci sos I a IV, que
não se rão con si de ra das para efe i to de re in ci dên cia,
po de rão ser cu mu la das en tre si.

§ 4º A pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de será
cum pri da, pre fe ren ci al men te, em pro gra mas co mu ni -
tá ri os, en ti da des edu ca ci o na is ou as sis ten ci a is, hos-
pi ta is, es ta be le ci men tos con gê ne res, pú bli cos ou pri-
va dos sem fins lu cra ti vos, que se ocu pem, to dos eles,
da pre ven ção do con su mo ou da re cu pe ra ção de
usuá ri os e de pen den tes de subs tân cia ou pro du to ca-
paz de ca u sar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

§ 5º Para ga ran tia do cum pri men to das me di das
edu ca ti vas a que se re fe re o ca put, nos in ci sos I, II e
III, a que in jus ti fi ca da men te, se re cu se o agen te, po-
de rá o juiz sub me tê-lo, su ces si va men te:

I – a ad mo es ta ção ver bal;
II – a mul ta.
§ 6º Na hi pó te se de de sa ten di men to, pelo agen-

te, das con di ções re la ti vas à me di da a que se re fe re o
in ci so IV, po de rá o juiz de ter mi nar o seu cum pri men to
com pul só rio, in clu si ve com a in ter na ção em es ta be le -
ci men to apro pri a do.

Art. 23. Na im po si ção da me di da edu ca ti va a
que se re fe re o in ci so II do § 5º do art. 24, o juiz, aten-
den do a re pro va bi li da de da con du ta, fi xa rá o nú me ro
de dias mul ta, em quan ti da de nun ca in fe ri or a qua ren -
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ta nem su pe ri or a cem, atri bu in do de po is a cada um,
se gun do a ca pa ci da de eco nô mi ca do agen te, o va lor
de um trin ta avos até três ve zes o va lor do ma i or sa lá -
rio mí ni mo.

Pa rá gra fo úni co. os va lo res de cor ren tes da im-
po si ção da mul ta a que se re fe re o § 5º do art. 24 se-
rão cre di ta dos à con ta do Fun do Na ci o nal Anti dro gas.

Art. 24. As pe nas pre vis tas nos arts. 14, 15, 16,
17, 18 e 19 são au men ta das de um sex to a dois ter-
ços, se:

I – a na tu re za, a pro ce dên cia da subs tân cia ou
pro du to apre en di do e as cir cuns tân ci as do fato evi-
den ci a rem a trans na ci o na li da de do de li to;

II – o agen te pra ti car o cri me pre va le cen do-se
de fun ção pú bli ca ou no de sem pe nho de mis são de
edu ca ção, pá trio po der, guar da ou vi gi lân cia;

III – a in fra ção ti ver sido co me ti da nas de pen -
dên ci as ou ime di a ções de es ta be le ci men tos pri si o na -
is, de en si no ou hos pi ta la res, de se des de en ti da des
es tu dan tis, so ci a is, cul tu ra is, re cre a ti vas, es por ti vas,
ou be ne fi cen tes, de lo ca is de tra ba lho co le ti vo, de re-
cin tos onde se re a li zem es pe tá cu los ou di ver sões de
qual quer na tu re za, de ser vi ços de tra ta men to de de-
pen den tes de dro gas ou de re in ser ção so ci al, de uni-
da des mi li ta res ou po li ci a is ou em trans por tes pú bli -
cos;

IV – o cri me ti ver sido pra ti ca do com vi o lên cia,
gra ve ame a ça, em pre go de arma de fogo, ou qual-
quer pro ces so de in ti mi da ção di fu sa ou co le ti va;

V – ca rac te ri za do trá fi co in te res ta du al;
VI – se o ob je to da ação for cons ti tu í do de mais

de uma es pé cie de subs tân cia ou pro du to;
Pa rá gra fo úni co. nas hi pó te ses pre vis tas no in ci -

so IV, se rão as san ções re fe ren tes à vi o lên cia, gra ve
ame a ça ou em pre go de ar mas apli ca das cu mu la ti va -
men te com as dos cri mes re fe ri dos no ca put sem pre
que da apli ca ção do au men to de vam re sul tar pe nas
me no res.

Art. 25. Aos cri mes de fi ni dos nos arts. 14, 15, 16,
17, 18 e 19 apli cam-se os be ne fí ci os da co la bo ra ção
pre mi a da nos ter mos, con di ções e li mi tes a que se re-
fe re à lei de or ga ni za ções cri mi no sas.

Art. 26. As pe nas pre vis tas nos arts. 14 a 19 se-
rão apli ca das em do bro se sua prá ti ca en vol ver ou vi-
sar a atin gir me nor de de zo i to anos ou a quem te nha,
por qual quer mo ti vo, di mi nu í da ou su pri mi da a ca pa -
ci da de de en ten di men to e de ter mi na ção.

Art. 27. O Juiz, na fi xa ção das pe nas, con si de ra -
rá, com pre pon de rân cia so bre as de ma is cir cuns tân -
ci as pre vis tas no art. 59, do Có di go Pe nal, a na tu re za

e a quan ti da de da subs tân cia ou pro du to, a per so na li -
da de e a con du ta so ci al do agen te.

Art. 28. Na fi xa ção da mul ta a que se re fe rem os
arts. de 14 a 21, o juiz, aten den do ao que dis põe o ar-
ti go an te ri or, de ter mi na rá o nú me ro de di as mul ta, atri-
bu in do a cada um, se gun do as con di ções eco nô mi -
cas dos acu sa dos, va lor não in fe ri or a um trin ta avos
nem su pe ri or a cin co ve zes o ma i or sa lá rio mí ni mo.

Pa rá gra fo úni co. As mul tas, que em caso de
con cur so de cri mes se rão im pos tas sem pre cu mu la ti -
va men te, po dem ser au men ta das até o dé cu plo se,
em vir tu de da si tu a ção eco nô mi ca do acu sa do, con si -
de rá-las os ju í zes ine fi ca zes, ain da que apli ca das no
má xi mo.

Art. 29. Os cri mes pre vis tos nos arts. 14, ca put,
14 § 1º, 15, 16, 17, 18 e 19 des ta lei são ina fi an çá ve is
e in sus ce tí ve is de sur sis, gra ça, in dul to, anis tia, fi an -
ça, e li ber da de pro vi só ria, cum prin do-se suas pe nas
em re gi me in te gral men te fe cha do, ve da da sua con-
ver são em pe nas res tri ti vas de di re i tos.

Pa rá gra fo úni co. Nos cri mes pre vis tos no ca put,
dar-se-á o li vra men to con di ci o nal após o cum pri men -
to de dois ter ços (2/3) da pena, ve da da sua con ces -
são ao re in ci den te es pe cí fi co.

Art. 30. É isen to de pena o agen te que, em ra zão 
da de pen dên cia, ou sob o efe i to, pro ve ni en te de caso
for tu i to ou for ça ma i or, de subs tân ci as ou pro du tos
que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, era, ao
tem po da ação ou da omis são, qual quer que te nha
sido a in fra ção pe nal pra ti ca da, in te i ra men te in ca paz
de en ten der o ca rá ter ilí ci to do fato ou de de ter mi -
nar-se de acor do com esse en ten di men to.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do ab sol ver o agen te, re-
co nhe cen do, por for ça de pe rí cia ofi ci al, que esse
apre sen ta va, à épo ca do fato pre vis to nes te ar ti go, as
con di ções re fe ri das no ca put, de ter mi na rá o juiz, na
sen ten ça, o seu en ca mi nha men to para tra ta men to
mé di co ade qua do.

Art. 31. As pe nas po dem ser re du zi das de 1/3
(um ter ço) a 2/3 (dois ter ços) se, por for ça das cir-
cuns tân ci as pre vis tas no ar ti go an te ri or, o agen te não
pos su ía, ao tem po da ação ou da omis são, a ple na
ca pa ci da de de en ten der o ca rá ter ilí ci to do fato ou de
de ter mi nar-se de acor do com esse en ten di men to.

Pa rá gra fo úni co. Na sen ten ça con de na tó ria, o
juiz, re co nhe cen do a ne ces si da de de ser o agen te
sub me ti do a tra ta men to, de ter mi na rá que a tal se pro-
ce da, na for ma pre vis ta no art. 13.

Art. 32. Pres cre vem em dois anos a im po si ção
e a exe cu ção das me di das edu ca ti vas, ob ser va do
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no to can te à in ter rup ção do pra zo o dis pos to nos
arts. 107 e se guin tes do Có di go Pe nal.

CAPÍTULO IV
Do Pro ce di men to Pe nal

SEÇÃO ÚNICA
Do Pro ce di men to Co mum

Art. 33. O pro ce di men to re la ti vo aos pro ces sos
por cri mes de fi ni dos nes ta lei rege-se pelo dis pos to
nes te ca pí tu lo, apli can do-se, sub si di a ri a men te, as
dis po si ções do Có di go Pe nal, do Có di go de Pro ces so 
Pe nal e da Lei de Exe cu ção Pe nal.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do-se de in fra ção aos
arts. 14, ca put, 14, § 1º, 15, 16, 17, 18 e 19, o juiz,
sem pre que as cir cuns tân ci as o re co men dem, em pre -
ga rá os ins tru men tos pro te ti vos dos co la bo ra do res e
tes te mu nhas pre vis tos na lei de or ga ni za ções cri mi -
no sas.

Art. 34. Ocor ren do pri são em fla gran te, a de le -
ga do de po lí cia fará, ime di a ta men te, co mu ni ca ção ao
juiz com pe ten te e ao ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, re-
me ten do-lhes có pia do auto la vra do.

§ 1º tra tan do de in fra ção ao art. 23, será o in di ci -
a do, ime di a ta men te após a la vra tu ra do auto, pos to
em li ber da de, sal vo se es ti ver no gozo de me di da
edu ca ti va, quan do en tão, cum pri das as pro vi dên ci as
do ca put, será co lo ca do à dis po si ção do juiz que as
te nha im pos to, para os fins do art. 50.

§ 2º Para efe i to da la vra tu ra do auto de pri são
em fla gran te e es ta be le ci men to da ma te ri a li da de do
de li to, é su fi ci en te o la u do de cons ta ta ção da na tu re -
za e quan ti da de da subs tân cia ou pro du to que ca u se
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, fir ma do por pe ri to ofi-
ci al ou, na fal ta des se, por pes soa idô nea.

§ 3º O pe ri to que subs cre ver o la u do a que se re-
fe re o § 1º não fi ca rá im pe di do de par ti ci par da ela bo -
ra ção do la u do de fi ni ti vo.

Art. 35. O in qué ri to po li ci al será con clu í do no
pra zo de 15 (quin ze) dias, se o in di ci a do es ti ver pre so, 
e de 30 (trin ta) dias, quan do sol to.

Pa rá gra fo úni co. Os pra zos a que se re fe re este
ar ti go po dem ser du pli ca dos pelo juiz, ou vi do o Mi nis -
té rio Pú bli co, me di an te pe di do jus ti fi ca do da de le ga -
do de po lí cia.

Art. 36. Fin dos os pra zos a que se re fe re o art.
35, a de le ga do de po lí cia, re me ten do os au tos do in-
qué ri to ao ju í zo:

I – Re la ta rá su ma ri a men te as cir cuns tân ci as do
fato, jus ti fi can do as ra zões que o le va ram à clas si fi ca -
ção do de li to, in di can do a quan ti da de e na tu re za da

subs tân cia ou pro du to apre en di do, o lo cal e con di -
ções em que se de sen vol veu a ação cri mi no sa, as cir-
cuns tân ci as da pri são, a con du ta, a qua li fi ca ção e os
an te ce den tes do agen te; ou

II – Re que re rá sua de vo lu ção para a re a li za ção
de di li gên ci as ne ces sá ri as.

Pa rá gra fo úni co. a re mes sa dos au tos, na hi pó -
te se pre vis ta no in ci so I, far se-á sem pre ju í zo das di li -
gên ci as:

a) ne ces sá ri as ou úte is à ple na elu ci da ção do
fato, cujo re sul ta do de ve rá ser en ca mi nha do ao ju í zo
com pe ten te até quin ze dias an tes da au diên cia de
ins tru ção e jul ga men to;

b) ne ces sá ri as à in di ca ção dos bens, di re i tos e
va lo res de que seja ti tu lar o agen te, ou que fi gu rem
em seu nome, cujo re sul ta do de ve rá ser en ca mi nha -
do ao ju í zo com pe ten te até quin ze dias an tes da au-
diên cia de ins tru ção e jul ga men to.

Art. 37. Em qual quer fase da per se cu ção cri mi -
nal re la ti va aos cri mes pre vis tos nes ta lei, são per mi ti -
dos, além dos pre vis tos em lei, me di an te au to ri za ção
ju di ci al, e ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co, os se guin tes
pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os:

I – a in fil tra ção, de con for mi da de com o dis pos to
na lei de or ga ni za ções cri mi no sas;

II – a não-atu a ção po li ci al so bre os por ta do res
de subs tân ci as, pre cur so res quí mi cos ou ou tros pro-
du tos, que en trem no ter ri tó rio bra si le i ro, dele sa i am
ou nele tran si tem, com a fi na li da de de, em co la bo ra -
ção ou não com ou tros pa í ses, iden ti fi car e res pon sa -
bi li zar ma i or nú me ro de in te gran tes de ope ra ções de
trá fi co e dis tri bu i ção, sem pre ju í zo da ação pe nal ca-
bí vel.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se do in ci so II, a au to -
ri za ção será con ce di da, des de que:

I – se jam co nhe ci dos o iti ne rá rio pro vá vel e a iden-
ti fi ca ção dos agen tes do de li to ou de co la bo ra do res;

II – as au to ri da des com pe ten tes dos pa í ses de
ori gem, de trân si to ou des ti no ofe re çam, por meio do
ór gão com pe ten te do Mi nis té rio da Jus ti ça, ga ran tia
de atu a ção con tra a fuga dos sus pe i tos e ex tra vio das
subs tân ci as ou pro du tos trans por ta dos.

Art. 38. Para a per se cu ção cri mi nal e a ado ção
dos pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os pre vis tos no ar ti go
an te ri or, ad mi tir-se-á, sem pre ju í zo de ou tros ins tru -
men tos pre vis tos em lei:

I –  a re qui si ção, pelo Mi nis té rio Pú bli co, de da-
dos ca das tra is, re gis tros, do cu men tos e in for ma ções
fis ca is, ban cá ri as, te le fô ni cas, te le má ti cas, ele i to ra is,
co mer ci a is, pa tri mo ni a is e fi nan ce i ras, sal vo ga ran ti -
as cons ti tu ci o na is;
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II –  a de cre ta ção, pelo juiz, me di an te re pre sen -
ta ção do de le ga do de po lí cia ou re que ri men to do Mi-
nis té rio Pú bli co:

a) da que bra do si gi lo ban cá rio, pro pi ci an do a vi-
gi lân cia, por pe río do de ter mi na do, de con tas ban cá ri -
as, as sim como for ne ci men to de ex tra tos e re gis tros
de mo vi men ta ção;

b) do aces so, por pe río do de ter mi na do, aos sis-
te mas in for ma ti za dos das ins ti tu i ções fi nan ce i ras;

c) da in ter cep ta ção e gra va ção das co mu ni ca -
ções te le fô ni cas, por pe río do de ter mi na do, ob ser va -
do o dis pos to na le gis la ção per ti nen te;

d) da pri são tem po rá ria, para os cri mes pre vis -
tos nos arts. 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

e) da de cre ta ção da pri são pre ven ti va;
f) da de cre ta ção ime di a ta da in dis po ni bi li da de

de bens, di re i tos e va lo res, ha ven do in dí ci os de que
per ten çam ao in di ci a do ou acu sa do.

§ 1º A me di da a que se re fe re a alí nea d, do in ci -
so II, terá pra zo de trin ta dias, pror ro gá vel por igual
pe río do em caso de ex tre ma e com pro va da ne ces si -
da de.

§ 2º A me di da a que se re fe re a alí nea e, do in ci -
so II, po de rá ser de cre ta da de ofí cio.

§ 3º Re vo gar-se-á a me di da re fe ri da na alí nea f
do in ci so II se, no pra zo de cen to e vin te dias, não
ocor rer ofe re ci men to da de nún cia.

CAPÍTULO V
Da Instru ção Cri mi nal

Art. 39. Re ce bi dos em ju í zo os au tos do in qué ri -
to po li ci al, do pro ce di men to in ves ti ga tó rio ou pe ças
de in for ma ção, dar-se-á vis ta ao Mi nis té rio Pú bli co
para, no pra zo de 10 (dez) dias, ado tar uma das se-
guin tes pro vi dên ci as:

I –  re que rer o ar qui va men to;
II –  re qui si tar as di li gên ci as que en ten der ne-

ces sá ri as;
III –  ofe re cer de nún cia, ar ro lar até 5 (cin co) tes-

te mu nhas e re que rer as de ma is pro vas que en ten der
per ti nen tes.

§ 1º Tra tan do-se de in fra ção ao art. 23, o Mi nis -
té rio Pú bli co, logo ao re ce ber có pia do auto de pri são
em fla gran te, ou em até dez dias:

I – ofe re ce rá de nún cia, pro pon do na opor tu ni da -
de a ado ção das me di das edu ca ti vas per ti nen tes;

II – re qui si ta rá, quan do en ten der tra tar-se de in-
fra ção a ou tro tipo pe nal, a re a li za ção de di li gên ci as
com ple men ta res;

III – re que re rá o ar qui va men to.

§ 2º Re que ri do o ar qui va men to, a au to ri da de ju-
di ciá ria, se dis cor dar das ra zões apre sen ta das, re me -
te rá os au tos ao Pro cu ra dor-Ge ral, que ofe re ce rá de-
nún cia, de sig na rá ou tro mem bro do Mi nis té rio Pú bli co 
para apre sen tá-la ou in sis ti rá no ar qui va men to, caso
em que não o po de rá re cu sar aque la.

Art. 40. Ofe re ci da a de nún cia, o juiz, em 24 (vin-
te e qua tro) ho ras, or de na rá a no ti fi ca ção do acu sa do
para ofe re cer de fe sa pré via, por es cri to, no pra zo de
10 (dez) dias, con ta do da data da jun ta da do man da -
do aos au tos ou da pri me i ra pu bli ca ção de edi tal.

§ 1º Na res pos ta, con sis ten te de de fe sa pre li mi -
nar e ex ce ções, o acu sa do po de rá:

a) ar güir pre li mi na res e in vo car to das as ra zões
de de fe sa, ofe re cer do cu men tos e jus ti fi ca ções, es pe -
ci fi car as pro vas que pre ten de pro du zir e, até o nú me -
ro de cin co, ar ro lar tes te mu nhas;

b) ace i tar, nas hi pó te ses do § 1º do art. 39, a
pro pos ta de apli ca ção ime di a ta de me di das edu ca ti -
vas.

§ 2º Se a res pos ta não for apre sen ta da no pra-
zo, o juiz no me a rá de fen sor para ofe re cê-la em 10
(dez) dias, con ce den do-lhe vis ta dos au tos no ato de
no me a ção.

§ 3º Apre sen ta da a de fe sa, o juiz con ce de rá
pra zo de 5 (cin co) dias para ma ni fes tar-se o re pre sen -
tan te do Mi nis té rio Pú bli co e em igual pra zo pro fe ri rá
de ci são.

§ 4º Se en ten der im pres cin dí vel, o juiz de ter mi -
na rá a re a li za ção de di li gên ci as, no pra zo má xi mo de
10 (dez) dias, exa mes, in clu si ve de de pen dên cia, e
pe rí ci as.

§ 5º Nos ca sos em que hou ver con ti nên cia, o
juiz, ao re ce ber as de fe sas pre li mi na res, pro mo ve rá,
se de modo di ver so hou ver re ce io de que não se jam
ob ser va dos os pra zos pro ce di men ta is pre vis tos, a se-
pa ra ção das acu sa ções.

§ 6º Nos ca sos em que hou ver co ne xão en tre
cri mes pre vis tos nes ta lei e em ou tra, im po rá o juiz, na
per se cu ção pe nal, o rito que me lhor as se gu re a am-
pla de fe sa.

Art. 41. Re ce bi da a de nún cia, o juiz de sig na rá
dia e hora para a au diên cia de ins tru ção e jul ga men to,
or de na rá a ci ta ção do acu sa do, a in ti ma ção do Mi nis té -
rio Pú bli co, do as sis ten te, se for o caso, e re qui si ta rá os
la u dos pe ri ci a is.

§ 1º Tra tan do-se de in fra ção aos arts. 14 ca put,
14 § lº, 15, 16, 17, 18 e 19, im por ta rá o re ce bi men to
da de nún cia:

I – na pri são pre ven ti va do de nun ci a do e in dis -
po ni bi li da de dos bens, di re i tos e va lo res, hi pó te se em
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que se pro ce de rá nos ter mos do art. 46 e seus pa rá -
gra fos;

II – no afas ta men to ca u te lar e au to má ti co do de-
nun ci a do de suas ati vi da des, se fun ci o ná rio pú bli co,
para o que fará o juiz ao ór gão res pec ti vo a ne ces sá -
ria co mu ni ca ção.

§ 2º Frus tra das as ten ta ti vas de ci ta ção do acu-
sa do, sus pen de rá o juiz o pro ces so, in ter rom pe rá o
pra zo pres cri ci o nal e, tra tan do-se in fra ções di ver sas
das men ci o na das no pa rá gra fo an te ri or, de cre ta rá
sua pri são pre ven ti va.

§ 3º A au diên cia a que se re fe re o ca put será re-
a li za da den tro dos 30 (trin ta) dias se guin tes ao re ce -
bi men to da de nún cia, sal vo se de ter mi na da a re a li za -
ção de exa me de de pen dên cia, quan do re a li zar-se-á
em 60 (ses sen ta) dias.

Art. 42. Na au diên cia de ins tru ção e jul ga men to,
após o in ter ro ga tó rio do acu sa do e a in qui ri ção das
tes te mu nhas, será dada a pa la vra, su ces si va men te,
ao re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co e ao de fen sor
do acu sa do, para sus ten ta ção oral, pelo pra zo de 20
(vin te) mi nu tos para cada um, pror ro gá vel por mais 10
(dez), a cri té rio do juiz.

Art. 43. Encer ra dos os de ba tes, pro fe ri rá o juiz
sen ten ça de ime di a to, ou o fará em dez dias, or de nan -
do que os au tos para isso lhe se jam con clu sos.

§ 1º Ao pro fe rir sen ten ça, o juiz, não ten do ha vi -
do con tro vér sia, no cur so do pro ces so, so bre a na tu -
re za ou quan ti da de da subs tân cia ou pro du to, ou so-
bre a re gu la ri da de do res pec ti vo la u do, de ter mi na rá
que se pro ce da na for ma do art. 8º, § 4º, pre ser van -
do-se, para even tu al con tra pro va, a fra ção que fi xar.

§ 2º Igual pro ce di men to po de rá ado tar o juiz, em
de ci são mo ti va da e ou vi da pelo Mi nis té rio Pú bli co,
quan do a quan ti da de ou va lor da subs tân cia ou pro-
du to o ‘in di car, pre ce den do a me di da à ela bo ra ção e
jun ta da aos au tos do la u do to xi co ló gi co.

Art. 44. O juiz, quan do se re ú nam pro va de fato
des cri to no arts. 14 ca put, 14 § 1º, 15, 16, 17, 18 ou
19, e in dí ci os da au to ria, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co,
de cre ta rá, em vin te e qua tro ho ras, du ran te o in qué ri -
to ou no cur so do pro ces so, a pri são pre ven ti va de
seus au to res, de cor ren do da de ci são res pec ti va à in-
dis po ni bi li da de ca u te lar e au to má ti ca dos bens, di re i -
tos e va lo res que lhes per ten çam, que fi gu rem em seu
nome, e dos que cons ti tu am ins tru men to ou van ta -
gem ob ti da com o ilí ci to.

§ 1º Qu an do, nas hi pó te ses pre vis tas no ca put,
de i xar de de cre tar as me di das pre vis tas, o juiz de ve rá
fun da men tar sua de ci são.

§ 2º Ocor ri da qual quer das hi pó te ses pre vis tas
no ca put ou no pa rá gra fo an te ce den te, de ter mi na rá o
juiz à apre en são, ava li a ção e de pó si to dos bens mó-
ve is, va lo res em es pé cie e tí tu los, o blo que io de con-
tas ban cá ri as e a ins cri ção das cons tri ções nos car tó -
ri os e ou tros ser vi ços de re gis tro per ti nen tes.

§ 3º Incum be aos acu sa dos, du ran te o cur so do
pro ces so, em in ci den te es pe cí fi co e até a data da au-
diên cia de ins tru ção e jul ga men to, a com pro va ção da
ori gem lí ci ta dos bens, di re i tos e va lo res so bre os
qua is te nha re ca í do a cons tri ção.

§ 4º Le van tar-se-ão as cons tri ções de ter mi na -
das:

I – quan do for pro la ta da sen ten ça ab so lu tó ria;
II – quan do, por ter ce i ro, fo rem com pro va das a

pro pri e da de e a ori gem lí ci ta do bem, di re i to ou va lor;
III – quan do, de mons tra da pelo acu sa do a pro-

pri e da de e ori gem lí ci ta do bem.
IV – quan do tran si te em jul ga do a de ci são que

não ace i te ou re je i te a de nún cia.
Art. 45. No cur so do pro ces so, po de rá o juiz, a

re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co, para as se gu rar
os efe i tos pa tri mo ni a is de cor ren tes do pro vi men to de-
fi ni ti vo:

I – de ter mi nar a ali e na ção dos bens que per ten -
çam ou fi gu rem em nome do acu sa do de quem se te-
nha de cre ta do à re ve lia e que não os te nha pes so al -
men te re cla ma do em no ven ta dias con ta dos da de-
cre ta ção de sua pri são pre ven ti va.

II – de ter mi nar a ali e na ção dos bens que, não se
achan do en tre os re fe ri dos no § 1º do art. 46, se jam
de con ser va ção ou de pó si to es pe ci al men te one ro -
sos, ou su je i tos a rá pi da de pre ci a ção.

III – de ter mi nar a ali e na ção dos bens que, não
se achan do en tre os men ci o na dos nos in ci sos an te ri -
o res, se jam fun gí ve is.

§ 1º O pro du to da ali e na ção a que alu dem os in-
ci sos I, II e III, que dar-se-á em has ta pú bli ca pre ce di -
da de ava li a ção, per ma ne ce rá em con ta ju di ci al, até o
trân si to em jul ga do da de ci são que de ter mi ne sua en-
tre ga ao acu sa do ou in te res sa do, em caso de res ti tu i -
ção, ou per da em fa vor da União.

§ 2º Ha ven do ab sol vi ção, será o acu sa do res-
sar ci do pelo pre ju í zo que so frer em de cor rên cia da
ali e na ção re fe ri da no ca put.

CAPÍTULO VI
Dos Efe i tos da Sen ten ça

Art. 46. a sen ten ça con de na tó ria, por cri mes
pre vis tos nos arts. 14, ca put, 14 § 1º, 15, 16, 17, 18
ou 19, ne ga rá ao acu sa do o di re i to de re cor rer em li-
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ber da de e im por ta rá, ao trân si to em jul ga do, na per-
da, em fa vor do Fun do Na ci o nal Anti dro gas:

I – dos ve í cu los, em bar ca ções, ae ro na ves e
qua is quer ou tros me i os de trans por te, ma qui ná rio,
uten sí li os, ins tru men tos e ob je tos de qual quer na tu re -
za em pre ga dos, re i te ra da men te ou não, em sua prá ti -
ca, ain da que per ten cen tes ao ter ce i ro, res sal va da
nes se caso a com pro va ção, no cur so do pro ces so, de
boa fé.

II – dos bens, va lo res e di re i tos a que se re fe re o
art. 44, sem pre que sua ori gem e pro pri e da de lí ci tas
não se jam nela re co nhe ci das.

III – dos va lo res a que se re fe re o § pri me i ro do
art. 45, se não de mons tra das ori gem e pro pri e da de lí-
ci tas dos bens e di re i tos de que te nham se ori gi na do.

§ 1º Ha ven do pos si bi li da de, ne ces si da de e in te -
res se na uti li za ção de qual quer dos bens men ci o na -
dos no in ci so I des te ar ti go, po de rão es tes, me di an te
au to ri za ção do ju í zo com pe ten te, ser uti li za dos pe los
ór gãos ou en ti da des que atu am na pre ven ção e re-
pres são ao trá fi co ilí ci to e ao uso in de vi do das subs-
tân ci as ou pro du tos que ca u sem de pen dên cia fí si ca
ou psí qui ca, ex clu si va men te no in te res se des sas ati-
vi da des.

§ 2º Re ca in do a au to ri za ção so bre ve í cu los, em-
bar ca ções ou ae ro na ves, o juiz or de na rá à au to ri da de 
de trân si to ou ao equi va len te ór gão de re gis tro e con-
tro le a ex pe di ção de cer ti fi ca do pro vi só rio de re gis tro
e li cen ci a men to em fa vor da ins ti tu i ção à qual te nha
de fe ri do o uso, fi can do esta li vre do pa ga men to de
mul tas e en car gos an te ri o res, bem como da in ci dên -
cia de tri bu tos, en quan to du rar a uti li za ção.

§ 3º Tran si ta da em jul ga do a sen ten ça con de na -
tó ria, o juiz do pro ces so, de ofí cio ou a re que ri men to
do Mi nis té rio Pú bli co, re me te rá à Se cre ta ria Na ci o nal
Anti dro gas – SENAD re la ção dos bens, di re i tos e va-
lo res re fe ri dos nos in ci sos I, II e III, in di can do, quan to
aos pri me i ros, o lo cal em que se en con tram e a en ti -
da de ou ór gão em cujo po der es te jam.

Art. 47. A União, por in ter mé dio da Se cre ta ria
Na ci o nal Anti dro gas – SENAD, po de rá fir mar con vê -
nio com os Esta dos, com o Dis tri to Fe de ral e com or-
ga nis mos ori en ta dos para a pre ven ção, re pres são e o
tra ta men to de usuá ri os ou de pen den tes, com vis tas à
li be ra ção de equi pa men tos e de re cur sos por ela ar re -
ca da dos, para a im plan ta ção e exe cu ção de pro gra -
mas de com ba te ao trá fi co ilí ci to e pre ven ção ao trá fi -
co e uso in de vi dos de subs tân ci as ou pro du tos que
ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui cos.

§ 1º Com pe te à Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas
– SENAD a ali e na ção dos bens apre en di dos e não le-

i lo a dos em ca rá ter ca u te lar, cujo per di men to te nha
sido ir re cor ri vel men te de cre ta do em fa vor da União.

§ 2º A Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas – SENAD
po de rá fir mar con vê ni os de co o pe ra ção, a fim de dar
ime di a to cum pri men to ao es ta be le ci do no pa rá gra fo
an te ri or.

Art. 48. É pas sí vel de ex pul são, na for ma da le-
gis la ção es pe cí fi ca, o es tran ge i ro que co me te qual-
quer dos cri mes de fi ni dos nos arts. 14, 15, 16, 17, 18
ou 19, tão logo cum pri da a con de na ção im pos ta.

CAPÍTULO VII
Da Co o pe ra ção Inter na ci o nal

Art. 49. De con for mi da de com os prin cí pi os da
não-in ter ven ção em as sun tos in ter nos, da igual da de
ju rí di ca e do res pe i to à in te gri da de ter ri to ri al dos Esta-
dos e as leis e re gu la men tos na ci o na is em vi gor, e ob-
ser va do o es pí ri to das Con ven ções das Na ções Uni-
das e ou tros ins tru men tos ju rí di cos in ter na ci o na is so-
bre o com ba te ao pro ble ma mun di al das dro gas, de
que o Bra sil é par te, o Go ver no bra si le i ro pres ta rá,
quan do so li ci ta do, co o pe ra ção a ou tros pa í ses e or-
ga nis mos in ter na ci o na is e, quan do ne ces sá rio, dos
mes mos so li ci ta rá a co la bo ra ção, nas áre as de:

I – in ter câm bio de in te li gên cia po li ci al so bre pro-
du ção e trá fi co de subs tân ci as ou pro du tos ca pa zes
de ca u sar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca e de li tos
co ne xos, em es pe ci al o trá fi co de ar mas, la va gem de
di nhe i ro e des vio de pre cur so res quí mi cos;

II – in ter câm bio de in for ma ções po li ci a is e ju di ci -
a is so bre pro du to res e tra fi can tes de subs tân ci as ou
pro du tos ca pa zes de ca u sar de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca e seus pre cur so res quí mi cos;

III – in ter câm bio de in for ma ções so bre le gis la -
ções, ex pe riên ci as pro je tos e pro gra mas vol ta dos
para a eli mi na ção da de man da de dro gas ilí ci tas, por
meio de ati vi da des de pre ven ção, tra ta men to, re cu pe -
ra ção e re in ser ção so ci al de usuá ri os de subs tân ci as
ou pro du tos ca pa zes de ca u sar de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca e de pen den tes quí mi cos.

Pa rá gra fo úni co. As ati vi da des de co o pe ra ção
in ter na ci o nal dos ór gãos go ver na men ta is bra si le i ros
nos pla nos bi la te ral e mul ti la te ral se rão co or de na das
pelo Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, dan do-se
pri o ri da de à for ma ção de co mis sões mis tas.

CAPÍTULO VIII
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 50. As me di das edu ca ti vas apli ca das po de -
rão ser re vis tas ju di ci al men te, a qual quer tem po, me-

07388 Ter ça-fe i ra  7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002178    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



di an te pe di do ex pres so do agen te, do seu de fen sor
ou do Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 51. O pro ces so e o jul ga men to dos cri mes
pre vis tos nos arts. 14, 15, 16, 17, 18 e 19, se ca rac te -
ri za do ilí ci to trans na ci o nal, são da com pe tên cia da
Jus ti ça Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Os cri mes pra ti ca dos nos Mu ni -
cí pi os que não se jam sede de Vara Fe de ral se rão pro-
ces sa dos e jul ga dos na Vara Fe de ral da Cir cuns cri -
ção res pec ti va.

Art. 52. Os Tri bu na is de Jus ti ça dos Esta dos ins-
ti tu i rão ju i za dos es pe ci a li za dos para o pro ces so e jul-
ga men to dos cri mes de fi ni dos nes ta lei, ve da da a atri-
bu i ção da com pe tên cia aos ju i za dos es pe ci a is cri mi -
na is.

Art. 53. Sem pre que con ve ni en te ou ne ces sá rio,
o juiz, de ofí cio, me di an te re pre sen ta ção do de le ga do
de po lí cia, ou a re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co,
de ter mi na rá se pro ce da, nos li mi tes de sua ju ris di ção
e na for ma pre vis ta no § 4º do art. 8º, à des tru i ção de
subs tân ci as ou pro du tos ca pa zes de ca u sar de pen -
dên cia fí si ca ou psí qui ca apre en di dos em pro ces sos
já en cer ra dos.

Art. 54. Até que o Po der Pú bli co ins ta le, nas lo-
ca li da des com mais de cem mil ha bi tan tes, os ser vi -
ços de re cu pe ra ção de usuá ri os e de pen den tes que
ob ser vem as re gras pre vis tas na RDC nº 101, da
Anvi sa, fica sus pen sa a exi gi bi li da de de cum pri men -
to, pe las das co mu ni da des te ra pêu ti cas, das con di -
ções nela in se ri das.

Art. 55. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio, em es pe ci al as Leis n°s 10.409 e 6.368/76.

Art. 56. Esta en tra rá em vi gor qua ren ta e cin co
dias após a sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, de mar ço de 2002.

Jus ti fi ca ção

Achan do-se em vi gor du ran te mais de duas dé-
ca das, so freu a Lei de Tó xi cos – Lei nº 6.368/76, ao
lon go des se tem po, mo di fi ca ções que vi sa vam a
adap tá-la às trans for ma ções pe las qua is pas sa ram o
uso, o abu so, a de pen dên cia e o trá fi co ilí ci to de subs-
tân ci as ou pro du tos ca pa zes de ge rar de pen dên cia fí-
si ca ou psí qui ca. To da via, ape sar das ten ta ti vas de
atu a li za ção do tra ta men to le gal dis pen sa do tais ques-
tões, aca bou ele sen do su pe ra do pelo ca rá ter cres-
cen te men te em pre sa ri al da ati vi da de ilí ci ta que tem
por ob je to as re fe ri das subs tân ci as e pro du tos. Tema
dos mais com ple xos, dele tra ta va pro je to de lei que
por cer ca de uma dé ca da teve cur so no Po der Le gis -
la ti vo, onde pas sou, como não po de ria de i xar de ser,

pe los de ba tes e crí ti cas de que sem pre são alvo os
as sun tos apa i xo nan tes. Fi nal men te, le va do à san ção
go ver na men tal, re ce beu o pro je to ex ten so veto, en-
tran do em vi gor, por tan to, ape nas al guns de seus dis-
po si ti vos. Em con se qüên cia, fez-se ur gen te a pro du -
ção de nor mas que, subs ti tu in do as ve ta das, per mi tis -
sem a for ma ção de um todo cu jas par tes guar das sem 
a ne ces sá ria co e rên cia en tre si. Foi quan do o Po der
Exe cu ti vo re me teu ao Le gis la ti vo o pro je to, que re ce -
beu o nú me ro 6.108, que vi sa va exa ta men te a subs ti -
tu ir as nor mas ve ta das. Ocor re que o pro je to trou xe,
tan to quan to o pro pó si to de so lu ci o nar a ques tão, im-
pre ci sões que cer ta men te ha ve ri am de tor nar-se, se
con ver ti das em lei, em gra ves óbi ces à sua apli ca ção.

Per ce bi dos os re fe ri dos equí vo cos, as sim como
a au sên cia de com pa ti bi li da de en tre vá ri os dis po si ti -
vos pro pos tos e os que se acham em vi gor, tor nou-se
in dis pen sá vel ofe re cer ao le gis la ti vo um pro je to que,
en con tran do en tre as vá ri as ini ci a ti vas já apre sen ta -
das tra ços co muns, ofe re ces se à So ci e da de mo der -
nas for mas de edu car os usuá ri os, tra tar os de pen -
den tes, e pu nir os nar co tra fi can tes e os que fi nan ci am 
ou que de al gum modo per mi tem suas ati vi da des.

Foi exa ta men te o que se pre ten deu fa zer, re u -
nin do num só pro je to as mais mo der nas e avan ça das
pro pos tas, re co lhi das em meio a nu me ro sas ini ci a ti -
vas le gis la ti vas do Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Co mis sões 
Par la men ta res.

Lon ge de pres ti gi ar qual quer se gui men to en vol -
vi do no tra to da am pla te má ti ca, pro cu rou-se es tru tu -
rar um sis te ma (que, des de há mu i to re cla ma do, pa re -
ce ter sido, com sua au sên cia, uma das con ca u sas
mais im por tan tes do in cre men to do nar co trá fi co) que
co or de nas se as ações, po lí ti cas e es tra té gi as go ver -
na men ta is des ti na das ao tra to do pro ble ma, nele in-
se rin do to dos os or ga nis mos que dele de vem par ti ci -
par.

Na cons tru ção do re fe ri do sis te ma, teve-se em
con ta, ini ci al men te, que é pre ci pu a men te à União Fe-
de ral que com pe te pre ve nir e re pri mir os cri mes
—como os de trá fi co ilí ci to de subs tân ci as ca pa zes de
ge rar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca - que o Bra sil,
por tra ta do, te nha se obri ga do a re pri mir. Não des cu i -
dou o pro je to, po rém, de to mar em con si de ra ção ou-
tros as pec tos, igual men te re le van tes, que o pro ble ma
en cer ra.

Com efe i to, não se ol vi dou, de um lado, a au to -
no mia dos Esta dos-mem bros, de que de cor re a im-
pos si bi li da de de di ri gir-lhes a União de ter mi na ções
não con ti das na Cons ti tu i ção Fe de ral, nem, de ou tro,
o pa pel de sig ni fi ca ti va im por tân cia que o trá fi co de
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dro gas de sem pe nha no com pro me ti men to da se gu -
ran ça pú bli ca, essa uma fun ção pre cí pua sua¹.

Ne ces sá rio pois ar re ba tar os Esta dos-mem bros 
para a in te gra ção ao sis te ma, sem po rém fe rir sua au-
to no mia, a so lu ção en con tra da foi a de, nos ter mos do
§ 2º do ar ti go 4º, sub me ter a li be ra ção de re cur sos fi-
nan ce i ros em seu fa vor à sua ade são às di re tri zes bá-
si cas dos con vê ni os e ao for ne ci men to de da dos es-
ta tís ti cos in dis pen sá ve is à for mu la ção de es tra té gi as.

É do Sis te ma, aliás, que cu i da o Ca pí tu lo I, do
pro je to, em que são dis tri bu í das com pe tên ci as aos
ór gãos que ne ces sa ri a men te o de vem com por. E
nele, tam bém, que se es cla re ce (art. 1º, pa rá gra fo
úni co) qua is são os ob je tos ma te ri a is da Lei². Ao
fazê-lo, cu i dou-se ali, e em todo o tex to, de su pri mir a
re fe rên cia a “dro gas” fe i ta em vá ri os de seus dis po si ti -
vos. É que, se gun do os vá ri os ex per tos con sul ta dos,
as ex pres sões “subs tân ci as” e “pro du tos” en glo bam
to dos os ob je tos que se pre ten de al can çar, de modo
que a re fe rên cia a”dro gas” é des ne ces sá ria. Pior, até,
pois como não há, se gun do an ti ga re gra in ter pre ta ti -
va, pa la vras inú te is na lei, a re fe rên cia a “dro gas” po-
de ria;di fi cul tar sua com pre en são e apli ca ção. Cor ri -
giu-se tam bém, a par tir daí, a re fe rên cia re i te ra da a
“pro du tos... ou dro gas con si de ra dos ilí ci tos ou que ca-
u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca”. Na re a li da de,
ao afir mar (art. 1º A) que os ob je tos da Lei se ri am as
“subs tân ci as ou pro du tos (ou dro gas, no tex to ori gi -
nal) ca u sa do res de de pen dên cia “ou con si de ra dos ilí-
ci tos”, co me tia o pro je to gra vís si mo equí vo co, que era
pre ci so cor ri gir. É que, ao di zer que a lei se ria apli cá -
vel às subs tân ci as (ou pro du tos, ou dro gas) ca pa zes
de ca u sar de pen dên cia, ou às con si de ra das ilí ci tas,
abria o pro je to a pos si bi li da de de que qual quer subs-
tân cia ou pro du to, fos se ou não ca paz de ge rar de-
pen dên cia, se vis se al can ça do pe las san ções nele
pre vis tas3. De ma is dis so, com a re da ção pro pos ta,
pre ven do a al ter na ti vi da de, fu gia o pro je to ao fim vi sa -
do pelo le gis la dor, que é, a toda evi dên cia, o de con si -
de rar cri mi no sas as con du tas que te nham por ob je to
subs tân ci as ou pro du tos ca pa zes de ge rar de pen dên -
cia, e nada mais. Tam bém se su pri miu a re fe rên cia a
“ilí ci tos”. É que o ser “ilí ci to” em re a li da de de cor re de
amol dar-se a con du ta e seu ob je to ao tipo pe nal, não
de uma re fe rên cia ge né ri ca fe i ta nas dis po si ções ge-
ra is. De fato, não se con si de ra “ilí ci to” o pro du to ou
subs tân cia, mas sim a con du ta não au to ri za da que o
tem por ob je to ma te ri al4.

1De fato, se é cer to que à União Fe de ral com pe te, pre ci pu a men -
te, a re pres são aos cri mes de trá fi co ilí ci to, tam bém o é que dele
re sul tam nu me ro sos de li tos (fur tos e rou bos, pra ti ca dos fre qüen -
te men te por usuá ri os de dro gas com o fim de com seu pro du to

ad qui rir dro gas; cri mes de ím pe to, pra ti ca dos pe los que, uti li zan -
do-se de dro gas, to mam-se por seu efe i to mais ex plo si vos; cor-
rup ção, quan do agen tes do cri me ser vi do res pú bli cos es ta du a is;
ho mi cí di os, pra ti ca dos en tre com po nen tes de ban dos ou qua dri -
lhas ri va is, ou con tra os que ad qui ram e não pa guem as dro gas;
etc...) por cuja pre ven ção e re pres são são res pon sá ve is os Esta-
dos-mem bros. Assim, em bo ra não in cum bi dos pre ci pu a men te da
re pres são a al guns de li tos, su por tam os Esta dos de for ma mais
acen tu a da seus efe i tos e os cus tos que ge ram. Exem plo cla ro
dis so é que, numa Ca pi tal de Esta do-mem bro, a Ci da de de Belo
Ho ri zon te, mais de ses sen ta por cen to dos ho mi cí di os têm na sua
ori gem o trá fi co ilí ci to de dro gas.

2 Optou-se, nes se caso, pela fór mu la, já con sa gra da pela Lei nº
6.368/76, e por vá ri os tex tos le ga is ali e ní ge nas, de re me ter (sem
re nun ci ar o le gis la dor a igual com pe tên cia) a ór gão da Admi nis -
tra ção Pú bli ca a ta re fa de re la ci o nar as subs tân ci as a que ape nas 
em gê ne ro se re fe re à Lei. Tal fór mu la, se de um lado apa ren te -
men te di fi cul ta a com pre en são da lei, de ou tro lhe con fe re a agi li -
da de de se já vel para que, cri an do-se nova dro ga, pos sa ela ser
al can ça da pela lei (para tan to bas ta sua in ser ção em por ta ria,
não sen do ne ces sá rio o lon go e len to pro ces so le gis la ti vo), an tes
que o seja pela di fu são de seu con su mo.

3 A tan to bas ta ria que vi es se, por lei ou ato ad mi nis tra ti vo, a ser
‘con si de ra do ilí ci to, ain da que in ca paz de ge rar de pen dên cia.

4 Há, de fato, nas leis de tó xi cos, uma de li ca da ar qui te tu ra, que
ol vi dou o pro je to e que se ten ta rá em rá pi das li nhas es cla re cer.
Há, co nhe ci das da ciên cia hu ma na, nu me ro sas subs tân ci as ou
pro du tos ca pa zes de ge rar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca. Mu i -
tos fo ram os que, sub me ti dos a tes tes va ri a dos, re ve la ram-se efi-
ca zes como me di ca men tos. Ou tros não. Era ne ces sá rio, por tan to, 
tra tar de uns e ou tros. Os pri me i ros, sen do me di ca men tos ca pa -
zes de ge rar de pen dên cia, po dem ou não ser o ob je to ma te ri al de
con du tas per mi ti das. Assim, quan do tais subs tân ci as ou pro du tos 
se jam ob je to de con du tas per mi ti das, as con du tas são ti das por
lí ci tas. Qu an do, po rém, tais subs tân ci as ou pro du tos se jam ob je to 
ma te ri al de con du tas não au to ri za das (ou pra ti ca das sem au to ri -
za ção), tor nam-se elas (as con du tas) ilí ci tas. Além des sas, subs-
tân ci as e pro du tos há que, sub me ti dos a tes tes, não re ve la ram
qual quer uti li da de te ra pêu ti ca. Esses, por ób vio, têm seu co mér -
cio pro i bi do. To da via, mes mo as con du tas que os te nham por ob-
je to po dem ser lí ci tas, bas tan do que a con du ta te nha sido pre ce -
di da de au to ri za ção do ór gão com pe ten te. Per mi tam-se, para
com ple tar a com pre en são, os se guin tes exem plos, que se crê em
elu ci da ti vos: (1) João, de pos se de re ce i ta, vai à far má cia, e ali
ad qui re o me di ca men to, sa bi da men te ca paz de ge rar de pen dên -
cia; (2) a Fa cul da de de Far má cia, da UFMG, para fins de pes qui -
sa e edu ca ção, ad qui re, me di an te au to ri za ção do Mi nis té rio da
Sa ú de, cer ta quan ti da de de he ro í na, pro du to sa bi da men te inú til
nas te ra pêu ti cas; (3) João, di ri gin do-se à far má cia da es qui na,
con se gue que o bal co nis ta, pes soa de suas re la ções, lhe ven da,
sem re ce i ta, cer ta quan ti da de de Di a ze pam; (4) João, di ri gin do-se 
a cer to lo cal, ad qui re clo ri dra to de co ca í na, pro du to que ne nhu ma 
uti li da de te ra pêu ti ca tem. Nos dois pri me i ros ca sos, a con du ta é
lí ci ta, pois pra ti ca da com au to ri za ção, em bo ra na se gun da de las
o ob je to seja “pro i bi do”. Qu an to às duas úl ti mas, são am bas ilí ci -
tas, pois am bas fo ram pra ti ca das sem au to ri za ção (na quar ta, a
au to ri za ção se quer po de ria ser con ce di da). Como se vê, pois, a
ili ci tu de é qua li da de que gra va a con du ta in de vi da, não a subs-
tân cia ou pro du to.
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Ain da no que per ti ne às dis po si ções ge ra is,
man te ve-se, no ar ti go 3º, pa rá gra fo pri me i ro, a re da -
ção pro pos ta “o sis te ma... é”, pois se acha em vi gor,
atu al men te, o De cre to nº 3.696 de 21 de de zem bro de
2000, que efe ti va men te o es tru tu ra.

Cu i da-se ain da, no ca pí tu lo I, de dis ci pli nar, no ar-
ti go 7º, a ali e na ção, em has ta pú bli ca, das subs tân ci as
ou pro du tos que, ap tos a pro du zir de pen dên cia, se jam
de pro pri e da de de em pre sas que en trem em pro ces so
fa li men tar. Ino va-se po rém, nes se par ti cu lar, ao pro-
por-se à pre ser va ção de me di ca men tos em con di ções
de em pre go, aos qua is se deve dar uso so ci al men te
mais ade qua do que a sim ples in ci ne ra ção. E, com tal
es co po, de ter mi na a pro je to que fi quem sob a res pon -
sa bi li da de do ór gão fis ca li za dor - o Mi nis té rio da Sa ú de
- com o fim de des ti ná-lo à rede pú bli ca de sa ú de.

No ca pí tu lo II, per ti nen te à pre ven ção, er ra di ca -
ção e tra ta men to, ini ci al men te se es ta be le ce que são
pro i bi dos no País as subs tân ci as ou pro du tos que ca-
u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, as sim como o
plan tio, cul tu ra, co lhe i ta e ex plo ra ção de ve ge ta is dos
qua is pos sam ser ex tra í dos, res sal vam-se, po rém,
evi den te men te, as hi pó te ses de au to ri za ção le gal ou
re gu la men tar, esta de com pe tên cia, se gun do o pro je -
to, do Mi nis té rio da Sa ú de. Nes se par ti cu lar, pre ven do 
o pro je to que a au to ri za ção para plan tio dar-se-ia em
lo cal de ter mi na do, acres cen tou-se tam bém “pra zo”. E
que, ve da do, em re gra, o plan tio, pa re ceu de bom tom
que as ex ce ções fos sem li mi ta das não ape nas ge o -
gra fi ca men te, como se pro pu nha, mas tam bém tem-
po ral men te, como se pro põe.

É tam bém na se ção I do ca pí tu lo II que são es ta -
be le ci das re gras re fe ren tes à des tru i ção dos cul ti vos,
subs tân ci as e pro du tos ilí ci tos. Amplia po rém o tex to
pro pos to à idéia, des de a mu i to de fen di da, e aliás
aco lhi da no pro je to que tra mi tou no Con gres so Na ci o -
nal, de co me ter-se à de le ga do de po lí cia a ta re fa de
des tru ir as subs tân ci as ou pro du tos que ca u sem de-
pen dên cia. Ao mes mo trans fe re a atri bu i ção5, po rém, 
re ves te o pro je to de dar ma i or so le ni da de o res pec ti vo 
ato (exi gem-se as pre sen ças do Mi nis té rio Pú bli co e
da au to ri da de sa ni tá ria, de pen den do o ato de au to ri -
za ção ju di ci al e su ce den do-a auto cir cuns tan ci a do).
Su pri me a pro pos ta, as sim, gra ve fa lha que a apli ca -
ção da lei an te ri or re ve lou exis tir: em bo ra o ar ti go 40,
da Lei nº 6.368/76, co me tes-se a ór gão do Mi nis té rio
da Sa ú de a in cum bên cia de guar dar as subs tân ci as,
dan do-lhes de po is des ti no (in clu si ve des tru in do-as,
quan do fos se o caso) ade qua do, es bar rou a atri bu i -
ção num óbi ce, con sis ten te na im pos si bi li da de de
guar dar ela, com a ne ces sá ria se gu ran ça, até a des-
tru i ção, co i sas que por seu ele va do va lor des per ta -
vam já, e hoje mais ain da, gran de co bi ça, es pe ci al -
men te das or ga ni za ções cri mi no sas. A re a li da de,
com efe i to, é que, de pen den do a des tru i ção das au to -

ri da des sa ni tá ri as, não se ver ga vam elas e com jus tas 
ra zões, até ao co man do le gal, eis que lhes fal ta vam
me i os para ga ran tir-se con tra even tu al sub tra ção. E,
com isso, trans for ma ram-se as de le ga ci as de po lí cia
não só em de pó si tos de pre sos, mas tam bém de pre-
ci o sas e ca ras subs tân ci as, dis so re sul tan do a ele va -
ção do ris co de man tê-las sob cus tó di a6. Para re ver -
ter tal qua dro, a pro pos ta que se sub me te, além das
ca u te las já men ci o na das, per mi te que a des tru i ção
seja de ter mi na da pelo juiz, na sen ten ça e, em ca sos
ex cep ci o na is, mes mo an tes de la7.8

No que per ti ne à pre ven ção, im põe o pro je to a
es ta be le ci men tos, ins ti tu i ções e en ti da des as mais
va ri a das (art. 10) o en ga ja men to no es for ço, que deve
ser de toda a so ci e da de, des ti na do a evi tar a di fu são
do con su mo e trá fi co ilí ci to de subs tân ci as ou pro du -
tos ca pa zes de ge rar de pen dên cia.

Qu an to ao tra ta men to dos usuá ri os de subs tân -
ci as, dele já cu i da va, ade qua da men te, a le gis la ção
an te ri or, pelo que nes se par ti cu lar ne nhu ma al te ra -
ção de mon ta se pro mo veu, se não a in clu são, de ter -
mi na da pelo pa rá gra fo quin to do ar ti go 12, das ins ti tu -
i ções par ti cu la res de tra ta men to en tre as des ti na tá ri -
as dos re cur sos do SUS. Em re a li da de, já pre vis ta a
cri a ção de uma am pla rede es ta tal de tra ta men to, na
le gis la ção an te ri or, tal pro pó si to não se con ver teu em
ações prá ti cas, ao que pa re ce exa ta men te em ra zão
da fal ta de re cur sos fi nan ce i ros. O qua dro que se for-
mou, a par tir de en tão, é com pos to, de um lado, de
ins ti tu i ções pri va das, cujo fun ci o na men to de pen de,
na gran de ma i o ria dos ca sos, da ca ri da de ou sa cri fí -
cio de al guns; de ou tro lado, acham-se os ser vi ços
pú bli cos de sa ú de, que, como sa bi do, são in su fi ci en -
tes para aten der à de man da.

5 E o faz o pro je to exa ta men te com o fim de per mi tir mais cé le re
des tru i ção da qui lo que por sua pró pria na tu re za já ex põe a ris co
a co le ti vi da de.

6 Bem exa mi na do, vê-se que a ques tão da cus tó dia de subs tân ci -
as sem pre trou xe gra ves in con ve ni en tes, a sa ber: a am pli a ção
das pos si bi li da des de des vio e re co lo ca ção no mer ca do; a cri a -
ção da pos si bi li da de de ações vi o len tas de cri mi no sos, con tra de-
le ga ci as, vi san do a sub tra ir dro gas; o des lo ca men to de po li ci a is,
tão mais nu me ro sos quan to ma i or a quan ti da de e va lor das dro-
gas, para a sua cus tó dia, em pre ju í zo do de sen vol vi men to de
ações de in ves ti ga ção.

7 Em am bos os ca sos, de ter mi na a pro pos ta que seja man ti do,
em pro por ção de ter mi na da pelo juiz, quan ti da de su fi ci en te para a
ela bo ra ção, se ne ces sá ria, de novo la u do.

8 Além dis so, como não ra ra men te as subs tân ci as e pro du tos
que abar ro tam as uni da des po li ci a is são aque las apre en di das em
pro ces sos já fin dos, es ta be le ce a pro pos ta que sua in ci ne ra ção
far-se-á, a qual quer tem po, por de ter mi na ção ju di ci al, de ofí cio,
me di an te re pre sen ta ção da de le ga do de po lí cia ou a re que ri men -
to do MP.
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Nes sas cir cuns tân ci as, em que a exis tên cia do
tra ta men to (tan to quan to a pre ven ção), de pen de ba-
si ca men te de boa von ta de e re cur sos es cas sos,
duas me di das são ado ta das com o fim de re sol ver o
pro ble ma. Uma de las, como já as si na la do, é per mi tir 
a so bre vi vên cia das ins ti tu i ções de tra ta men to, des-
ti nan do-lhes re cur sos do SUS, mas sub me ten do-as, 
por ou tro lado, à fis ca li za ção dos CONENS.

Ou tra me di da foi a cri a ção, como aliás pre co ni -
za da in ter na ci o nal men te, de fon tes de cus te io das
ações de pre ven ção, re pres são e tra ta men to, que se
vol ta – eis a gran de mu dan ça – dos co fres do con tri -
bu in te para os de quem te nha ame a lha do ri que za
atra vés da prá ti ca de cri mes.

Com efe i to, ao tra tar dos cri mes e pe nas, o pro-
je to pres ti gia so lu ções que, des de há mu i to de fen di -
das pe los es pe ci lis tas, po de ri am tal vez, se an tes ti-
ves sem sido ado ta das, re du zir o ver da de i ro caos em
que nos en con tra mos.

Assim foi que, sen sí vel aos re cla mos de to dos,
as vá ri as con du tas pre vis tas no ar ti go 12, da Lei
6.368/76, dis tri bu em-se hoje en tre ou tros ti pos, as so -
ci an do-se a cada um a re pri men da ade qua da. Foi
como o pro je to, man ten do o se ve ro tra ta men to re co -
men da do para cer tas con du tas, abran dou, con for me
una ni me men te re cla ma do, o dis pen sa do a ou tras.

Não se ima gi ne, to da via, que é ou foi li be ra li zan -
te o pro je to ao pre ver o di ver so tra ta men to a que nos
re fe ri mos. Ao re vés, cri an do por exem plo o tipo au tô -
no mo con sis ten te em “in du zir ou ins ti gar al guém" ao
con su mo de subs tân cia ou pro du to (con du ta que, na
Lei 6.368/76, é equi pa ra da ao trá fi co), o pro je to, ao
atri bu ir-lhe pena me nos se ve ra que a atu al, não mais
faz de pen der a exis tên cia do cri me da pro du ção do
re sul ta do “con su mo". Esse, quan do ocor ra, ape nas
pro vo ca o des lo ca men to, para cima, dos li mi tes mí ni -
mo é má xi mo das pe nas pre vis tas.

Tam bém pre viu o pro je to pe nas me no res para o
de no mi na do “con su mo com par ti lha do” da dro ga, hoje
tra ta do com ri gor que, se gun do os es pe ci a lis tas, vi o la 
o prin cí pio da pro por ci o na li da de. Por isso, para tal
con du ta se pre viu a im po si ção de pe nas mais se ve ras 
que as me di das edu ca ti vas re ser va das aos que ape-
nas pra ti quem as con du tas hoje des cri tas no ar ti go
16, em bo ra tam bém es tas lhes se jam im pos tas.

Ou tra ques tão tra ta da pelo pro je to, e que vem
sen do ob je to de pro fun da dis cus são, é a que se re fe re 
ao pe que no tra fi can te, de re gra de pen den te, em bo ra
im pu tá vel, para quem sem pre se exi giu tra ta men to
mais be nig no. Não ol vi dan do a im por tân cia do tema,
e a ne ces si da de de tra tar de modo di fe ren ci a do os
tra fi can tes pro fis si o na is e oca si o na is, pres ti gia es tes

o pro je to com a pos si bi li da de, sub me ti da ao aten di -
men to a re qui si tos ri go ro sos como con vém, de re du -
ção das pe nas, ao mes mo tem po em que se de ter mi -
na se jam sub me ti dos, nos es ta be le ci men tos em que
re co lhi dos, ao ne ces sá rio tra ta men to.

LEGISLAÇÃO CITADA COMPLEMENTAR,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
Art. 243. As gle bas de qual quer re gião do País

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

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

LEI Nº 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

Dis põe so bre me di das de pre ven ção 
e re pres são ao trá fi co ilí ci to e uso in de vi -
do de subs tân ci as en tor pe cen tes ou que
de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí-
qui ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Fi cam pro i bi dos em todo o ter ri tó rio bra si -

le i ro o plan tio, a cul tu ra, a co lhe i ta e a ex plo ra ção, por
par ti cu la res, de to das as plan tas das qua is pos sa ser
ex tra í da subs tân cia en tor pe cen te ou que de ter mi ne
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

§ 1º As plan tas des sa na tu re za, na ti vas ou cul ti -
va das, exis ten tes no ter ri tó rio na ci o nal, se rão des tru í -
das pe las au to ri da des po li ci a is, res sal va dos os ca sos 
pre vis tos no pa rá gra fo se guin te.

§ 2º A cul tu ra des sas plan tas com fins te ra pêu ti -
cos ou ci en tí fi cos só será per mi ti da me di an te pré via
au to ri za ção das au to ri da des com pe ten tes.

§ 3º Para ex tra ir, pro du zir, fa bri car, trans for mar,
pre pa rar, pos su ir, im por tar, ex por tar, re me ter, trans-
por tar, ex por, ofe re cer, ven der, com prar, tro car, ce der
ou ad qui rir para qual quer fim subs tân cia en tor pe cen -
te ou que de ter mi ne de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca,
ou ma té ria-pri ma des ti na da à sua pre pa ra ção, é in-
dis pen sá vel li cen ça da au to ri da de sa ni tá ria com pe -
ten te, ob ser va das as de ma is exi gên ci as le ga is.

§ 4º Fica dis pen sa da da exi gên cia pre vis ta no
pa rá gra fo an te ri or aqui si ção de me di ca men tos me di -
an te pres cri ção mé di ca, de acor do com os pre ce i tos
le ga is ou re gu la men ta res.
....................................................................................

LEI Nº 7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Cria o Fun do de Pre ven ção, Re cu pe -
ra ção e de Com ba te às Dro gas de Abu so, 
dis põe so bre os bens apre en di dos e ad-
qui ri dos com pro du tos de trá fi co ilí ci to
de dro gas ou ati vi da des cor re la tas, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º As do a ções em fa vor do Fun cab, efe tu a -

das por pes so as fí si cas ou ju rí di cas de cla ran tes do
Impos to de Ren da nos ter mos da le gis la ção em vi gor, 
se rão de du tí ve is da res pec ti va base de cál cu lo de in-

ci dên cia do re fe ri do im pos to, des de que de vi da men te
com pro va do o re ce bi men to pelo Con fen.
....................................................................................

LEI Nº 10.409, DE 11 DE JANEIRO DE 2002

Dis põe so bre a pre ven ção, o tra ta -
men to, a fis ca li za ção, o con tro le e a re-
pres são à pro du ção, ao uso e ao trá fi co ilí-
ci tos de pro du tos, subs tân ci as ou dro gas
ilí ci tas que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca, as sim elen ca dos pelo Mi nis té rio
da Sa ú de, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º É fa cul ta do à União ce le brar con vê ni os

com os Esta dos, com o Dis tri to Fe de ral e com os mu-
ni cí pi os, e com en ti da des pú bli cas e pri va das, além
de or ga nis mos es tran ge i ros, vi san do à pre ven ção, ao
tra ta men to, à fis ca li za ção, ao con tro le, à re pres são ao
trá fi co e ao uso in de vi do de pro du tos, subs tân ci as ou
dro gas ilí ci tas, ob ser va do, quan to aos re cur sos fi nan -
ce i ros e or ça men tá ri os, o dis pos to no art. 47.

Pa rá gra fo úni co. Entre as me di das de pre ven ção
in clui-se a ori en ta ção es co lar nos três ní ve is de en si no.
....................................................................................

OFÍCIO Nº 99/02 – CMEsp - “Se gu ran ça Pú bli ca”

Bra sí lia (DF), 16 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Com o ob je ti vo de agi li zar o pro ces so de tra mi -

ta ção das pro po si ções le gis la ti vas que re sul ta rão dos
tra ba lhos des ta Co mis são Mis ta, me di an te o pré vio
co nhe ci men to por to dos os par la men ta res das ma té -
ri as dis cu ti das, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia os Re-
la tó ri os Par ci a is a res pe i to dos as sun tos: “Alte ra dis-
po si ti vos da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984, que
in tro duz a Lei de Exe cu ção Pe nal, de au to ria do De-
pu ta do Mar cos Ro lim”; “Alte ra e acres cen ta dis po si ti -
vos a Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1988, que dis põe 
so bre os cri mes de la va gem ou ocul ta ção de bens, di-
re i tos e va lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te ma
fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta lei; cria o
Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras —
COAF, e dá ou tras pro vi dên ci as”, “Dis põe so bre o Sis-
te ma Na ci o nal Anti-dro gas: so bre a pre ven ção, a re-
pres são e o tra ta men to; de fi ne cri mes, re gu la o pro ce -
di men to nos cri mes e dá ou tras pro vi den ci as”, “Dis-
põe so bre Orga ni za ções Cri mi no sas, os me i os de ob-
ten ção da pro va, o pro ce di men to cri mi nal e o re gi me
es pe ci al de cum pri men to da pena a lí de res de or ga ni -
za ções cri mi no sas”, de au to ria do De pu ta do Mag no
Mal ta e ou tros; “Esta be le ce Nor mas Ge ra is re la ti vas
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ao fun ci o na men to das Po lí ci as Esta du a is e do Dis tri to 
Fe de ral e dos Cor pos de Bom be i ros e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, de au to ria da De pu ta da Zu la iê Co bra e ou-
tros; “Acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal e mo di fi ca a
pena cul mi na da aos cri mes de cor rup ção ati va e pas-
si va”, de au to ria do De pu ta do Mo ro ni Tor gan; “Pro-
pos tas de Emen das à Cons ti tu i ção que cria o Fun do
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca e re gu la men ta o Sis-
te ma Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca (art. 144 – CF)”,
de au to ria da De pu ta da Zu la iê Co bra. Aten ci o sa men -
te, – Iris Re zen de,  Pre si den te da Co mis são.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 116 , DE 2002

(Da Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a
 le van tar e di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos da

vi o lên cia que as so la o País)

Acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal e
mo di fi ca a pena co mi na da aos cri mes de
cor rup ção ati va e pas si va.

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. 327. O con de na do por cri me con tra 
a ad mi nis tra ção pú bli ca terá a pro gres são de
re gi me do cum pri men to da pena con di ci o na -
da à re pa ra ção do dano que ca u sou, ou à de-
vo lu ção do be ne fí cio que au fe riu.”

Art. 2º O ar ti go 317 do 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 com a se guin te re da ção:

“Art. 317..............................................
............................................................
Pena – re clu são de 2 (dois) a 12

(doze) anos, e mul ta.
...................................................(NR)”

Art. 3º O ar ti go 333 do 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 com a se guin te re da ção:

“Art. 333. .............................................
.............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 12

(doze) anos, e mul ta.
....................................................(NR)"

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

Jus ti fi ca ção

Não é jus to que o cor rup to, o as sal tan te dos co-
fres pú bli cos, quan do con de na do, seja be ne fi ci a do
pela pro gres são do re gi me de cum pri men to da pena,
sem que de vol va ao erá rio os va lo res que to mou.
Assim, con to com o apo io de meus Pa res, no sen ti do
de im pe dir que o cor rup to se apro ve i te das be nes ses
da lei, sem que te nha res sar ci do o Esta do do di nhe i ro
que não lhe per ten ce.

Qu an to à mo di fi ca ção das pe nas pre vis tas para
a cor rup ção, ati va e pas si va, visa ape nas a ade-
quá-las à pena co mi na da do pe cu la to.

Sala das Ses sões, 6 de maio de 2002. –

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

Cor rup ção Pas si va
Art. 317. So li ci tar ou re ce ber, para si ou para ou-

trem, di re ta ou in di re ta men te, ain da que fora da fun-
ção ou an tes de as su mi-la, mas em ra zão dela, van ta -
gem in de vi da, ou ace i tar pro mes sa de tal van ta gem:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e
mul ta.

§ 1º A pena é au men ta da de um ter ço,
se, em con se qüên cia da van ta gem ou pro-
mes sa, o fun ci o ná rio re tar da ou de i xa de
pra ti car qual quer ato de ofí cio ou o pra ti ca
in frin gin do de ver fun ci o nal.
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§ 2º Se o fun ci o ná rio pra ti ca, de i xa de
pra ti car ou re tar da ato de ofí cio, com in fra -
ção de de ver fun ci o nal, ce den do a pe di do
ou in fluên cia de ou trem:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a
1 (um) ano, ou mul ta.

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

Fun ci o ná rio pú bli co
Art. 327. Con si de ra-se fun ci o ná rio pú bli co, para

os efe i tos pe na is, quem, em bo ra tran si to ri a men te ou
sem re mu ne ra ção, exer ce car go, em pre go ou fun ção
pú bli ca.

§ 1º Equi pa ra-se a fun ci o ná rio pú bli co
quem exer ce car go, em pre go ou fun ção em
en ti da de pa ra es ta tal, e quem tra ba lha para
em pre sa pres ta do ra de ser vi ço con tra ta da
ou con ve ni a da para a exe cu ção de ati vi da de 
tí pi ca da Admi nis tra ção Pú bli ca.

§ 2º A pena será au men ta da da ter ça
par te quan do os au to res dos cri mes pre vis -
tos nes te Ca pí tu lo fo rem ocu pan tes de car-
gos em co mis são ou de fun ção de di re ção
ou as ses so ra men to de Órgão da ad mi nis tra -
ção di re ta, so ci e da de de eco no mia mis ta,
em pre sa pú bli ca ou fun da ção ins ti tu í da pelo
Po der Pú bli co.

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

Cor rup ção ati va
Art. 333. Ofe re cer ou pro me ter van ta gem in de vi -

da a fun ci o ná rio pú bli co, para de ter mi ná-lo a pra ti car,
omi tir ou re tar dar ato de ofí cio:

Pena – re clu são, de 1 (um) ano a 8 (oito) anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da de um ter-
ço, se, em ra zão da van ta gem ou pro mes sa, o fun ci o -
ná rio re tar da ou omi te ato de ofí cio, ou o pra ti ca in frin -
gin do de ver fun ci o nal.
....................................................................................

OFÍCIO Nº 99/02 – CMEsp – “Se gu ran ça Pú bli ca”

Bra sí lia – DF, 16 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Com o ob je ti vo de agi li zar o pro ces so de tra mi -

ta ção das pro po si ções le gis la ti vas que re sul ta rão dos
tra ba lhos des ta Co mis são Mis ta, me di an te o pré vio
co nhe ci men to por to dos os par la men ta res das ma té -
ri as dis cu ti das, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia os Re-
la tó ri os Par ci a is a res pe i to dos as sun tos: “Alte ra dis-

po si ti vos da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984, que
in tro duz a Lei de

Exe cu ção Pe nal, de au to ria do De pu ta do Mar-
cos Ro lim”; “Alte ra e acres cen ta dis po si ti vos a Lei nº
9.613, de 3 de mar ço de 1988, que dis põe so bre os
cri mes de la va gem ou ocul ta ção de bens,

di re i tos e va lo res; a pre ven ção da uti li za ção do
sis te ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta lei;
cria o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i -
ras – COAF, e dá ou tras pro vi dên ci as”, “Dis põe so bre
o Sis te ma Na ci o nal Anti-dro gas: so bre a pre ven ção, a
re pres são e o tra ta men to; de fi ne cri mes, re gu la o pro-
ce di men to nos cri mes, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
“Dis põe so bre Orga ni za ções Cri mi no sas, os me i os de
ob ten ção da pro va, o pro ce di men to cri mi nal e o re gi -
me es pe ci al de cum pri men to da pena a lí de res de or-
ga ni za ções cri mi no sas”, de au to ria do De pu ta do
Mag no Mal ta e ou tros; “Esta be le ce Nor mas Ge ra is re-
la ti vas ao fun ci o na men to das Po lí ci as Esta du a is e do
Dis tri to Fe de ral e dos Cor pos de Bom be i ros, e dá ou-
tras pro vi dên ci as”, de au to ria da De pu ta da Zu la iê Co-
bra e ou tros; “Acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal e
mo di fi ca a pena cul mi na da aos cri mes de cor rup ção
ati va e pas si va”, de au to ria do De pu ta do Mo ro ni Tor-
gan; “Pro pos tas de Emen das à Cons ti tu i ção que cria
o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca e re gu la -
men ta o Sis te ma Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca (art.
144 – CF)”, de au to ria da De pu ta da Zu la iê Co bra.

Aten ci o sa men te, – Iris Re zen de.

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 117, DE 2002

(Da Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da
a le van tar e di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos

da vi o lên cia que as so la o País)

Gru po de Tra ba lho – Sub co mis são –
Cri me Orga ni za do, Nar co trá fi co e La va gem
de Di nhe i ro (Gru po 3)

Alte ra e acres cen ta dis po si ti vos à
Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998, que
dis põe so bre os cri mes de la va gem ou
ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res; a
pre ven ção da uti li za ção do sis te ma fi nan -
ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta lei;
cria o Con se lho de Con tro le de Ati vi da -
des Fi nan ce i ras - COAF, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta,
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de

1998, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
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“Art. 1º (...)
II – de ter ro ris mo e seu fi nan ci a men to;
...........................................................
VIII – de trá fi co ilí ci to de ór gãos ou

pes so as. (NR)

Art. 2º O pa rá gra fo úni co do art. 9º da Lei nº
9.613, de 3 de mar ço de 1998, fica acres ci do do in-
ci so XII, nos ter mos se guin tes:

“Art. 9º (...)
Pa rá gra fo úni co. Su je i tam-se às mes-

mas obri ga ções:
............................................................
XII – as pes so as fí si cas ou ju rí di cas

que co mer ci a li zem bens de luxo ou de alto
va lor ou exer çam ati vi da des que en vol vam
gran de vo lu me de re cur sos em es pé cie.
(NR)

Art. 3º Acres cen ta-se o art. 10B à Lei nº 9.613,
de 3 de mar ço de 1998, com a se guin te re da ção:

“Art. 10B O Ban co Cen tral man te rá re-
gis tro cen tra li za do for man do o ca das tro ge-
ral de cor ren tis tas e cli en tes de ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, bem como de seus pro cu ra do -
res.” (NR)

Art. 4º O art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço
de 1998, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra -
ções:

“Art. 11 (...)

II ...........................................................

..............................................................
a) to das as tran sa ções cons tan tes do

in ci so II do art. 10 que ul tra pas sa rem li mi te
fi xa do, para esse fim, pela mes ma au to ri da -
de e na for ma e con di ções por ela es ta be le -
ci das, de ven do ser jun ta da a iden ti fi ca ção a
que se re fe re o in ci so I do mes mo ar ti go;
(NR)

Art. 5º O art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço 
de 1998, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa-
rá gra fo:

“§ 3º O COAF po de rá re que rer aos ór-
gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca as in for ma -
ções ca das tra is ban cá ri as e fi nan ce i ras de
pes so as en vol vi das em ati vi da des sus pe i -
tas” (NR)

Art. 6º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Acom pa nhan do a apli ca bi li da de ple na da Lei nº
9.613, de 3 de mar ço de 1998, em seus pri me i ros
anos de vi gên cia, po de mos sen tir seus efe i tos e co-
lher seus fru tos. Não obs tan te, em nome do prin cí pio
do di na mis mo do di re i to, iden ti fi ca mos as pec tos que
po dem ser atu a li za dos à vis ta de no vos com pro mis -
sos in ter na ci o na is as su mi dos pelo Bra sil.

Di an te dis to, o rol dos cri mes an te ce den tes à
“la va gem de di nhe i ro”, ar ro la dos do art. lº, ne ces si ta
de com ple men ta ção, para in clu ir os cri mes de “fi-
nan ci a men to do ter ro ris mo” e de “trá fi co ilí ci to de ór-
gãos ou pes so as”, con si de ra dos cri mes gra ves.

A pro pos ta de al te ra ção do in ci so II, do art. 1º,
visa com ple men tar o tipo pe nal, in clu in do o fi nan ci a -
men to do ter ro ris mo no elen co dos cri mes an te ce -
den tes da la va gem de di nhe i ro, pois o ter ro ris mo já
está ar ro la do no in ci so sob al te ra ção.

Nes se ce ná rio, o rol dos se to res eco nô mi cos
des cri tos no pa rá gra fo úni co do ar ti go 9º, do di plo -
ma le gal em re fe rên cia, com por ta apri mo ra men to,
ou seja, atri bui-se ao COAF a com pe tên cia para ele-
ger no vos se to res eco nô mi cos a se rem mo ni to ra -
dos, para co i bir a prá ti ca do cri me de la va gem de di-
nhe i ro, sem pre que de tec tar que es ses se to res es-
tão sen do uti li za dos pe los la va do res de di nhe i ro. A
ação des se Con se lho se de sen vol ve rá, sem pre ju í zo 
da com pe tên cia de ou tros ór gãos e en ti da des, ten do 
como pa râ me tro o as pec to quan ti ta ti vo das ati vi da -
des e bens tran sa ci o na dos.

Em re la ção ao Pro je to de Lei nº 4.022/022 da
CPI do Nar co trá fi co, te mos que em seu art. 1º - a
pa la vra “Po der Pú bli co” por sua ge ne ra li da de, deva
ser subs ti tu í do por Ban co Cen tral, ór gão pró prio
para uni fi ca ção de da dos de acor do com a sis te má -
ti ca da Lei.

Ou tros sim, por ser o COAF uma FIU – Uni da -
de Fi nan ce i ra de Inte li gên cia , nos pa re ce des pi ci en -
do a in ser ção do § 4º do re fe ri do pro je to de Lei, eis
que o seu es co po prin ci pal é a in te gra ção e di fu são
da in for ma ção para que os ór gãos in te gra dos pos-
sam ope ra ci o na li zá-la.

Por ou tro lado iria de en con tro a pró pria jus ti fi -
ca ção do pro je to que zela pela cons ti tu ci o na li da de
da que bra de si gi lo, cri an do pe ri go so pre ce den te no
pa rá gra fo sub se qüen te ao per mi tir, em ca sos de ur-
gên cia o aces so a da dos si gi lo sos, sem an tes ter a
que bra au to ri za da pelo ju di ciá rio.

Sala das Ses sões,  de mar ço de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dis põe so bre os cri mes de “la va -
gem” ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va-
lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te -
ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta lei; cria o Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 1º Ocul tar ou dis si mu lar a na tu re za, ori gem,

lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi men ta ção ou pro pri e da -
de de bens, di re i tos ou va lo res pro ve ni en tes, di re ta ou
in di re ta men te, de cri me:

I – de trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen -
tes ou dro gas afins;

II – de ter ro ris mo;
III – de con tra ban do ou trá fi co de ar mas, mu ni -

ções ou ma te ri al des ti na do à sua pro du ção;
IV – de ex tor são me di an te se qües tro;
V – con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, in clu si ve a

exi gên cia, para si ou para ou trem, di re ta ou in di re ta -
men te, de qual quer van ta gem, como con di ção ou pre-
ço para a prá ti ca ou omis são de atos ad mi nis tra ti vos;

VI – con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;
VII – pra ti ca do por or ga ni za ção cri mi no sa.

Pena: re clu são de três a dez anos e mul ta.
§ 1º Incor re na mes ma pena quem, para ocul tar

ou dis si mu lar a uti li za ção de bens, di re i tos ou va lo res
pro ve ni en tes de qual quer dos cri mes an te ce den tes
re fe ri dos nes te ar ti go:

I – os con ver te em ati vos lí ci tos;
II – os ad qui re, re ce be, tro ca, ne go cia, dá ou re-

ce be em ga ran tia, guar da, tem em de pó si to, mo vi -
men ta ou trans fe re;

III – im por ta ou ex por ta bens com va lo res não
cor res pon den tes aos ver da de i ros. 

§ 2º Incor re, ain da, na mes ma pena quem:
I – uti li za, na ati vi da de eco nô mi ca ou fi nan ce i ra,

bens, di re i tos ou va lo res que sabe se rem pro ve ni en -
tes de qual quer dos cri mes an te ce den tes re fe ri dos
nes te ar ti go;

II – par ti ci pa de gru po, as so ci a ção ou es cri tó rio
ten do co nhe ci men to de que sua ati vi da de prin ci pal ou
se cun dá ria é di ri gi da à prá ti ca de cri mes pre vis tos
nes ta lei.

§ 3º A ten ta ti va é pu ni da nos ter mos do pa rá gra -
fo úni co do art. 14 do Có di go Pe nal. 

§ 4º A pena será au men ta da de um a dois ter-
ços, nos ca sos pre vis tos nos in ci sos I a VI do ca put
des te ar ti go, se o cri me for co me ti do de for ma ha bi tu -
al ou por in ter mé dio de or ga ni za ção cri mi no sa.

§ 5º A pena será re du zi da de um a dois ter ços e
co me ça rá a ser cum pri da em re gi me aber to, po den do 
o juiz de i xar de apli cá-la ou subs ti tuí-la por pena res-
tri ti va de di re i tos, se o au tor, co-au tor ou par tí ci pe co-
la bo rar es pon ta ne a men te com as au to ri da des, pres-
tan do es cla re ci men tos que con du zam à apu ra ção
das in fra ções pe na is e de sua au to ria ou à lo ca li za ção 
dos bens, di re i tos ou va lo res ob je to do cri me.
....................................................................................

Art. 9º Su je i tam-se às obri ga ções re fe ri das nos
arts. 10 e 11 as pes so as ju rí di cas que te nham, em ca-
rá ter per ma nen te ou even tu al, como ati vi da de prin ci -
pal ou aces só ria, cu mu la ti va men te ou não:

I – a cap ta ção, in ter me di a ção e apli ca ção de re-
cur sos fi nan ce i ros de ter ce i ros, em mo e da na ci o nal
ou es tran ge i ra;

II – a com pra e ven da de mo e da es tran ge i ra ou
ouro como ati vo fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al;

III – a cus tó dia, emis são, dis tri bu i ção, li qui da -
ção, ne go ci a ção, in ter me di a ção ou ad mi nis tra ção de
tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Su je i tam-se às mes mas obri-
ga ções:

I – as bol sas de va lo res e bol sas de mer ca do ri as 
ou fu tu ros;
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II – as se gu ra do ras, as cor re to ras de se gu ros e
as en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar ou de ca-
pi ta li za ção;

III – as ad mi nis tra do ras de car tões de cre den ci -
a men to ou car tões de cré di to, bem como as ad mi nis -
tra do ras de con sór ci os para aqui si ção de bens ou
ser vi ços;

IV – as ad mi nis tra do ras ou em pre sas que se uti-
li zem de car tão ou qual quer ou tro meio ele trô ni co,
mag né ti co ou equi va len te, que per mi ta a trans fe rên -
cia de fun dos;

V – as em pre sas de ar ren da men to mer can til (le-
a sing) e as de fo men to co mer ci al (fac to ring);

VI – as so ci e da des que efe tu em dis tri bu i ção de
di nhe i ro ou qua is quer bens mó ve is, imó ve is, mer ca -
do ri as, ser vi ços, ou, ain da, con ce dam des con tos na
sua aqui si ção, me di an te sor te io ou mé to do as se me -
lha do;

VII – as fi li a is ou re pre sen ta ções de en tes es-
tran ge i ros que exer çam no Bra sil qual quer das ati vi -
da des lis ta das nes te ar ti go, ain da que de for ma even-
tu al;

VIII – as de ma is en ti da des cujo fun ci o na men to
de pen da de au to ri za ção de ór gão re gu la dor dos mer-
ca dos fi nan ce i ro, de câm bio, de ca pi ta is e de se gu ros;

IX – as pes so as fí si cas ou ju rí di cas, na ci o na is
ou es tran ge i ras, que ope rem no Bra sil como agen tes,
di ri gen tes, pro cu ra do ras, co mis si o ná ri as ou por qual-
quer for ma re pre sen tem in te res ses de ente es tran ge i -
ro que exer ça qual quer das ati vi da des re fe ri das nes te
ar ti go;

X – as pes so as ju rí di cas que exer çam ati vi da -
des de pro mo ção imo bi liá ria ou com pra e ven da de
imó ve is;

XI – as pes so as fí si cas ou ju rí di cas que co mer -
ci a li zem jói as, pe dras e me ta is pre ci o sos, ob je tos de
arte e an ti gui da des.

....................................................................................
Art. 11. As pes so as re fe ri das no art. 9º:
I – dis pen sa rão es pe ci al aten ção às ope ra ções

que, nos ter mos de ins tru ções ema na das das au to ri -
da des com pe ten tes, pos sam cons ti tu ir-se em sé ri os
in dí ci os dos cri mes pre vis tos nes ta lei, ou com eles
re la ci o nar-se;

II – de ve rão co mu ni car, abs ten do-se de dar aos
cli en tes ciên cia de tal ato, no pra zo de vin te e qua tro
ho ras, às  au to ri da des com pe ten tes:

a) to das as tran sa ções cons tan tes do in ci so II do
art. 10 que ul tra pas sa rem li mi te fi xa do, para esse fim,
pela mes ma au to ri da de e na for ma e con di ções por
ela es ta be le ci das;

b) a pro pos ta ou a re a li za ção de tran sa ção pre-
vis ta no in ci so I des te ar ti go.

§ 1º As au to ri da des com pe ten tes, nas ins tru -
ções re fe ri das no in ci so I des te ar ti go, ela bo ra rão re-
la ção de ope ra ções que, por suas ca rac te rís ti cas, no
que se re fe re às par tes en vol vi das, va lo res, for ma de
re a li za ção, ins tru men tos uti li za dos, ou pela fal ta de
fun da men to eco nô mi co ou le gal, pos sam con fi gu rar a
hi pó te se nele pre vis ta. 

§ 2º As co mu ni ca ções de boa-fé, fe i tas na for ma 
pre vis ta nes te ar ti go, não acar re ta rão res pon sa bi li da -
de ci vil ou ad mi nis tra ti va.

§ 3º As pes so as para as qua is não exis ta ór gão
pró prio fis ca li za dor ou re gu la dor fa rão as co mu ni ca -
ções men ci o na das nes te ar ti go ao Con se lho de Con-
tro le das Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF e na for ma
por ele es ta be le ci da.
....................................................................................

Art. 14. É cri a do, no âm bi to do Mi nis té rio da Fa-
zen da, o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan -
ce i ras – COAF, com a fi na li da de de dis ci pli nar, apli car
pe nas ad mi nis tra ti vas, re ce ber, exa mi nar e iden ti fi car
as ocor rên ci as sus pe i tas de ati vi da des ilí ci tas pre vis -
tas nes ta lei, sem pre ju í zo da com pe tên cia de ou tros
ór gãos e en ti da des. 

§ 1º As ins tru ções re fe ri das no art. 10 des ti na -
das às pes so as men ci o na das no art. 9º, para as qua is 
não exis ta ór gão pró prio fis ca li za dor ou re gu la dor, se-
rão ex pe di das pelo COAF, com pe tin do-lhe, para es-
ses ca sos, a de fi ni ção das pes so as abran gi das e a
apli ca ção das san ções enu me ra das no art. 12.

§ 2º O COAF de ve rá, ain da, co or de nar e pro por
me ca nis mos de co o pe ra ção e de tro ca de in for ma -
ções que vi a bi li zem ações rá pi das e efi ci en tes no
com ba te à  ocul ta ção ou dis si mu la ção de bens, di re i -
tos e va lo res
....................................................................................

OFÍCIO Nº 99/02 – CMEsp – “Se gu ran ça Pú bli ca”

Bra sí lia (DF), 16 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Com o ob je ti vo de agi li zar o pro ces so de tra mi -

ta ção das pro po si ções le gis la ti vas que re sul ta rão dos
tra ba lhos des ta Co mis são Mis ta, me di an te o pré vio
co nhe ci men to por to dos os par la men ta res das ma té -
ri as dis cu ti das, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia os Re-
la tó ri os Par ci a is a res pe i to dos as sun tos: “Alte ra dis-
po si ti vos da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984, que
in tro duz a Lei de Exe cu ção Pe nal, de au to ria do De-
pu ta do Mar cos Ro lim”; “Alte ra e acres cen ta dis po si ti -
vos a Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1988, que dis põe 
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so bre os cri mes de la va gem ou ocul ta ção de bens, di-
re i tos e va lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te ma
fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta lei; cria o
Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras –
COAF, e dá ou tras pro vi den ci as  “Dis põe so bre o Sis-
te ma Na ci o nal Anti-dro gas: so bre a pre ven ção, a re-
pres são e o tra ta men to; de fi ne cri mes, re gu la o pro ce -
di men to nos cri mes e dá ou tras pro vi dên ci as.” “Dis-
põe so bre Orga ni za ções Cri mi no sas, os me i os de ob-
ten ção da pro va, o pro ce di men to cri mi nal e o re gi me
es pe ci al de cum pri men to da pena a lí de res de or ga ni -
za ções cri mi no sas”, de au to ria do De pu ta do Mag no
Mal ta e ou tros; “Esta be le ce Nor mas Ge ra is re la ti vas
ao fun ci o na men to das Po lí ci as Esta du a is e do Dis tri to 
Fe de ral e dos Cor pos de Bom be i ros e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, de au to ria da De pu ta da Zu la iê Co bra e ou-
tros; “Acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal e mo di fi ca a
pena cul mi na da aos cri mes de cor rup ção ati va e pas-
si va”, de au to ria do De pu ta do Mo ro ni Tor gan; “Pro-
pos tas de Emen das à Cons ti tu i ção que cria o Fun do
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca e re gu la men ta o Sis-
te ma Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca (art. 144 – CF)”,
de au to ria da De pu ta da Zu la iê Co bra.

Aten ci o sa men te, – Íris Re zen de, Pre si den te da
Co mis são.

PROJETO LEI DO SENADO Nº 118, DE 2002
(Da Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a

le van tar e di ag nos ti car as ca u sas e
efe i tos da vi o lên cia que as so la o País)

Gru po de Tra ba lho – Sub co mis sao –
Cri me Orga ni za do, Nar co trà fi co e La va gem
de Di nhe i ro (Gru po 3)

Dis põe so bre as or ga ni za ções cri mi -
no sas, os me i os de ob ten ção da pro va, o
pro ce di men to cri mi nal e o re gi me es pe ci -
al de cum pri men to da pena de lí de res de
or ga ni za ções cri mi no sas.

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

CAPITULO I
Da Orga ni za ção Cri mi no sa

Art. 1º Asso ci a rem-se, vo lun ta ri a men te, três ou
mais pes so as, por meio de en ti da de ju rí di ca ou não,
de for ma es tá vel, es tru tu ra da e com di vi são de ta re -
fas, para, va len do-se de vi o lên cia, ame a ça ou qual-
quer ou tra for ma de in ti mi da ção, cor rup ção, fra u de,
trá fi co de in fluên cia ou de ou tros me i os as se me lha -
dos, ob ter, di re ta ou in di re ta men te, van ta gem de qual-
quer na tu re za, para co me ter as se guin tes in fra ções
pe na is:

I – trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen tes
ou pro du tos que ca u sam de pen dên cia fí si ca ou psí-
qui ca;

II – ter ro ris mo e seu fi nan ci a men to;
III – con tra ban do ou trá fi co ilí ci to de ar mas, mu-

ni ções, ex plo si vos ou ma te ri a is des ti na dos à sua pro-
du ção;

IV – ex tor são me di an te se qües tro;
V – con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca;
VI – con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;
VII – con tra a or dem eco nô mi ca e tri bu tá ria;
VIII – ex plo ra ção de jo gos de azar cu mu la do

com ou tros de li tos;
IX – con tra ins ti tu i ções fi nan ce i ras, em pre sas de

trans por te de va lo res ou car gas e a re cep ta ção de
bens ou pro du tos que cons ti tu am pro ve i to au fe ri do
por esta prá ti ca cri mi no sa;

X – le no cí nio ou trá fi co de mu lhe res;
XI – trá fi co in ter na ci o nal de cri an ça ou ado les -

cen te;
XII – la va gem de di nhe i ro, ocul ta ção de bens, di-

re i tos e va lo res;
XIII – trá fi co ilí ci to de te ci dos, ór gãos ou par tes

do cor po hu ma no;
XIV – ho mi cí dio pra ti ca do em ati vi da de de gru po 

de ex ter mí nio;
XV – fal si fi ca ção, adul te ra ção ou al te ra ção de

pro du to des ti na do a fins te ra pêu ti cos ou me di ci na is;
XVI – con tra o pa tri mô nio na tu ral.
Pena – pri são de cin co a dez anos, apli can do-se 

cu mu la ti va men te as pe nas cor res pon den tes às de-
ma is in fra ções pe na is co me ti das.

§ 1º Au men ta-se a pena de um ter ço à me ta de:
I – se o agen te pro mo ver, ins ti tu ir, fi nan ci ar ou

che fi ar a as so ci a ção cri mi no sa;
II – se na atu a ção da as so ci a ção cri mi no sa hou-

ver em pre go de arma de fogo, par ti ci pa ção de agen te
pú bli co res pon sá vel pela re pres são cri mi nal ou de cri-
an ça ou ado les cen te;

III – se qual quer dos par ti ci pan tes for fun ci o ná -
rio pú bli co e va ler-se o gru po or ga ni za do des ta con di -
ção para a prá ti ca de in fra ção pe nal;

IV – se o pro du to de in fra ção pe nal ou va lor que
cons ti tua pro ve i to au fe ri do pela as so ci a ção cri mi no sa 
des ti nar-se, no todo ou em par te, ao ex te ri or;

§ 2º Se qual quer dos par ti ci pan tes da or ga ni za -
ção cri mi no sa for fun ci o ná rio pú bli co, o re ce bi men to
da de nún cia quan to a ele im por ta rá em afas ta men to
au to má ti co e ca u te lar do exer cí cio de suas fun ções,
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sem pre ju í zo da re mu ne ra ção e de ma is di re i tos pre-
vis tos em lei, até o jul ga men to fi nal da ação pe nal.

§ 3º A con de na ção acar re ta rá ao fun ci o ná rio pú-
bli co a per da do car go, fun ção ou em pre go e a in ter di -
ção para seu exer cí cio pelo do bro do pra zo da pena
apli ca da.

CAPÍTULO II
Dos me i os de ob ten ção da pro va

Art. 2º Em qual quer fase da per se cu ção cri mi nal 
são per mi ti dos, sem pre ju í zo dos já pre vis tos na lei,
os se guin tes me i os de ob ten ção da pro va:

I – a co la bo ra ção pre mi a da do in ves ti ga do, acu-
sa do ou con de na do, me di an te acor do com o Mi nis té -
rio Pú bli co;

II – a in fil tra ção de agen tes de po lí cia;
III – a in ter cep ta ção am bi en tal de si na is ele tro -

mag né ti cos, óp ti cos ou acús ti cos;
IV – a ação con tro la da;
V – o aces so a da dos ca das tra is, do cu men tos e

in for ma ções fis ca is, ban cá ri as, fi nan ce i ras, te le fô ni -
cas, ele i to ra is ou co mer ci a is;

VI – a que bra do si gi lo fi nan ce i ro, ban cá rio e fis-
cal;

VII – a in ter cep ta ção das co mu ni ca ções te le fô -
ni cas, nos ter mos da Lei nº 9.296/96.

Se ção I
Da co la bo ra ção pre mi a da

Art. 3º O Mi nis té rio Pú bli co po de rá, de ofí cio ou
por re pre sen ta ção do de le ga do de po lí cia, re a li zar
acor do com o in ves ti ga do, vi san do a não-pro po si tu ra
da ação pe nal pú bli ca ou a di mi nu i ção da pena em até
dois ter ços, para ob ter co la bo ra ção vo lun tá ria, com a
fi na li da de de, al ter na ti va men te:

I – iden ti fi car os de ma is co-au to res e par tí ci pes
da as so ci a ção cri mi no sa e as in fra ções pe na is por
eles pra ti ca das;

II – re ve lar a es tru tu ra or ga ni za ci o nal e a di vi são 
de ta re fas;

III – pre ve nir in fra ções pe na is de cor ren tes da
ati vi da de ilí ci ta da as so ci a ção;

IV – re cu pe rar to tal ou par ci al men te o pro du to
da in fra ção pe nal;

V – lo ca li zar a ví ti ma com a sua in te gri da de fí si -
ca pre ser va da.

§ 1º Ë ve da do ao Mi nis té rio Pú bli co ce le brar
acor do com o co la bo ra dor se a na tu re za, cir cuns tân -
ci as, gra vi da de, re per cus são so ci al e per so na li da de
do agen te da in fra ção pe nal não o jus ti fi ca rem.

§ 2º Ca be rá ao Mi nis té rio Pú bli co de li be rar so-
bre a con ve niên cia e opor tu ni da de da co la bo ra ção
pre mi a da.

Art. 4º Re a li za do o acor do, o Mi nis té rio Pú bli co
re me te rá o res pec ti vo ter mo, acom pa nha do das de-
cla ra ções do co la bo ra dor e de có pia do pro ce di men to 
in ves ti ga tó rio, à au to ri da de ju di ci al para ho mo lo ga -
ção, a qual de ve rá ze lar pela sua re gu la ri da de, po-
den do, no pra zo de 24 (vin te e qua tro) ho ras, pro ce -
der si gi lo sa men te à oi ti va do in ves ti ga do co la bo ra dor.

§ 1º Não con cor dan do com os ter mos do acor-
do, o juiz, sem pre ju í zo da con ti nu i da de das in ves ti ga -
ções, fará a re mes sa de có pia das prin ci pa is pe ças do
pro ce di men to in ves ti ga tó rio, do ter mo de acor do e
das de cla ra ções do co la bo ra dor a ór gão da ad mi nis -
tra ção su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co, que o con fir ma -
rá ou, em caso ne ga ti vo, so li ci ta rá ao Pro cu ra dor-Ge -
ral a de sig na ção de ou tro mem bro da ins ti tu i ção para
ofi ci ar nos au tos.

§ 2º Ao tér mi no da in ves ti ga ção, se o Mi nis té rio
Pú bli co ve ri fi car a fal si da de da co la bo ra ção ou a
não-ob ten ção de qual quer dos re sul ta dos re fe ri dos
no art. 3º des ta lei, em ma ni fes ta ção fun da men ta da,
pro mo ve rá a ação pe nal con tra o co la bo ra dor.

§ 3º Se o juiz en ten der que não há jus ta ca u sa
para a ação pe nal re sul tan te do des cum pri men to do
acor do, po de rá re je i tar a de nún cia.

§ 4º Se o acor do im pli car a di mi nu i ção da pena,
no caso de con de na ção, o acu sa do-co la bo ra dor terá
sua pena re du zi da nos ter mos do acor do. A dis po si -
ção par ci al da ação pe nal li mi ta rá a acu sa ção aos ter-
mos do ajus te e obri ga rá a sen ten ça aos seus ter mos.

Art. 5º Se a co la bo ra ção ocor rer após o ofe re ci -
men to da de nún cia, po de rá o Mi nis té rio Pú bli co, ob-
ser va do o dis pos to no § 1º do art. 3º des ta lei, re a li zar
acor do com o acu sa do, as sis ti do por de fen sor, que,
ho mo lo ga do pelo juiz, acar re ta rá a di mi nu i ção da
pena ou a ex tin ção da pu ni bi li da de, a ser de cla ra da
quan do do jul ga men to do mé ri to da ação pe nal.

§ 1º Se o acor do im pli car a di mi nu i ção da pena,
no caso de con de na ção, o acu sa do-co la bo ra dor terá
sua pena re du zi da até a me ta de, nos ter mos do acor-
do. A dis po si ção par ci al da ação pe nal li mi ta rá a acu-
sa ção aos ter mos do ajus te e obri ga rá a sen ten ça pe-
nal aos seus ter mos.

§ 2º Não con cor dan do com os ter mos do acor-
do, o juiz fará re mes sa dos au tos ao ór gão da ad mi -
nis tra ção su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co que po de rá
con fir má-lo ou, em caso ne ga ti vo, so li ci tar ao Pro cu -
ra dor-Ge ral a de sig na ção de ou tro ór gão do Mi nis té -
rio Pú bli co para o pros se gui men to da ação pe nal.
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§ 3º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, o pro ces -
so será des mem bra do quan to ao acu sa do-co la bo ra -
dor, pros se guin do-se em re la ção aos de ma is.

§ 4º Ao tér mi no da ins tru ção cri mi nal, se o Mi-
nis té rio Pú bli co ve ri fi car a fal si da de da co la bo ra ção
ou se des ta não for pos sí vel ob ter-se qual quer dos re-
sul ta dos re fe ri dos no art. 3º des ta lei, em ma ni fes ta -
ção fun da men ta da, de ve rá pros se guir na ação pe nal
e re que rer a apli ca ção da pena de vi da, se for o caso.

§ 5º O re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co re sul -
tan te do des cum pri men to do acor do não vin cu la rá o
juiz na sen ten ça.

Art. 6º Se a co la bo ra ção ocor rer após o trân si to
em jul ga do da sen ten ça con de na tó ria, o Mi nis té rio
Pú bli co, na exe cu ção pe nal. ob ser va do o dis pos to no
§ 1º do art. 3º des ta lei, po de rá re a li zar acor do com o
con de na do, vi san do a re du ção de até um ter ço da
pena que lhe foi im pos ta, des de que re sul te uma das
hi pó te ses pre vis tas no art. 3º des ta lei, sub me ten -
do-se o acor do à apre ci a ção ju di ci al, para fins de ho-
mo lo ga ção.

Art. 7º O ter mo de acor do en tre o Mi nis té rio Pú-
bli co e o co la bo ra dor de ve rá con ter:

I – o re la to da co la bo ra ção e seus pos sí ve is re-
sul ta dos;

II – as con di ções da pro pos ta do Mi nis té rio Pú-
bli co;

III – a de cla ra ção de ace i ta ção do co la bo ra dor;
IV – a pos si bi li da de de o Mi nis té rio Pú bli co res-

cin dir o acor do nas hi pó te ses de fal sa co la bo ra ção ou
se des ta não ad vi e rem qua is quer dos re sul ta dos pre-
vis tos no art. 3º des ta lei;

V – as as si na tu ras do re pre sen tan te do Mi nis té -
rio Pú bli co, do co la bo ra dor e de duas tes te mu nhas de
sua con fi an ça;

VI – for ma e es pe ci fi ca ção da ga ran tia da se gu -
ran ça e pro te ção do co la bo ra dor e de sua fa mí lia.

Pa rá gra fo úni co. Nas hi pó te ses dos arts. 4º, 5º e
6º, se o Mi nis té rio Pú bli co op tar pela não-apre sen ta -
ção da pro pos ta de acor do e o juiz dis cor dar dos mo ti -
vos ale ga dos para fun da men tar esse po si ci o na men -
to, re me te rá os au tos ao Pro cu ra dor-Ge ral, que po de -
rá efe tu ar a pro pos ta, ou de sig na rá ou tro ór gão do Mi-
nis té rio Pú bli co para ofe re cê-la, ou in sis ti rá no
não-ofe re ci men to, ao qual só en tão es ta rá o juiz obri-
ga do a aten der.

Art. 8º O pe di do de ho mo lo ga ção do acor do
será si gi lo sa men te dis tri bu í do, con ten do ape nas in-
for ma ções que não pos sam iden ti fi car o co la bo ra dor
e o seu ob je to.

§ 1º As in for ma ções por me no ri za das da co la bo -
ra ção se rão di ri gi das di re ta men te ao juiz que re ca ir a
dis tri bu i ção, que de ci di rá no pra zo de 24 ho ras, re me -
ten do-se em se gui da os au tos para a Cor re ge do -
ria-Ge ral de Jus ti ça, a qual ze la rá pelo seu si gi lo, cujo
aces so será re ser va do ao juiz, ao Mi nis té rio Pú bli co e
ao de le ga do de po lí cia.

§ 2º Re ce bi da a de nún cia, os ter mos do acor do
se rão dis po ni bi li za dos à de fe sa, na qui lo em que dis-
se rem res pe i to ao fato cri mi no so da ação pe nal.

Art. 9º São di re i tos do co la bo ra dor:
I – usu fru ir das me di das de pro te ção à tes te mu -

nha, pre vis tas na Lei nº 9.807/99, in clu si ve na fase de
exe cu ção da pena;

II – ter o seu nome, qua li fi ca ção e de ma is in for -
ma ções pes so a is pre ser va dos du ran te a in ves ti ga -
ção, no pro ces so cri mi nal e na exe cu ção pe nal, sal vo
se hou ver de ci são ju di ci al em con trá rio;

III – ser con du zi do se pa ra da men te ao ju í zo;
IV – par ti ci par das au diên ci as sem con ta to vi su -

al com os acu sa dos;
V – não ter sua iden ti da de re ve la da pe los me i os

de co mu ni ca ção, nem ser fo to gra fa do ou fil ma do, sem
sua pré via au to ri za ção por es cri to.

VI – cum prir pena em es ta be le ci men to pri si o nal
di ver so dos de ma is co-réus ou con de na dos.

Art. 10 Cons ti tui cri me re ve lar a iden ti da de, fo to -
gra far ou fil mar o co la bo ra dor, sem sua pré via au to ri -
za ção por es cri to.

Pena – pri são, de um a três anos, e mul ta.
Art. 11 Vi o lar o si gi lo do pro ce di men to de co la -

bo ra ção ou seu con te ú do, sem au to ri za ção ju di ci al.
Pena – pri são, de três a seis anos.
Art. 12. Impu tar fal sa men te, sob o pre tex to de

co la bo ra ção com a Jus ti ça, a prá ti ca de in fra ção pe-
nal a pes soa que sabe ser ino cen te ou re ve lar es tru tu -
ra de as so ci a ção cri mi no sa que sabe ser in ve rí di ca.

Pena – pri são, de cin co a dez anos.

SEÇÃO II
Da Infil tra ção de Agen tes

Art. 13. A in fil tra ção de agen tes de po lí cia em ta-
re fas de in ves ti ga ção, cons ti tu í da pe los ór gãos es pe -
ci a li za dos per ti nen tes, será pre ce di da de cir cuns tan -
ci a da e mo ti va da au to ri za ção ju di ci al, que es ta be le -
ce rá seus li mi tes, após a ma ni fes ta ção do Mi nis té rio
Pú bli co.

§ 1º Não será ad mi ti da a in fil tra ção se não hou-
ver in dí ci os de in fra ção pe nal e se a pro va pu der ser
fe i ta por ou tros me i os dis po ní ve is.
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§ 2º A in fil tra ção não po de rá ex ce der o pra zo de
três me ses, sem pre ju í zo de even tu a is re no va ções,
des de que com pro va da a sua ne ces si da de.

§ 3º Fin do o pra zo pre vis to no pa rá gra fo an te ri -
or, o agen te de ve rá apre sen tar re la tó rio cir cuns tan ci -
a do à au to ri da de ju di ci al, que ime di a ta men te ci en ti fi -
ca rá o Mi nis té rio Pú bli co.

§ 4º A au to ri da de ju di ci al e o Mi nis té rio Pú bli co
po de rão re qui si tar re la tó rio da ati vi da de de in fil tra ção
an tes do pra zo de três me ses.

Art. 14. O pe di do do Mi nis té rio Pú bli co ou a re-
pre sen ta ção do de le ga do de po lí cia para a in fil tra ção
de agen tes con te rá a de mons tra ção de sua ne ces si -
da de o al can ce de suas ta re fas e os no mes ou ape li -
dos das pes so as in ves ti ga das, quan do pos sí vel.

Art. 15. O pe di do de in fil tra ção será si gi lo sa men -
te dis tri bu í do de for ma a não con ter in for ma ções que
pos sam in di car a ope ra ção a ser efe ti va da ou iden ti fi -
car o agen te que será in fil tra do.

§ 1º As in for ma ções da ope ra ção de in fil tra ção
se rão di ri gi das di re ta men te ao juiz que re ca ir a dis tri -
bu i ção, que de ci di rá no pra zo de 24 ho ras, re me ten -
do-se em se gui da os au tos para a Cor re ge do ria-Ge -
ral de Jus ti ça, a qual ze la rá pelo seu si gi lo.

§ 2º O aces so aos au tos será re ser va do ape nas
ao juiz, ao Mi nis té rio Pú bli co e ao de le ga do de po lí cia, 
para ga ran tia do si gi lo das in ves ti ga ções.

§ 3º Os au tos con ten do as in for ma ções da ope-
ra ção de in fil tra ção se rão apen sa dos ao pro ces so cri-
mi nal ao tér mi no da ins tru ção pro ba tó ria, quan do se-
rão dis po ni bi li za dos à de fe sa, na qui lo em que dis se -
rem res pe i to ao fato cri mi no so da ação pe nal, as se -
gu ran do-se a pre ser va ção da iden ti da de do agen te e
apli can do-se, no que cou ber, o art. 36 des ta lei.

Art. 16. O agen te que não guar dar na sua atu a -
ção a de vi da pro por ci o na li da de com a fi na li da de da
in ves ti ga ção res pon de rá pe los ex ces sos pra ti ca dos.

Art. 17. São di re i tos do agen te:
I – re cu sar a atu a ção in fil tra da;
II – ter sua iden ti da de al te ra da du ran te a in fil tra -

ção, apli can do-se, no que cou ber, o dis pos to no art. 9º
da Lei nº 9.807/99, bem como usu fru ir das me di das
de pro te ção a tes te mu nhas;

III – ter o seu nome, qua li fi ca ção e de ma is in for -
ma ções pes so a is pre ser va dos du ran te a in ves ti ga ção 
e o pro ces so cri mi nal;

IV – não ter sua iden ti da de re ve la da, nem ser fo-
to gra fa do ou fil ma do, pe los me i os de co mu ni ca ção e
di vul ga ção.

Art. 18 Cons ti tui cri me re ve lar a iden ti da de, fo to -
gra far, fil mar ou di vul gar por qual quer meio a ima gem

do agen te que atu ou de for ma in fil tra da, sem sua pré-
via au to ri za ção por es cri to, ou que brar o si gi lo da in fil -
tra ção, sem au to ri za ção ju di ci al.

Pena – pri são, de três a seis anos, e mul ta.

Se ção III
Da Inter cep ta ção Ambi en tal

Art. 19 A in ter cep ta ção am bi en tal de si na is ele-
tro mag né ti cos, óp ti cos ou acús ti cos, atra vés da ins ta -
la ção de equi pa men tos para a cap ta ção de som e
ima gem, em am bi en tes fe cha dos ou aber tos, será
pre ce di da de cir cuns tan ci a da e mo ti va da au to ri za ção
ju di ci al, que es ta be le ce rá seus li mi tes, após a ma ni -
fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 1º Não será ad mi ti da a in ter cep ta ção am bi en -
tal se não hou ver in dí ci os de au to ria ou par ti ci pa ção
em in fra ção pe nal, bem como se a pro va pu der ser
pro du zi da por ou tros me i os dis po ní ve is.

§ 2º A in ter cep ta ção am bi en tal não po de rá ex ce -
der o pra zo de um mês, sem pre ju í zo de even tu a is re no -
va ções, des de que com pro va da a sua ne ces si da de.

Art. 20 O pe di do do Mi nis té rio Pú bli co ou a re pre -
sen ta ção do de le ga do de po lí cia para a in ter cep ta ção
am bi en tal con te rão a de mons tra ção da ne ces si da de de
sua re a li za ção, os no mes ou ape li dos das pes so as in-
ves ti ga das, quan do pos sí vel, e os lo ca is onde se rão ins-
ta la dos os equi pa men tos para a cap ta ção.

Pa rá gra fo úni co. A re pre sen ta ção do de le ga do
de po lí cia será di ri gi da ao Mi nis té rio Pú bli co, que se
ma ni fes ta rá so bre a ne ces si da de da in ter cep ta ção
am bi en tal, no pra zo de vin te e qua tro ho ras, en ca mi -
nhan do-a ao juiz para de ci são, em igual pra zo.

Art. 21 O pe di do de in ter cep ta ção será pro ces -
sa do de for ma si gi lo sa em au tos apar ta dos, os qua is
se rão apen sa dos ao pro ce di men to in ves ti ga tó rio, no
seu en cer ra men to, ou do pro ces so cri mi nal, quan do
do tér mi no da ins tru ção, po den do a de fe sa pro du zir
no vas pro vas e re que rer di li gên ci as.

§ 1º A pro va co lhi da que não in te res sar à in ves ti -
ga ção ou à apu ra ção de ou tras in fra ções pe na is, ou
ao pro ces so, será inu ti li za da por de ci são ju di ci al,
após ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º Se a trans cri ção do ma te ri al re sul tan te da
in ter cep ta ção am bi en tal re ve lar atos da in ti mi da de ou
da vida pri va da do in ves ti ga do, o juiz, de ofí cio ou a
re que ri men to das par tes, de ve rá de ter mi nar que o
pro ces so tra mi te em se gre do de jus ti ça.

§ 3º Fin das as in ves ti ga ções, o juiz de ve rá de-
ter mi nar se jam ris ca dos os tre chos trans cri tos do ma-
te ri al re sul tan te da in ter cep ta ção que re ve lem atos de
in ti mi da de ou da vida pri va da do in ves ti ga do.
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Art. 22. Cons ti tui cri me re a li zar in ter cep ta ção
am bi en tal sem ob ser vân cia da for ma pre vis ta nes ta
lei, ou que brar o si gi lo das Inves ti ga ções, sem au to ri -
za ção ju di ci al.

Pena – pri são, de dois a qua tro anos, e mul ta.
Art. 23. Cons ti tui cri me di vul gar, pe los me i os de

co mu ni ca ção so ci al, ima gem ou gra va ção de som ob-
ti das por meio de in ter cep ta ção am bi en tal, pre vis ta
nes ta lei, que re ve lem atos da vida pri va da ou da in ti -
mi da de do in ves ti ga do ou acu sa do.

Pena – pri são, de três a cin co anos, e mul ta.

Se ção IV
Da ação con tro la da

Art. 24. Con sis te a ação con tro la da em re tar dar
a in ter ven ção po li ci al re la ti va à ação pra ti ca da por as-
so ci a ção cri mi no sa ou a ela vin cu la da, des de que
man ti da sob ob ser va ção e acom pa nha men to, para
que a me di da le gal se con cre ti ze no mo men to mais
efi caz, con si de ra dos a for ma ção de pro vas ou for ne -
ci men to de in for ma ções.

§ 1º O re tar da men to da in ter ven ção po li ci al será
co mu ni ca do ime di a ta men te à au to ri da de ju di ci al, que
ci en ti fi ca rá o Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º A co mu ni ca ção será si gi lo sa men te dis tri bu -
í da de for ma a não con ter in for ma ções que pos sam
in di car a ope ra ção a ser efe tu a da.

I – As in for ma ções da ação con tro la da se rão com-
ple men ta das di re ta men te ao juiz que re ca ir a dis tri bu i -
ção, re me ten do-se em se gui da os au tos para a Cor re -
ge do ria-Ge ral de Jus ti ça, a qual ze la rá pelo seu si gi lo.

§ 3º O aces so aos au tos será re ser va do ape nas
ao juiz, ao Mi nis té rio Pú bli co e ao de le ga do de po lí cia, 
para a ga ran tia do si gi lo das in ves ti ga ções.

Art. 25. Se a ação con tro la da en vol ver trans po si -
ção de fron te i ras, o re tar da men to da in ter ven ção po li -
ci al so men te po de rá ocor rer quan do as au to ri da des
dos pa í ses, que fi gu rem como pro vá vel iti ne rá rio do
in ves ti ga do, ofe re ce rem ga ran tia con tra a sua fuga ou
o ex tra vio de pro du tos ou subs tân ci as ilí ci tas trans-
por ta das.

Art. 26. Cons ti tui cri me que brar o si gi lo das in-
ves ti ga ções que en vol vam a ação con tro la da.

Pena – pri são, de dois a qua tro anos, e mul ta.

Se ção V
Do aces so a da dos ca das tra is, 

re gis tros do cu men tos e in for ma ções

Art. 27. O juiz e o Mi nis té rio Pú bli co, de ofí cio ou
me di an te re pre sen ta ção do de le ga do de po lí cia, po-
de rão re qui si tar, de for ma fun da men ta da, no cur so de

in ves ti ga ção cri mi nal ou da ação pe nal, da dos ca das -
tra is, re gis tros, do cu men tos e in for ma ções fis ca is,
ban cá ri as fi nan ce i ras, te le fô ni cas, de pro ve do res de
in ter net, ele i to ra is ou co mer ci a is com pro va da a exis-
tên cia de in dí ci os de au to ria ou par ti ci pa ção do in ves -
ti ga do ou acu sa do em in fra ção pe nal.

Pa rá gra fo úni co. As re qui si ções a que se re fe re
o ca put des te ar ti go não abran gem aque las pre ser -
va das pelo si gi lo cons ti tu ci o nal.

Art. 28. As em pre sas de trans por te pos si bi li ta -
rão aces so di re to e per ma nen te ao juiz, ao Mi nis té rio
Pú bli co e ao de le ga do de po lí cia aos ban cos de da-
dos de re ser vas e re gis tro de vi a gens, pelo pra zo de
cin co anos.

Art. 29. As con ces si o ná ri as de te le fo nia fixa ou
mó vel man te rão re gis tros de iden ti fi ca ção dos nú me -
ros dos ter mi na is da ori gem e des ti no das li ga ções te-
le fô ni cas, in ter na ci o na is, in te rur ba nas ou lo ca is, pelo
pra zo de cin co anos.

Art. 30. Cons ti tui cri me re cu sar, re tar dar ou omi-
tir da dos ca das tra is, re gis tros, do cu men tos e in for ma -
ções, fis ca is, ban cá ri as, te le fô ni cas, fi nan ce i ras, ele i -
to ra is ou co mer ci a is, re qui si ta das por Co mis são Par-
la men tar de Inqué ri to, por au to ri da de ju di ci al, Mi nis té -
rio Pú bli co ou de le ga do de po lí cia, nos pro ce di men -
tos pre vis tos nes ta lei.

Pena – pri são, de dois a cin co anos, e mul ta.

CAPÍTULO III
Do Pro ce di men to Cri mi nal

Art. 31. A as so ci a ção cri mi no sa e as in fra ções
pe na is co ne xas se rão apu ra das por meio do pro ce di -
men to or di ná rio pre vis to no Có di go de Pro ces so Pe-
nal, ob ser va do o que con tém este Ca pí tu lo.

Art. 32. O in ter ro ga tó rio ju di ci al será re a li za do
no es ta be le ci men to pri si o nal onde o acu sa do se en-
con trar re co lhi do.

Art. 33. O acu sa do po de rá, a cri té rio do juiz, par-
ti ci par das au diên ci as de ins tru ção do pro ces so no lo-
cal onde se en con trar re co lhi do, via te le con fe rên cia,
as se gu ran do-se a si mul ta ne i da de de ima gem e som.

Pa rá gra fo úni co. Será ga ran ti da a pre sen ça de
de fen so res nos lo ca is onde o acu sa do se en con tra re-
co lhi do e na que le onde se re a li za o ato pro ces su al
bem como o con ta to re ser va do en tre eles, por meio
de me i os tec no ló gi cos idô ne os.

Art. 34. A ví ti ma ou a tes te mu nha in clu í da em
sis te mas de pro te ção po de rão, a cri té rio do juiz, ser
in qui ri da a dis tân cia, via te le con fe rên cia, com si mul -
ta ne i da de de ima gem e som.
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Art. 35. O juiz po de rá de ter mi nar, em de ci são
fun da men ta da, du ran te a in ves ti ga ção cri mi nal ou
pro ces so cri mi nal, a pre ser va ção do nome, en de re ço
e de ma is da dos de qua li fi ca ção da ví ti ma ou da tes te -
mu nha, as sim como do in ves ti ga do ou acu sa do-co la -
bo ra dor.

§ 1º Não será ad mi ti da a pre ser va ção da iden ti -
da de, se não hou ver no tí cia de prá ti cas de atos de in-
ti mi da ção ou in dí ci os de ris cos re sul tan tes dos de po i -
men tos ou de cla ra ções pres ta dos.

§ 2º A pre ser va ção po de rá ser de cre ta da de ofí-
cio, me di an te re pre sen ta ção do de le ga do de po lí cia ou
a re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co, da ví ti ma, da tes-
te mu nha, do in ves ti ga do ou do acu sa do-co la bo ra dor.

Art. 36. O pe di do para a pre ser va ção da iden ti -
da de será au tu a do em apar ta do, em pro ce di men to si-
gi lo so, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co, no pra zo de vin te e
qua tro ho ras, de ci din do o juiz em igual pra zo.

§ 1º Se o pe di do re sul tar de re pre sen ta ção do
de le ga do de po lí cia ou de re que ri men to na fase de in-
ves ti ga ção cri mi nal ou do in qué ri to po li ci al, será en-
ca mi nha do ao ju í zo, con ten do o nome, en de re ço e
de ma is da dos de qua li fi ca ção do be ne fi ciá rio, que
pas sa rá a ser iden ti fi ca do nos au tos por meio de có di -
go cor res pon den te ao seu nome.

§ 2º O Mis té rio Pú bli co fará cons tar da de nún cia
o có di go cor res pon den te à pes soa que te nha sua
iden ti da de pre ser va da.

§ 3º De fe ri do o pe di do na fase pro ces su al, o juiz
pas sa rá a iden ti fi car a ví ti ma, tes te mu nha ou acu sa -
do-co la bo ra dor atra vés do có di go re fe ri do no § 1º.

§ 4º Os man da dos ju di ci a is se rão ela bo ra dos
em se pa ra do, in di vi du a li za dos, ga ran tin do que o
nome e o en de re ço das pes so as pre ser va das se jam
co nhe ci dos ape nas pelo ofi ci al de jus ti ça, por oca sião 
do seu cum pri men to.

§ 5º Cum pri do o man da do, será jun ta da aos au-
tos cer ti dão do ofi ci al de jus ti ça da qual não cons te o
nome e en de re ço da ví ti ma, tes te mu nha ou acu sa -
do-co la bo ra dor, in di can do ape nas o có di go de iden ti -
fi ca ção cor res pon den te.

§ 6º Os man da dos ju di ci a is cum pri dos se rão en-
tre gues pelo ofi ci al de jus ti ça ao es cri vão do car tó rio
ju di ci al, que pro ce de rá a jun ta da no pro ce di men to
ins ta u ra do para a pre ser va ção da iden ti da de.

§ 7º Os au tos do pe di do de pre ser va ção fi ca rão
sob a guar da da Cor re ge do ria-Ge ral de Jus ti ça, po-
den do a eles te rem aces so ape nas o juiz, o Mi nis té rio
Pú bli co e o de le ga do de po lí cia.

Art. 37. O juiz po de rá, a re que ri men to da de fe sa, 
se en ten der im pres cin dí vel, ante as cir cuns tân ci as do

caso con cre to, au to ri zar a re ve la ção do nome e do
even tu al ape li do os ten ta do pela ví ti ma, tes te mu nha
ou acu sa do-co la bo ra dor, me di an te de ci são fun da -
men ta da, após ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 38. O de po i men to da tes te mu nha e as de-
cla ra ções da ví ti ma ou acu sa do-co la bo ra dor pro te gi -
dos pela pre ser va ção do si gi lo, ape nas te rão re le vân -
cia pro ba tó ria quan do ro bo ra dos por ou tros me i os de
pro va.

Art. 39. Re ve lar o nome, qua li fi ca ção ou de ma is
in for ma ções pes so a is da ví ti ma, tes te mu nha, in ves ti -
ga do ou acu sa do-co la bo ra dor que te nha sua iden ti -
da de pre ser va da em ju í zo, as sim como que brar o si gi -
lo do res pec ti vo pro ce di men to ju di ci al.

Pena – pri são, de três a seis anos, e mul ta.
Art. 40. A ins tru ção pro ba tó ria de ve rá ser en cer -

ra da no pra zo de cen to e oi ten ta dias, es tan do o acu-
sa do pre so.

Art. 41. Incum be ao in ves ti ga do, acu sa do ou ter-
ce i ro in te res sa do, em pro ce di men to es pe cí fi co, pro-
var a ori gem lí ci ta dos bens, pro du tos e va lo res apre-
en di dos, sob pena de per di men to a ser de cla ra do na
sen ten ça con de na tó ria.

Art. 42. Não será con ce di da li ber da de pro vi só ria 
a quem es ti ver de nun ci a do por pro mo ver, che fi ar, ins-
ti tu ir ou fi nan ci ar as so ci a ção cri mi no sa.

Art. 43. O acu sa do não po de rá ape lar em li ber -
da de se con de na do pe los cri mes e in fra ções pe na is
co ne xas re fe ri dos no art. 1º des ta lei.

CAPÍTULO IV
Do re gi me es pe ci al de cum pri men to da pena

Art. 44. Na exe cu ção da pena do con de na do por
as so ci a ção cri mi no sa ou in fra ções pe na is co ne xas
de ve rá o juiz ob ser var, no que cou ber, as dis po si ções
da Lei nº 7.2l0, de 11 de ju lho de 1984, e da Lei nº
8.072, de 25 de ju lho de 1990, com as al te ra ções pre-
vis tas nes te Ca pí tu lo.

Art. 45 O con de na do pela prá ti ca de ins ti tu ir, fi-
nan ci ar, che fi ar ou ge ren ci ar as so ci a ção cri mi no sa
cum pri rá a pena no re gi me in te gral men te fe cha do,
sen do-lhe con ce di do o li vra men to con di ci o nal após o
cum pri men to de 3/4 da pena im pos ta, des de que o
agen te não seja re in ci den te es pe cí fi co, as sim in di que
sua per so na li da de, bem como seja o be ne fí cio so ci al -
men te re co men da do.

Pa rá gra fo úni co. A pena de ve rá ser cum pri da
em ala se pa ra da dos de ma is con de na dos, em es ta -
be le ci men to pe ni ten ciá rio de se gu ran ça má xi ma,
equi pa do com me i os tec no ló gi cos ne ces sá ri os para
im pe dir qua is quer co mu ni ca ções não au to ri za das.
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Art. 46. As vi si tas se rão quin ze na is, du ran te
duas ho ras, e em ins ta la ções ade qua das.

§ 1º Os con ta tos en tre os vi si tan tes e o con de -
na do se rão fil ma dos e gra va dos, des tru in do-se a gra-
va ção no pra zo de se ten ta e duas ho ras, caso o con-
te ú do não com pro me ta a se gu ran ça do es ta be le ci -
men to ou não en vol va prá ti ca de in fra ções pe na is.

§ 2º É ve da da a di vul ga ção do con te ú do de con-
ver sa que im pli que a vi o la ção do di re i to à in ti mi da de
do con de na do.

Art. 47. O di re tor do es ta be le ci men to pe ni ten ciá -
rio, por mo ti vos de se gu ran ça, po de rá de ter mi nar a
trans fe rên cia ca u te lar do pre so para ou tro es ta be le ci -
men to de se gu ran ça má xi ma, ad re fe ren dum do ju í zo
da exe cu ção da pena.

Art. 48. Cons ti tui cri me di vul gar con ver sa ou
ima gem co lhi da du ran te o cum pri men to da pena, que
im por te em vi o la ção do di re i to à in ti mi da de.

Pena – pri são, de dois a qua tro anos.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Fi na is

Art. 49. O Po der Ju di ciá rio, se ne ces sá rio, cri a rá
e ins ta la rá va ras es pe ci a li za das para o pro ces sa men -
to e jul ga men to dos cri mes de as so ci a ção cri mi no sa e
de ma is in fra ções pe na is co ne xas, que po de rão ter
com pe tên cia re gi o na li za da.

Art. 50. Para o de sem pe nho de suas fun ções, a
po lí cia ju di ciá ria e o Mi nis té rio Pú bli co es tru tu ra rão
ór gãos de in te li gên cia e equi pes es pe ci a li za das no
com ba te a in fra ções pe na is pra ti ca das por as so ci a -
ções cri mi no sas.

Art. 51. O si gi lo da in ves ti ga ção cri mi nal po de rá
ser de cre ta do pela au to ri da de ju di ci al com pe ten te,
para a ga ran tia da ce le ri da de e da efi cá cia das di li -
gên ci as in ves ti ga tó ri as.

Art. 52. O art. 288 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 288. Asso ci a rem-se, três ou mais pes so as,
em ban do, para o fim de co me ter in fra ção pe nal.

Pena – pri são, de três a cin co anos.
Pa rá gra fo úni co. A pena se apli ca em do bro se

há o em pre go de arma de fogo ou hou ver a par ti ci pa -
ção de cri an ça ou ado les cen te “.

Art. 53 O art. 342 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art.342.  ..........................................................
Pena – pri são, de três a cin co anos, e mul ta.”
Art. 54. Os arts. 5º e 6º da Lei nº 9.296, de 24 de

ju lho de 1996, pas sam a vi go rar com as se guin tes re-
da ções:

”Art. 5º A de ci são será fun da men ta da, sob pena
de nu li da de, in di can do tam bém a for ma de exe cu ção
da di li gên cia, a qual não po de rá ex ce der o pra zo de
30 (trin ta) dias, sem pre ju í zo de even tu a is re no va -
ções, com pro va da a in dis pen sa bi li da de do meio de
ob ten ção da pro va“.

”Art. 6º De fe ri do o pe di do, os pro ce di men tos se-
rão con du zi dos pelo de le ga do de po lí cia ou, na omis-
são des te, pelo Mi nis té rio Pú bli co.

....................................................................................
§ 4º O de le ga do de po lí cia que con du zir os pro-

ce di men tos de in ter cep ta ção de les dará ciên cia ao
Mi nis té rio Pú bli co, que po de rá acom pa nhar a sua re-
a li za ção “.

Art. 55. O art. 4º da Lei nº 9.296, de 24 de ju lho de
1996, fica acres ci do do § 3º, com a se guin te re da ção:

”§ 3º O pe di do de in ter cep ta ção, nos ca sos de
as so ci a ção cri mi no sa, cri mes he di on dos e a eles
equi pa ra dos, po de rá re ca ir so bre to das as co mu ni ca -
ções te le fô ni cas efe tu a das pelo in ves ti ga do ou acu-
sa do, ain da que des co nhe ci do o nú me ro da li nha da
qual se uti li za rá“.

Art. 56. Esta lei en tra em vi gor qua ren ta e cin co
dias após sua pu bli ca ção.

Art. 57. Re vo ga-se a Lei nº 9.034, de 3 de maio
de 1995.

Sala das Co mis sões, de 2002.
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Re la tó rio

Tra ta-se de pro je to de lei que dis põe so bre or ga -
ni za ção cri mi no sa, que, além de cri ar uma fi gu ra tí pi -
ca para este fe nô me no, tu te la os me i os de ob ten ção
da pro va para a sua apu ra ção (co la bo ra ção pre mi a -
da, in fil tra ção de agen tes, in ter cep ta ção am bi en tal,
ação con tro la da, aces so a da dos ca das tra is, do cu -
men tos e in for ma ções e in ter cep ta ção das co mu ni ca -
ções te le fô ni cas e que bra do si gi lo ban cá rio fis cal e fi-
nan ce i ro), dis ci pli na re gras di fe ren ci a das para o pro-
ces sa men to da ação pe nal e dis põe so bre o re gi me
es pe ci al de cum pri men to da pena para os con de na -
dos pela sua prá ti ca.

Dos Pro je tos de Lei Exa mi na dos

Para a ela bo ra ção des te pro je to de lei fo ram
ana li sa das e in cor po ra das den tro da sis te má ti ca de
um tex to le gal úni co, as pro pos tas que tra mi tam no
Con gres so Na ci o nal so bre o tema: PL nº
1.353-A/1999 999 (Mo di fi ca a re da ção do art. 10 e re-
vo ga o art. 8º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995 –
Lei do Cri me Orga ni za do – De pu ta do Luiz Anto nio
Fle ury Fi lho); PL nº 2.751/2000 (Ti pi fi ca o cri me or ga -
ni za do, qua li fi ca-o como cri me he di on do e dá ou tras
pro vi dên ci as – De pu ta do Alber to Fra ga): PL nº
2.858/2000 (Ti pi fi ca pe nal men te a ”Asso ci a ção Cri mi -
no sa“ – Pre si dên cia da Re pú bli ca) e PL nº
4.020/2001 (Dis põe so bre a tran sa ção pe nal – CPI
des ti na da a in ves ti gar o avan ço e a im pu ni da de do
nar co trá fi co).

Jus ti fi ca ção

Com a ex pan são do fe nô me no da cri mi na li da de
or ga ni za da nas úl ti mas dé ca das e em ra zão de suas
ca rac te rís ti cas pe cu li a res (acu mu la ção de po der eco-
nô mi co, alto po der de cor rup ção, in ti mi da ção das tes-
te mu nhas com a pre va lên cia da “lei do si lên cio”, ne-
ces si da de de “le ga li zar“ lu cros ob ti dos ili ci ta men te,
co ne xões lo ca is, na ci o na is e in ter na ci o na is, es tru tu -
ra ção e di vi são de ta re fas, am pla ofer ta de pres ta -
ções so ci a is, den tre ou tras), os le gis la do res de to dos
os pa í ses pas sa ram a do tar os Esta dos de ins tru men -
tos pro ces su a is mais efi ci en tes para a bus ca da pro va 
e sua pro du ção em ju í zo.

No Bra sil, mal gra do a au sên cia de re gis tros his-
tó ri cos pre ci sos, na dé ca da de oi ten ta sur gi ram as or-
ga ni za ções cri mi no sas como o Co man do Ver me lho e
Ter ce i ro Co man do, am bas com de di ca ção ao trá fi co
ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen tes, na ci da de do Rio
de Ja ne i ro. No Esta do de São Pa u lo, em me a dos da
dé ca da de no ven ta, sur giu nos es ta be le ci men tos pri-

si o na is à or ga ni za ção cri mi no sa de no mi na da ”PCC -
Pri me i ro Co man do da Ca pi tal”, com atu a ção cri mi no -
sa di ver si fi ca da. Além de pa tro ci nar re be liões e res-
ga tes de pre sos, es sas or ga ni za ções tam bém atu am
em rou bos a ban cos e a car ros de trans por te de va lo -
res, ex tor sões de fa mi li a res de pes so as pre sas, ex tor -
são me di an te se qües tro e trá fi co ilí ci to de subs tân ci -
as en tor pe cen tes, com co ne xões in ter na ci o na is. Mais
re cen te men te, al guns aten ta dos com a uti li za ção de
ex plo si vos a re par ti ções pú bli cas, fo ram as su mi dos
por es ses gru pos. Por ou tro lado, de mons tran do au-
dá cia e ne nhum te mor ao Esta do, al gu mas au to ri da -
des pú bli cas (se na do res, de pu ta dos fe de ra is e es ta -
du a is, pre fe i tos, ju i zes, pro mo to res de jus ti ça e de le -
ga dos de po lí cia) tam bém fo ram alvo des sas or ga ni -
za ções.

Nes te con tex to con tem po râ neo, o Ca pí tu lo I do
Pro je to de Lei é des ti na do ao Cri me Orga ni za do, de fi -
nin do-o atra vés de seus ele men tos ca rac te rís ti cos,
como a as so ci a ção de três ou mais pes so as, por meio
de en ti da de ju rí di ca ou não, de for ma es tá vel, es tru tu -
ra da e com di vi são de ta re fas, va len do-se de vi o lên -
cia, ame a ça ou qual quer ou tra for ma de in ti mi da ção,
cor rup ção, fra u de, trá fi co de in fluên cia ou de ou tros
me i os as se me lha dos, para co me ter in fra ção pe nal,
vi san do ob ter, di re ta ou in di re ta men te, van ta gem de
qual quer na tu re za, para co me ter as se guin tes in fra -
ções pe na is: trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen -
tes e dro gas afins; ter ro ris mo; con tra ban do ou trá fi co
ilí ci to de ar mas, mu ni ções ou ma te ri al des ti na do a
sua pro du ção; ex tor são me di an te se qües tro; con tra a
Admi nis tra ção Pú bli ca; con tra o sis te ma fi nan ce i ro
na ci o nal; con tra a or dem eco nô mi ca e tri bu tá ria; ex-
plo ra ção de jo gos de azar; sub tra ção con tra ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras, em pre sas de trans por te de va lo res
ou car gas; le no cí nio ou trá fi co de mu lhe res;I trá fi co in-
ter na ci o nal de cri an ça ou ado les cen te; la va gem de di-
nhe i ro, ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res; trá fi co ilí-
ci to de te ci dos, ór gãos ou par tes do cor po hu ma no;
ho mi cí dio pra ti ca do em ati vi da de de gru po de ex ter -
mí nio; fal si fi ca ção, cor rup ção, adul te ra ção ou al te ra -
ção de pro du to des ti na do a fins te ra pêu ti cos ou me di -
ci na is e con tra o pa tri mô nio na tu ral (art. 1º). Ou tros -
sim, fo ram pre vis tas vá ri as ca u sas de au men to da
pena (§ lº), o afas ta men to ca u te lar do fun ci o ná rio pú-
bli co, no cur so da ação pe nal, quan do este fi gu rar
como acu sa do (§ 2º), bem como a per da da sua fun-
ção pú bli ca, como efe i to da con de na ção (§ 3º).

O Ca pí tu lo II do Pro je to é de di ca do à dis ci pli na
dos Me i os de Obten ção da Pro va, que em con so nân cia
com a ten dên cia in ter na ci o nal, pro cu rou do tar o Esta do
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de es tra té gi as di fe ren ci a das na bus ca da pro va, con sa -
gra das há dé ca das nas leis de ou tros pa í ses.

A pri me i ra de las é a co la bo ra ção premi a da, re sul -
tan te de acor do en tre o Mi nis té rio Pú bli co e co-au tor,
par ti ci pe ou con de na do co la bo ra dor, que pode ocor-
rer na fase de in ves ti ga ção, pro ces su al e de exe cu ção 
da pena (Se ção I). Para ga ran tia da es pon ta ne i da de
das pa la vras do co la bo ra dor e da re gu la ri da de do
acor do, o Pro je to pre vê o con tro le ju di ci al so bre a dis-
po ni bi li da de to tal ou par ci al da ação pe nal e so bre a
di mi nu i ção da pena na fase de exe cu ção, po den do o
juiz, se dis cor dar do acor do, de ter mi nar a sua re mes -
sa ao ór gão da Admi nis tra ção Su pe ri or do Mi nis té rio
Pú bli co, em ob ser vân cia à se pa ra ção das fun ções
acu sa tó ri as e ju di can tes (art. 4º, § 1º). Ain da fo ram
pre vis tos os di re i tos do co la bo ra dor (art. 9º), bem
como ti pi fi ca da como cri me a con du ta de quem “re ve -
lar a iden ti da de, fo to gra far ou fil mar o co la bo ra dor,
sem sua pré via au to ri za ção por es cri to, ou que brar o
si gi lo da co la bo ra ção, sem au to ri za ção ju di ci al” (art.
10) e do in ves ti ga do, acu sa do ou con de na do que co-
la bo rar fal sa men te (art. 11).

Em se gui da, o Pro je to tra ta da in fil tra ção de
agen tes (Se ção II) que, em bo ra pre vis ta na Lei nº
9.034/95, com a re da ção que lhe foi dada pela Lei nº
10.217/01, ca re cia de uma dis ci pli na sis te ma ti za da.
Nes te sen ti do, ins pi ra do nas leis ita li a na e es pa nho la, 
fo ram dis ci pli na dos re qui si tos, pra zos, pro ce di men to
ju di ci al e o acom pa nha men to da in fil tra ção (arts. 13 a
15). Enfren tou-se, tam bém, a de li ca da ques tão da
prá ti ca de in fra ções pe na is pelo agen te que atua de
for ma in fil tra da (art. 16). O Pro je to ain da ex pres sou os
di re i tos do agen te (art. 17) e ti pi fi cou como cri me a
con du ta de quem “re ve lar a iden ti da de, fo to gra far ou
fil mar o agen te que atu ou de for ma in fil tra da, sem sua
pré via au to ri za ção por es cri to, ou que brar o si gi lo da
in fil tra ção, sem au to ri za ção ju di ci al” (art. 18).

Na Se ção III, foi dis ci pli na da a in ter cep ta ção
am bi en tal, po de ro so meio de ob ten ção da pro va que
na Eu ro pa pos si bi li tou a pri são de di ver sos che fes do
cri me or ga ni za do trans na ci o nal. A exem plo da in fil tra -
ção de agen tes, a Lei nº 9.034/95, com a re da ção que
lhe foi dada pela Lei nº 10.217/01, li mi tou-se tão-so-
men te a de fi ni-la e a exi gir cir cuns tan ci a da au to ri za -
ção ju di ci al. O Pro je to de Lei pre vê os re qui si tos para
sua au to ri za ção ju di ci al, pra zos de du ra ção, li mi tes e
a inu ti li za ção da pro va que im pli car vi o la ção de di re i to 
à in ti mi da de dos in ves ti ga dos ou acu sa dos (arts. 19 a
21). Há pre vi são de con du ta cri mi no sa para aque le
que “re a li zar in ter cep ta ção am bi en tal sem ob ser vân -
cia da for ma pre vis ta nes ta lei ou que brar o si gi lo das
in ves ti ga ções, sem au to ri za ção ju di ci al” (art. 22), e

para quem di vul gar ima gem ou gra va ção de som ob ti -
das por meio de in ter cep ta ção am bi en tal, que re ve -
lem atos da vida pri va da ou da in ti mi da de do in ves ti -
ga do ou acu sa do" (art. 23).

A Se ção IV dis põe so bre o aces so a da dos ca-
das tra is, do cu men tos e in for ma ções fis ca is, ban cá ri -
as, fi nan ce i ras, ele i to ra is te le fô ni cas ou co mer ci a is,
que não cons ti tui que bra dos si gi los as se gu ra dos em
lei, des de que com pro va da a exis tên cia de in dí ci os de
au to ria ou par ti ci pa ção do in ves ti ga do ou acu sa do da
prá ti ca de in fra ção pe nal, se a pro va não pu der ser fe i -
ta por ou tros me i os dis po ní ve is. O Pro je to avan ça em
re la ção ao tra ta men to da ma té ria, pre ven do re qui si -
tos para o aces so e dis ci pli nan do um pro ce di men to
es pe cí fi co vol ta do para a pro te ção do di re i to à in ti mi -
da de do in ves ti ga do ou acu sa do (art. 27). Ti pi fi cou-se
“a re cu sa, o re tar da men to ou a omis são de da dos ca-
das tra is, re gis tros, do cu men tos e in for ma ções, fis ca -
is, ban cá ri as, te le fô ni cas, fi nan ce i ras, ele i to ra is ou co-
mer ci a is, re qui si ta das pela au to ri da de ju di ci al, pelo
Mi nis té rio Pú bli co ou de le ga do de po lí cia” (art. 29).

O Ca pí tu lo III dis ci pli na me di das es pe ci a is para
a pro du ção da pro va em re la ção ao cri me or ga ni za do, 
so bre tu do vol ta das para a pro te ção de ví ti mas, tes te -
mu nhas acu sa dos e con de na dos co la bo ra do res, que
se dis po nham a fa lar em ju í zo, em que pese o alto po-
der de in ti mi da ção im pos to pe las or ga ni za ções cri mi -
no sas. Nes se sen ti do, o pro je to pre vê ino va ções já
ado ta das no di re i to nor te-ame ri ca no e eu ro peu: a
par ti ci pa ção à dis tân cia, na au diên cia ju di ci al, da tes-
te mu nha ame a ça da, via te le con fe rên cia (art. 33), as-
sim como a pre ser va ção de seu nome, qua li fi ca ção e
de ma is in for ma ções pes so a is, bem como da ví ti ma,
acu sa dos e con de na dos co la bo ra do res, sem pre ju í zo 
da pos si bi li da de de re ve la ção de seus no mes ou ape-
li dos, se o juiz en ten der que ha ve rá pre ju í zo para a
am pla de fe sa do acu sa do (arts. 34 a 36). O Pro je to
ga ran te, além dis so, que para fins de va lo ra ção da
pro va, a pa la vra iso la da das pes so as com iden ti da de
pre ser va da não au to ri za a con de na ção do acu sa do
(art. 37).

O Ca pí tu lo III, tam bém, dis põe so bre me di das
es pe ci a is para evi tar os ris cos e os gas tos de cor ren -
tes dos cons tan tes des lo ca men tos de pre sos para as
se des dos ju í zos, pre ven do que o in ter ro ga tó rio de ve -
rá ser re a li za do em lo cal onde o acu sa do se en con tre
re co lhi do, sal vo se não hou ver ins ta la ções ade qua -
das e se gu ras para tan to (art. 31). Dis ci pli na-se a pos-
si bi li da de de par ti ci pa ção à dis tân cia do acu sa do nas
au diên ci as ju di ci a is, via te le con fe rên cia, as se gu ran -
do-se a si mul ta ne i da de de som e ima gem. Com am-
pa ro na sis te má ti ca con sa gra da na lei ita li a na, há pre-
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vi são para que o acu sa do seja as sis ti do por ad vo ga -
do tan to no lo cal onde se en con tra, como na que le
onde o ato se de sen vol ve, ga ran tin do ain da a co mu ni -
ca ção re ser va da en tre es ses pro fis si o na is du ran te a
re a li za ção do ato (art. 32 e seu pa rá gra fo úni co).

Em aten ção à com ple xi da de dos pro ces sos que
apu ram a cri mi na li da de or ga ni za da, os qua is ge ral -
men te en vol vem a apu ra ção de di ver sas in fra ções pe-
na is e um ele va do nú me ro de acu sa dos, o Pro je to de
Lei pre vê a di la ta ção do pra zo de 81 (oi ten ta e um)
dias, para o en cer ra men to da ins tru ção pro ba tó ria,
para 180 (cen to e oi ten ta) dias, a exem plo da lei ita li a -
na (art. 39). Em ma té ria pa tri mo ni al, o pro je to con sa -
gra a in ver são do ônus da pro va, im pon do ao in ves ti -
ga do ou acu sa do a com pro va ção da ori gem lí ci ta dos
bens apre en di dos (art. 40), como pre vê a Lei nº
9.613/98 (La va gem de Di nhe i ro) e a re cen te Lei nº
10.409, de 11 de ja ne i ro de 2002 (Lei de Tó xi co). Por
fim, o Ca pí tu lo III veda o ape lo em li ber da de dos con-
de na dos pela prá ti ca de cri me or ga ni za do, como dis-
põe a Lei nº 8.072/90 (Lei dos Cri mes He di on dos).

Na bus ca de um sis te ma pró prio para o tra ta -
men to do cri me or ga ni za do que con tem ple to das as
fa ses de atu a ção es ta tal na es fe ra cri mi nal (in ves ti ga -
ção cri mi nal, pro ces so-cri me e exe cu ção da pena), o
Ca pí tu lo IV do Pro je to pre vê um re gi me es pe ci al de
cum pri men to da pena em es ta be le ci men to de se gu -
ran ça má xi ma, em ala se pa ra da dos de ma is pre sos.
Se guin do a sis te má ti ca pre vis ta na lei ita li a na em re-
la ção aos che fes da Má fia, o art. 44 dis põe que a pena
dos lí de res das or ga ni za ções cri mi no sas de ve rá ser
cum pri da in te gral men te no re gi me fe cha do, sen-
do-lhes ve da do o li vra men to con di ci o nal.

Na mes ma li nha, dis ci pli na-se que as vi si tas se-
rão res tri tas a três pes so as, quin ze na is e sem con ta to 
fí si co com o con de na do e se rão fil ma das e gra va das,
vi san do evi tar que o con de na do con ti nue exer cen do
sua as cen são so bre os de ma is in te gran tes da as so ci -
a ção cri mi no sa (art. 45). Tam bém, hou ve pre o cu pa -
ção com a in ti mi da de do con de na do, dis pon do o pro-
je to que as gra va ções se rão des tru í das no pra zo de
72 (se ten ta e duas) ho ras, des de que o con te ú do não
com pro me ta a se gu ran ça ou não en vol va prá ti ca de
in fra ções pe na is (art. 45, § 1º). Ain da foi ve da da ex-
pres sa men te a di vul ga ção do con te ú do de con ver sa
que im pli que a vi o la ção do si gi lo pro fis si o nal do ad vo -
ga do e do di re i to à in ti mi da de do con de na do (art. 45,
§ 2º), sob pena de con fi gu ra ção de cri me ape na do
com pri são, de dois a qua tro anos (art. 47).

Nas dis po si ções fi na is do Pro je to de Lei (Ca pí -
tu lo V), há pre vi são para que os ope ra do res do Di re i to 
que com põem a Po lí cia Ju di ciá ria, o Mi nis té rio Pú bli -

co e o Po der Ju di ciá rio pri o ri zem a es pe ci a li za ção de
seus qua dros no tra ta men to da cri mi na li da de or ga ni -
za da, ten do em vis ta a com ple xi da de da ma té ria e o
ver ti gi no so cres ci men to das ações re sul tan tes de or-
ga ni za ções cri mi no sas. O art. 50 tra ta da al te ra ção do
tipo do art. 288 do Có di go Pe nal, di mi nu in do o nú me -
ro de in te gran tes do ban do para a ca rac te ri za ção do
cri me, e cri an do ca u sa de au men to da pena re la ti va à
par ti ci pa ção de cri an ça ou ado les cen te. Ain da o art.
51 in se re al te ra ções na Lei nº 9.296/96, au men tan do
o pra zo da di li gên cia para 30 (trin ta) dias e afas tan do
a dú vi da até en tão exis ten te, quan to à pos si bi li da de
de re no va ções da in ter cep ta ção. Fi nal men te, cabe
des ta car que o art. 52 in tro duz im por tan te ino va ção
que agi li za rá o tra ba lho dos or ga nis mos po li ci as, ao
per mi tir que a in ter cep ta ção te le fô ni ca re ca ia so bre
to dos os ter mi na is te le fô ni cos que o in ves ti ga do ve-
nha uti li zar, mes mo que es ses ter mi na is não te nham
sido iden ti fi ca dos no mo men to do pe di do da in ter cep -
ta ção.

LEGISLAÇÃO CITADA COMPLEMENTAR
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO–LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

Qu a dri lha ou Ban do
Art. 288. Asso ci a rem-se mais de três pes so as,

em qua dri lha ou ban do, para o fim de co me ter cri mes:
Pena – re clu são, de 3 (três) a 6 (seis) anos.
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Pa rá gra fo úni co. A pena apli ca-se em do bro, se
a qua dri lha ou ban do é ar ma do.
....................................................................................

Art. 342. Fa zer afir ma ção fal sa, ou ne gar ou ca-
lar a ver da de como tes te mu nha, pe ri to, con ta dor, tra-
du tor ou in tér pre te em pro ces so ju di ci al, ou ad mi nis -
tra ti vo, in qué ri to po li ci al, ou em ju í zo ar bi tral:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
mul ta.

§ 1º As pe nas au men tam-se de um sex to a um
ter ço, se o cri me é pra ti ca do me di an te su bor no ou se
co me ti do com o fim de ob ter pro va des ti na da a pro du -
zir efe i to em pro ces so pe nal, ou em pro ces so ci vil em
que for par te en ti da de da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta 
ou in di re ta.

§ 2º O fato de i xa de ser pu ní vel se, an tes da sen-
ten ça no pro ces so em que ocor reu o ilí ci to, o agen te
se re tra ta ou de cla ra a ver da de.
....................................................................................

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

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

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre os cri mes he di on dos,
nos ter mos do art. 5º in ci so XLIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ter mi na ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
LEI Nº 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995

Dis põe so bre a uti li za ção de me i os
ope ra ci o na is para a pre ven ção e re pres -
são de ações pra ti ca das por or ga ni za -
ções cri mi no sas.

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

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996

Re gu la men ta o in ci so XII, par te fi nal,
do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art. 4º O pe di do de in ter cep ta ção de co mu ni ca -

ção te le fô ni ca con te rá a de mons tra ção de que a sua
re a li za ção é ne ces sá ria à apu ra ção de in fra ção pe-
nal, com in di ca ção dos me i os a se rem em pre ga dos.

§ 1º Excep ci o nal men te, o juiz po de rá ad mi tir
que o pe di do seja for mu la do ver bal men te des de que
es te jam pre sen tes os pres su pos tos que au to ri zem a

in ter cep ta ção, caso em que a con ces são será con di -
ci o na da à sua re du ção a ter mo.

§ 2º O juiz, no pra zo má xi mo de vin te e qua tro
ho ras, de ci di rá so bre o pe di do.

Art. 5º A de ci são será fun da men ta da, sob pena
de nu li da de, in di can do tam bém a for ma de exe cu ção
da di li gên cia, que não po de rá ex ce der o pra zo de
quin ze dias, re no vá vel por igual tem po uma vez com-
pro va da a in dis pen sa bi li da de do meio de pro va.

Art. 6º De fe ri do o pe di do, a au to ri da de po li ci al
con du zi rá os pro ce di men tos de in ter cep ta ção, dan do
ciên cia ao Mi nis té rio Pú bli co, que po de rá acom pa -
nhar a sua re a li za ção.

§ 1º No caso de a di li gên cia pos si bi li tar a gra va -
ção da co mu ni ca ção in ter cep ta da, será de ter mi na da
a sua trans cri ção.

§ 2º Cum pri da a di li gên cia, a au to ri da de po li ci al
en ca mi nha rá o re sul ta do da in ter cep ta ção ao juiz,
acom pa nha do de auto cir cuns tan ci a do, que de ve rá
con ter o re su mo das ope ra ções re a li za das.

§ 3º Re ce bi dos es ses ele men tos, o juiz de ter mi -
na rá a pro vi dên cia do art. 8º, ci en te o Mi nis té rio Pú bli co.

LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999

Esta be le ce nor mas para a or ga ni za -
ção e a ma nu ten ção de pro gra mas es pe -
ci a is de pro te ção a ví ti mas e a tes te mu -
nhas ame a ça das, ins ti tui o Pro gra ma Fe-
de ral de Assis tên cia a Vi ti mas e a Tes te -
mu nhas Ame a ça das e dis põe so bre a
pro te ção de acu sa dos ou con de na dos
que te nham vo lun ta ri a men te pres ta do
efe ti va co la bo ra ção à in ves ti ga ção po li ci -
al e ao pro ces so cri mi nal.

....................................................................................
Art. 9º Em ca sos ex cep ci o na is e con si de ran do

as ca rac te rís ti cas e gra vi da de da co a ção ou ame a ça,
po de rá o con se lho de li be ra ti vo en ca mi nhar re que ri -
men to da pes soa pro te gi da ao juiz com pe ten te para
re gis tros pú bli cos ob je ti van do a al te ra ção de nome
com ple to.

§ 1º A al te ra ção de nome com ple to po de rá es-
ten der-se às pes so as men ci o na das no § 1º do art. 2º
des ta lei, in clu si ve aos fi lhos me no res, e será pre ce di -
da das pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao res guar do de di-
re i tos de ter ce i ros.

§ 2º O re que ri men to será sem pre fun da men ta -
do e o juiz ou vi rá pre vi a men te o Mi nis té rio Pú bli co,
de ter mi nan do, em se gui da, que o pro ce di men to te-
nha rito su ma rís si mo e cor ra em se gre do de jus ti ça.
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§ 3º Con ce di da à al te ra ção pre ten di da, o juiz de-
ter mi na rá na sen ten ça, ob ser van do o si gi lo in dis pen -
sá vel à pro te ção do in te res sa do:

I - a aver ba ção no re gis tro ori gi nal de nas ci men -
to da men ção de que hou ve al te ra ção de nome com-
ple to em con for mi da de com o es ta be le ci do nes ta lei,
com ex pres sa re fe rên cia à sen ten ça au to ri za tó ria e
ao juiz que a exa rou e sem a apo si ção do nome al te -
ra do;

II – a de ter mi na ção aos ór gãos com pe ten tes
para o for ne ci men to dos do cu men tos de cor ren tes da
al te ra ção;

III – a re mes sa da sen ten ça ao ór gão na ci o nal
com pe ten te para o re gis tro úni co de iden ti fi ca ção ci-
vil, cujo pro ce di men to obe de ce rá às ne ces sá ri as res-
tri ções de si gi lo.

§ 4º O con se lho de li be ra ti vo, res guar da do o si gi -
lo das in for ma ções, man te rá con tro le so bre a lo ca li -
za ção do pro te gi do cujo nome te nha sido al te ra do.

§ 5º Ces sa da a co a ção ou ame a ça que deu ca u -
sa à al te ra ção, fi ca rá fa cul ta do ao pro te gi do so li ci tar
ao juiz com pe ten te o re tor no à si tu a ção an te ri or, com
a al te ra ção para o nome ori gi nal, em pe ti ção que será
en ca mi nha da pelo con se lho de li be ra ti vo e terá ma ni -
fes ta ção pré via do Mi nis té rio Pú bli co.
....................................................................................

OFÍCIO nº 99/02 — CMEsp — “Se gu ran ça Pú bli ca”

Bra sí lia – DF, 16 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Com o ob je ti vo de agi li zar o pro ces so de tra mi -

ta ção das pro po si ções le gis la ti vas que re sul ta rão dos
tra ba lhos des ta Co mis são Mis ta, me di an te o pré vio
co nhe ci men to por to dos os par la men ta res das ma té -
ri as dis cu ti das, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia os Re-
la tó ri os Par ci a is a res pe i to dos as sun tos: “Alte ra dis-
po si ti vos da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984, que
in tro duz a Lei de Exe cu ção Pe nal, de au to ria do De-
pu ta do Mar cos Ro lim;” “Alte ra e acres cen ta dis po si ti -
vos a Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1988, que dis põe 
so bre os cri mes de la va gem ou ocul ta ção de bens, di-
re i tos e va lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te ma
fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta lei; cria o
Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras –
COAF, e dá ou tras pro vi dên ci as”, “Dis põe so bre o Sis-
te ma Na ci o nal Anti dro gas: so bre a pre ven ção, a re-

pres são e o tra ta men to; de fi ne cri mes, re gu la o pro ce -
di men to nos cri mes e dá ou tras pro vi dên ci as”, “Dis-
põe so bre Orga ni za ções Cri mi no sas, os me i os de ob-
ten ção da pro va, o pro ce di men to cri mi nal e o re gi me
es pe ci al de cum pri men to da pena a lí de res de or ga ni -
za ções cri mi no sas“, de au to ria do De pu ta do Mag no
Mal ta e ou tros: “Esta be le ce Nor mas Ge ra is re la ti vas
ao fun ci o na men to das Po lí ci as Esta du a is e do Dis tri to 
Fe de ral e dos Cor pos de Bom be i ros e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, de au to ria da De pu ta da Zu la iê Co bra e ou-
tros; “Acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal e mo di fi ca a
pena cul mi na da aos cri mes de cor rup ção ati va e pas-
si va”, de au to ria do De pu ta do Mo ro ni Tor gan; “Pro-
pos tas de Emen das à Cons ti tu i ção que cria o Fun do
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca e re gu la men ta o Sis-
te ma Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca (art. 144 – CF)”,
de au to ria da De pu ta da Zu la iê Co bra.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Íris Re zen de, Pre-
si den te da Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A tra mi ta -
ção dos pro je tos que aca bam de ser li dos obe de ce rá
ao dis pos to nos arts. 142 e 143 do Re gi men to Co-
mum, ex ce to quan to aos tur nos de apre ci a ção. Os
pro je tos fi ca rão pe ran te a Mesa pelo pra zo de cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, nos ter mos
do que dis põe o art. 235, in ci so II, alí nea f do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Álvaro Dias.

É lido o se guin te:

OF. Nº 159/2002–CN

Bra sí lia, 6 de maio de 2002

Exmº Sr.
De pu ta do Aé cio Ne ves
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to nos arts. 142 e 143 do

Re gi men to Co mum, en ca mi nho a V.Exª as pro pos tas
de emen da à Cons ti tu i ção e os pro je tos de lei aba i xo
re la ci o na dos, apre sen ta dos pela Co mis são Mis ta
Espe ci al des ti na da a le van tar as ca u sas e efe i tos da
vi o lên cia que as so la o País, re qui si tan do-se có pia de
to das as pro po si ções em tra mi ta ção em am bas as
Ca sas, para con so li dá-las em uma úni ca pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção ou em um úni co pro je to de lei,
con for me o caso, com vis tas a uma tra mi ta ção em rit-
mo ace le ra do tan to na Câ ma ra dos De pu ta dos como
no Se na do Fe de ral, en ca mi nha dos a esta Pre si dên -
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cia por in ter mé dio do Ofí cio nº 99/02-CMEsp –“Se gu -
ran ça Pú bli ca“:

1 Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção – Acres-
cen ta um § 10 ao art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para ins ti tu ir o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli -
ca;

2 Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção – Dis-
põe so bre a es tru tu ra ção do sis te ma de Se gu ran ça
Pú bli ca, e dá ou tras pro vi dên ci as;

3 Pro je to de Lei – Esta be le ce nor mas ge ra is
re la ti vas ao fun ci o na men to das po lí ci as es ta du a is e
do Dis tri to Fe de ral, e dos cor pos de bom be i ros, e dá
ou tras pro vi dên ci as;

4 Pro je to de Lei – Alte ra dis po si ti vos da Lei nº
7.210, de 11 de ju lho de 1984 que in tro duz a Lei de
Exe cu ção Pe nal.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V.
Exª pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si -
de ra ção. – Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do
Se na do Fe de ral.

COMISSÃO MISTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº , DE 2002

Acres cen ta um § 10 ao art. 144 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para ins ti tu ir o Fun-
do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca.

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 art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pas sa
a vi go rar acres ci do do § 10 com a se guin te re da ção:

“Art. 144 ................................................
§ 10. A lei ins ti tu i rá o Fun do Na ci o nal

de Se gu ran ça Pú bli ca com re cur sos com-
pos tos, no caso da União, por cin co por cen-
to da re ce i ta re sul tan te da ar re ca da ção de
im pos tos e, no caso dos Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os, por sete por cen to da
re ce i ta re sul tan te da ar re ca da ção de im pos -
tos, com pre en di da a pro ve ni en te de trans fe -
rên ci as, além de ou tras re ce i tas que a lei
es ta be le cer, com a fi na li da de de ga ran tir re-
cur sos para apli ca ção nas ações de se gu -
ran ça pú bli ca.

Art. 2º O in ci so IV do art. 167 pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

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

tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para as
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de, para a
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no e
para a apli ca ção em ações de se gu ran ça
pú bli ca, como de ter mi na do, res pec ti va men -
te, pe los arts. 198, § 2º, 212 e 144, § 10, e a
pres ta ção de ga ran ti as às ope ra ções de
cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta, pre vis tas 
no art. 165, § 8º, bem como o dis pos to no §
4º des te ar ti go; “

Jus ti fi ca ção

Esta pro po si ção cons ti tui-se numa con so li da -
ção de di ver sas PEC em tra mi ta ção no Con gres so
Na ci o nal, no que se re fe re à apli ca ção de re cur sos or-
ça men tá ri os das três es fe ras de Go ver no: fe de ral, es-
ta du al e mu ni ci pal, nas ações de se gu ran ça pú bli ca ,
como uma fon te de re cur sos ten den te a con ter e re du -
zir os ín di ces de vi o lên cia em to dos os pon tos do
País.

Den tre as pro po si ções ana li sa das po de mos
des ta car aque las lis ta das a se guir: PEC nº 22, de
2001, do Se na dor Ro meu Tuma; PEC nº 395 de
2001, do De pu ta do Nél son Pel le gri no; PEC nº 400,
de 2001, da De pu ta da Alci o ne Athay de; PEC nº 441,
de 2001, do De pu ta do Wil son San tos; PEC nº 454,
de 2001, do De pu ta do Anto nio do Val le; PEC nº 459,
de 2001, do De pu ta do Dr. Hé lio; PEC nº 613-A, de
1998, da De pu ta da Zu la iê Co bra; Subs ti tu ti vo a PEC
nº 151-A, de 1995, do De pu ta do Alber to Fra ga, e
ou tras pro pos tas.

De es tu dos re la ti vos ao ano de 2001, re fe ren -
tes à re ce i ta de im pos tos da União, ve ri fi ca-se que o
per cen tu al de 5% des sa re ce i ta se si tua na casa
dos 2,9 bi lhões de re a is, en quan to que o mon tan te
gas to pela União em se gu ran ça pú bli ca, no ano pas-
sa do, che gou à cer ca de 900 mi lhões de re a is. Esse
apo de de re cur sos de 5% se ria um mon tan te bem
mais ra zoá vel na es fe ra fe de ral.

Com os re cur sos ora sen do es ti pu la dos para
pro ce de rem das de ma is es fe ras de Go ver no, cer ta -
men te ha ve rá re cur sos su fi ci en tes para en fren tar a
ca la mi da de dos atu a is ní ve is de vi o lên cia e cri mi na li -
da de que as so lam o País.

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2002.
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COMISSÃO MISTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº , DE 2002
(Da Srª Zu la iê Co bra e Ou tros)

Dis põe so bre a es tru tu ra ção do sis-
te ma de Se gu ran ça Pú bli ca, e dá ou tras
pro vi dên ci 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 art. 60, § 3º, 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 A Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:

I – é dada nova re da ção ao art. 21, in ci so XIV; ao
art. 22, in ci sos XXI e XXII; ao art. 32, § 4º; ao tí tu lo da
Se ção III do Ca pí tu lo VII do Tí tu lo III; ao art. 42; e ao
art. 144:

“Art. 21 ..................................................
..............................................................
XIV – or ga ni zar e man ter a Po lí cia Fe-

de ral, a Po lí cia do Dis tri to Fe de ral e o Cor po 
de Bom be i ros do Dis tri to Fe de ral;

..............................................................
Art. 22....................................................
..............................................................
XXI – lei or gâ ni ca das Po lí ci as Esta du -

a is e dos Cor pos de Bom be i ros Esta du a is;
XXII – com pe tên cia da Po lí cia Fe de ral;

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

Art. 32....................................................

..............................................................
§ 4º Lei fe de ral dis po rá so bre a uti li za -

ção, pelo Go ver no do Dis tri to Fe de ral, da
Po lí cia do Dis tri to Fe de ral e do Cor po de
Bom be i ros do Dis tri to Fe de ral;

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

Seção III
Dos Servidores do Sistema de Segurança Pública

Art. 42. Os ser vi do res do sis te ma de se gu ran ça
pú bli ca, fe de ra is e es ta du a is, são ser vi do res ci vis, re-
gi dos por es ta tu to pró prio, ela bo ra do nos ter mos do §
1º des te ar ti go.

§ 1º Lei com ple men tar da União es ta be le ce rá o
es ta tu to das po lí ci as fe de ral e es ta du a is e dos cor pos
de bom be i ros es ta du a is, ob ser va das, em re la ção aos
seus mem bros:

I – as se guin tes ga ran ti as:
a) ina mo vi bi li da de, sal vo por mo ti vo de

in te res se pú bli co, me di an te de ci são do ór gão
co le gi a do com pe ten te da Po lí cia Fe de ral ou
Esta du al, por voto de dois ter ços de seus
mem bros, as se gu ra da a am pla de fe sa;

b) ir re du ti bi li da de de ven ci men tos, ob-
ser va do, quan to à re mu ne ra ção, o que dis-
põem os arts. 37, XII; 150, II; 153, III e § 2º, I;

II – as se guin tes ve da ções:
a) par ti ci par de so ci e da de co mer ci al, na

for ma da lei;
b) exer cer, ain da que em dis po ni bi li da -

de, qual quer ou tra fun ção pú bli ca, sal vo uma
de ma gis té rio;

c) exer cer ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria,
sal vo ex ce ções pre vis tas em lei.

§ 2º Ao ser vi dor do sis te ma de se gu -
ran ça pú bli ca é pro i bi da a gre ve e a fi li a ção
a par ti dos po lí ti cos.

§ 3º A lei com ple men tar a que se re fe -
re o ca put des te ar ti go dis po rá so bre li mi tes 
de ida de, es ta bi li da de e ou tras con di ções de
trans fe rên cia do ser vi dor do sis te ma de se-
gu ran ça pú bli ca para a ina ti vi da de.

§ 4º Os ser vi do res do sis te ma de se gu -
ran ça pú bli ca do Dis tri to Fe de ral são ser vi do -
res ci vis da União, sen do uti li za dos pelo Go-
ver no do Dis tri to Fe de ral nos li mi tes es ta be le -
ci dos pela lei a que se re fe re o art. 32, § 4º.

............................................................
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CAPÍTULO III
Da Se gu ran ça Pú bli ca

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 à
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, com ações de sen vol vi das
nos ní ve is fe de ral es ta du al e mu ni ci pal.

§ 1º A União or ga ni za rá e man te rá uma Po lí cia
Fe de ral ór gão per ma nen te es tru tu ra do em car re i ra,
com as atri bu i ções de:

I – apu rar as 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 pe na is
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 com ple men tar;

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 os-
ten si va ma rí ti ma aé rea, por tuá ria, de fron te i -
ras e das ro do vi as e fer ro vi as fe de ra is

IV – exer cer as fun ções de po lí cia ju di -
ciá ria da União.

§ 2º Os Esta dos or ga ni za rão e man te rão uma
Po lí cia Esta du al, ór gão per ma nen te, es tru tu ra do em
car re i ra, com as atri bu i ções de:

I – apu rar in fra ções pe na is;
II – exer cer as fun ções de po lí cia ju di -

ciá ria es ta du al;
III – exer cer as fun ções de po lí cia téc-

ni co-ci en tí fi ca;
IV – exer cer as fun ções de po lí cia os-

ten si va ur ba na, da área ru ral, das re ser vas
flo res ta is e ma nan ci a is e das fer ro vi as e ro-
do vi as es ta du a is;

V – pre ser var e res ta u rar a or dem pú-
bli ca.

§ 3º Os Esta dos or ga ni za rão e man te rão um
Cor po de Bom be i ros Esta du al, ór gão ci vil per ma -
nen te, in te gra do ao sis te ma de se gu ran ça pú bli ca,
es tru tu ra do em car re i ra, com as atri bu i ções de:

I – co or de nar as ações es ta du a is de
de fe sa ci vil;

II – re a li zar a pre ven ção de si nis tro e
pâ ni co;

III – re a li zar o com ba te a in cên di os;
IV – re a li zar a in ves ti ga ção e pe rí cia de

in cên di os;
V – re a li zar as ações de bus ca e sal-

va men to;
VI – re a li zar ou tras ati vi da des que lhe

se jam atri bu í das por lei es ta du al.

§ 4º A Po lí cia do Dis tri to Fe de ral e o Cor po de
Bom be i ros do Dis tri to Fe de ral, or ga ni za dos e man ti -
dos pela União, nos ter mos de lei fe de ral, in te gram o
sis te ma fe de ral de se gu ran ça pú bli ca e a eles com-
pe tem idên ti cas atri bu i ções de fi ni das para as Po lí ci -
as Esta du a is e os Cor pos de Bom be i ros Esta du a is.

§ 5º As Po lí ci as Esta du a is de ve rão pos su ir, no
mí ni mo, um De par ta men to de Po lí cia Ju di ciá ria e de
Inves ti ga ção e um De par ta men to de Po lí cia Osten si -
va, sen do fa cul ta do aos Esta dos cri ar, me di an te lei
es ta du al, ou tros De par ta men tos, atri bu in do en tre os
De par ta men tos, de for ma não cu mu la ti va, as com-
pe tên ci as cons tan tes do § 2º, I a V, des te ar ti go.

§ 6º Os Esta dos te rão em sua or ga ni za ção ad-
mi nis tra ti va uma Se cre ta ria de Esta do res pon sá vel
pelo pla ne ja men to, di re ção e co or de na ção das
ações de Se gu ran ça Pú bli ca Esta du al.

§ 7º Os Esta dos, me di an te con vê nio, po de rão
for mar Con se lhos Re gi o na is de Se gu ran ça Pú bli ca,
com com pe tên cia para de fi nir for mas de in te gra ção
en tre suas res pec ti vas Po lí ci as Esta du a is.

§ 8º A União e os Esta dos po de rão ce le brar
con vê ni os com vis tas à atu a ção con jun ta da Po lí cia
Fe de ral e das Po lí ci as Esta du a is, sen do pos sí vel,
nos ter mos do con vê nio, a atri bu i ção à Po lí cia Fe de -
ral de com pe tên ci as das Po lí ci as Esta du a is e a es-
tas, com pe tên ci as da Po lí cia Fe de ral.

§ 9º A União man te rá uma Se cre ta ria Na ci o nal 
de Se gu ran ça Pú bli ca res pon sá vel pela ela bo ra ção
e atu a li za ção do Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça Pú-
bli ca e pela co or de na ção dos Con se lhos Re gi o na is
e das Se cre ta ri as Esta du a is de Se gu ran ça Pú bli ca.

§ 10. Lei com ple men tar da União es ta be le ce -
rá o Esta tu to e o Có di go de Éti ca e Dis ci pli na da
Po lí cia Fe de ral, da Po lí cia do Dis tri to Fe de ral, das
Po li ci as Esta du a is e dos Cor pos de Bom be i ros
Esta du a is e do Dis tri to Fe de ral, ob ser va do o dis-
pos to no art. 42.

§ 11. 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, po den do, tam bém, na for ma da
lei es ta du al e me di an te con vê nio, atu ar com ple men -
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tar men te na se gu ran ça pú bli ca, em ações de po li ci -
a men to os ten si vo e re pres si vo, sob a su per vi são da
po lí cia es ta du al.

§ 12. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os cri a rão um Fun do de Se gu ran ça Pú-
bli ca que terá seus re cur sos com pos tos, no caso da
União, por cin co por cen to da re ce i ta re sul tan te de
im pos tos, e, no caso de Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os, por sete por cen to da re ce i ta re sul tan te
de im pos tos, com pre en di da a pro ve ni en te de trans-
fe rên ci as, com a fi na li da de de ga ran tir re cur sos para
apli ca ção nas ações de se gu ran ça pú bli ca.“;

II – são su pri mi dos os §§ 3º e 4º do art. 125.

Art. 2º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as (ADCT) pas sa a vi go rar acres ci do dos
se guin tes ar ti gos:

”Art. 84. A União terá o pra zo de dois
anos, a con tar da data da pro mul ga ção da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº , de , para a ela-
bo ra ção da lei com ple men tar pre vis ta no art.
144, § 10.

Art. 85. A União e os Esta dos te rão o
pra zo de seis anos para a com ple ta im plan -
ta ção da nova es tru tu ra dos ór gãos de se-
gu ran ça pú bli ca.

§ 1º Os atu a is in te gran tes das Po lí ci as
Ro do viá ria e Fer ro viá ria Fe de ral se rão en-
qua dra dos, obe de ci dos os ní ve is hi e rár qui -
cos das car re i ras de ní vel mé dio e su pe ri or,
no qua dro de pes so al da Po lí cia Fe de ral, no
Dis tri to Fe de ral ou nos Esta dos que se di a -
vam a cir cuns cri ção na qual es ta vam lo ta -
dos.

§ 2º Até que lei es ta du al crie no vos
De par ta men tos na Po lí cia Esta du al, de fi nin -
do as suas com pe tên ci as, ca be rão ao De-
par ta men to de Po lí cia Ju di ciá ria e de Inves-
ti ga ção as atri bu i ções cons tan tes do art.
144, § 2º, I a III, e ao De par ta men to de Po lí -
cia Osten si va, as cons tan tes do art. 144, §
2º, IV e V.

§ 3º Os atu a is in te gran tes da Po lí cia
Ci vil com po rão o qua dro de pes so al do De-
par ta men to de Po lí cia Ju di ciá ria e de Inves-
ti ga ção e os in te gran tes da Po lí cia Mi li tar, o
qua dro de pes so al do De par ta men to de Po-
lí cia Osten si va obe de ci dos seus atu a is en-
qua dra men tos nas car re i ras de ní vel mé dio
e su pe ri or, na Po lí cia Ci vil, e os seus pos tos 
e gra du a ções, na Po lí cia Mi li tar.

§ 4º No caso de cri a ção de no vos De-
par ta men tos da Po lí cia Esta du al, os pri me i -
ros in te gran tes do qua dro de pes so al dos
De par ta men tos cri a dos po de rão ser os in te -
gran tes do De par ta men to de Po lí cia Ju di ciá -
ria e de Inves ti ga ção e do De par ta men to de
Po lí cia Osten si va, obe de ci das às cor re la -
ções de atri bu i ções, de fi ni das no § 2º des te
ar ti go, e os en qua dra men tos nas car re i ras
de ní vel mé dio e su pe ri or.

§ 5º São as se gu ra dos aos po li ci a is ci-
vis e mi li ta res, quan do do en qua dra men to
nos De par ta men tos da Po lí cia Esta du al os
di re i tos e van ta gens, in clu si ve o tem po de
ser vi ço, sem so lu ção de con ti nu i da de, que
pos su am à épo ca do en qua dra men to, ob-
ser va do para os po li ci a is mi li ta res o dis pos -
to no art. 88, des te ADCT.

§ 6º Após a for ma ção do qua dro de
pes so al ini ci al dos De par ta men tos da Po lí -
cia Esta du al, nos ter mos dos §§ 3º e 4º des-
te ar ti go, o in gres so nos qua dros da Po lí cia
Esta du al só po de rá ser fe i to por con cur so
pú bli co, con for me pre vis to no art. 37, II.

§ 7º Os car gos de di re ção, os car gos
em co mis são e as fun ções de con fi an ça da
Po li cia Esta du al só po de rão ser exer ci dos
por ser vi do res in te gran tes do qua dro per-
ma nen te da Po lí cia Esta du al, obe de ci das às
qua li fi ca ções es pe ci fi ca das em lei.

§ 8º Os Esta dos, no pra zo de seis
anos, ins ti tu i rão uma Aca de mia de Po lí cia,
uni fi ca da, na qual se fará a for ma ção ini ci al
do po li ci al es ta du al, re ser van do-se a pri me i -
ra me ta de do cur so para a ins tru ção co mum 
e a se gun da me ta de, para a es pe ci a li za da,
ne ces sá ria a cada De par ta men to da Po lí cia
Esta du al.

§ 9º A União, no pra zo de seis anos,
ins ti tu i rá uma Aca de mia de Po li cia, uni fi ca -
da, na qual se fará a for ma ção ini ci al do po-
li ci al do Dis tri to Fe de ral e ou tra, na qual se
fará a for ma ção do po li ci al da Po lí cia Fe de -
ral, re ser van do-se, em am bas, a pri me i ra
me ta de do cur so para a ins tru ção co mum e
a se gun da me ta de, para a es pe ci a li za da,
ne ces sá ria a cada De par ta men to da Po lí cia
do Dis tri to Fe de ral e da Po lí cia Fe de ral.

§ 10. Os atu a is in te gran tes dos Cor pos 
de Bom be i ros Mi li ta res com po rão o qua dro
de pes so al dos Cor pos de Bom be i ros Esta-
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du a is, obe de ci dos os en qua dra men tos den-
tro de seus atu a is pos tos e gra du a ções.

§ 11. Apli cam-se aos bom be i ros mi li ta -
res as dis po si ções con ti das nos §§ 5º 6º e
7º des te ar ti go.

Art. 86. Os in te gran tes das Po lí ci as Ro-
do viá ria e Fer ro viá ria Fe de ra is que se en con -
trem na ina ti vi da de quan do da pro mul ga ção
da Emen da Cons ti tu ci o nal nº , de te rão seus
pro ven tos da apo sen ta do ria re a jus ta dos,
quan do lhes for mais van ta jo so, para o va lor
da re mu ne ra ção per ce bi da, no car go re sul tan -
te do en qua dra men to, pelo po li ci al ro do viá rio
e fer ro viá rio que ocu pe o car go ou fun ção na
qual se deu sua apo sen ta do ria, que será con-
si de ra do seu pa ra dig ma.

§ 1º Os pro ven tos da apo sen ta do ria
se rão re vis tos, na mes ma pro por ção e na
mes ma data, sem pre que se ve ri fi car mo di fi -
ca ção da re mu ne ra ção de seu pa ra dig ma,
em ati vi da de.

§ 2º As re gras pre vis tas no ca put e §
1º des te ar ti go apli cam-se aos pen si o nis tas
dos po li ci a is ro do viá ri os e fer ro viá ri os.

Art. 87. Os in te gran tes da Po lí cia Ci vil
que se en con trem na ina ti vi da de quan do da
pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº ,
de , te rão seus pro ven tos da apo sen ta do ria
re a jus ta das, quan do lhes for mais van ta jo so, 
para o va lor da re mu ne ra ção per ce bi da, no
car go re sul tan te do en qua dra men to, pelo
po li ci al ci vil que ocu pe o car go ou fun ção na
qual se deu sua apo sen ta do ria, que será
con si de ra do seu pa ra dig ma.

§ 1º Os pro ven tos da apo sen ta do ria
se rão re vis tos, na mes ma pro por ção e na
mes ma data, sem pre que se ve ri fi car mo di fi -
ca ção da re mu ne ra ção de seu pa ra dig ma,
em ati vi da de.

§ 2º As re gras pre vis tas no ca put e §
1º des te ar ti go apli cam-se aos pen si o nis tas
dos po li ci a is ci vis.

Art. 88. Aos ofi ci a is e pra ças da ati va
das Po lí ci as Mi li ta res e dos Cor pos de Bom-
be i ros Mi li ta res, à data da pro mul ga ção da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº , de , são as se gu -
ra das as prer ro ga ti vas, di re i tos e de ve res
ine ren tes aos pos tos e gra du a ções que ocu-
pem, sen do, a par tir da pro mul ga ção da
Emen da Cons ti tu ci o nal, con si de ra dos mi li ta -
res es ta du a is da re ser va não-re mu ne ra da.

Pa rá gra fo úni co. Aos ofi ci a is e pra ças
da ati va das Po li ci as Mi li ta res e dos Cor pos
de Bom be i ros Mi li ta res, que à data da pro-
mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº , de
já pos su am o tem po le gal exi gi do para a
trans fe rên cia para a re ser va é as se gu ra do o
di re i to de re que re rem a trans fe rên cia para a
re ser va re mu ne ra da.

Art. 89. Os in te gran tes da Po lí cia Mi li tar
e dos Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res que se
en con trem na ina ti vi da de ou que, pos su in do o
tem po le gal exi gi do, vi e rem a pe dir trans fe rên -
cia para a re ser va re mu ne ra da, quan do da
pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº ,
de con ser vam as prer ro ga ti vas, di re i tos e de-
ve res ine ren tes aos pos tos e gra du a ções de
que eram de ten to res.

§ 1º Os in te gran tes da Po lí cia Mi li tar e
dos Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res que se
en con trem na ina ti vi da de ou que, pos su in do 
o tem po le gal exi gi do, vi e rem a pe dir trans-
fe rên cia para a re ser va re mu ne ra da, quan do 
da pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº , de te rão seus pro ven tos da apo sen ta do -
ria re a jus ta dos, quan do lhes for mais van ta -
jo so, para o va lor da re mu ne ra ção per ce bi -
da, no car go re sul tan te do en qua dra men to,
pelo po li ci al mi li tar que ocu pe o pos to ou
gra du a ção na qual se deu sua apo sen ta do -
ria, que será con si de ra do seu pa ra dig ma.

§ 2º Os pro ven tos da apo sen ta do ria
se rão re vis tos, na mes ma pro por ção e na
mes ma data, sem pre que se ve ri fi car mo di fi -
ca ção da re mu ne ra ção de seu pa ra dig ma,
em ati vi da de.

§ 3º As re gras pre vis tas nos §§ 1º e 2º
des te ar ti go apli cam-se aos pen si o nis tas
dos po li ci a is mi li ta res e dos bom be i ros mi li -
ta res.

Art. 90. Os ju í zes to ga dos, que in te gra -
rem o qua dro de ma gis tra dos da Jus ti ça Mi-
li tar dos Esta dos, quan do da pro mul ga ção
da Emen da Cons ti tu ci o nal nº, de,  se rão in-
te gra dos aos qua dros da Jus ti ça Esta du al,
obe de ci dos seus atu a is en qua dra men tos ha
ma gis tra tu ra mi li tar.

Art. 91. Os ju í zes to ga dos da Jus ti ça
Mi li tar Esta du al que se en con tra rem na ina-
ti vi da de, quan do da pro mul ga ção da Emen-
da Cons ti tu ci o nal nº, de, te rão seus pro ven -
tos da apo sen ta do ria re a jus ta dos, quan do
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lhes for mais van ta jo so, para o va lor da re-
mu ne ra ção per ce bi da no car go re sul tan te
do en qua dra men to, pelo juiz mi li tar to ga do
que ocu pe o car go ou fun ção na qual se deu
sua apo sen ta do ria, que será con si de ra do
seu pa ra dig ma.

§ 1º Os pro ven tos da apo sen ta do ria
se rão re vis tos, na mes ma pro por ção e na
mes ma data, sem pre que se ve ri fi car mo di fi -
ca ção da re mu ne ra ção de seu pa ra dig ma,
em ati vi da de.

§ 2º As re gras pre vis tas no ca put e § 1º
des te ar ti go apli cam-se aos pen si o nis tas dos
ju í zes to ga dos da Jus ti ça Mi li tar Esta du al.”

Jus ti fi ca ção

Da nos sa ex pe riên cia an te ri or, re la ti va ao es tu -
do da se gu ran ça pú bli ca no Bra sil, tra ze mos à apre-
ci a ção da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca
esta Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal, ver san do
so bre a re es tru tu ra ção dos ór gãos es ta du a is ins ti tu -
ci o na is que atu am na se gu ran ça pú bli ca: as po lí ci as
ci vis e mi li ta res.

Obser va mos, en tão, que na aná li se das con di -
ções atu a is, con for me o pre vis to no ar ti go 144 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, al gu mas de fi ciên ci as po dem
ser apon ta das, en tre as qua is res sal tam:

a) fal ta de in te gra ção e de co or de na ção en tre
as duas po lí ci as es ta du a is;

b) du a li da de dos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca
como fa tor de re du ção de sua efi ciên cia;

c) ina de qua ção do re gi me mi li tar para a po lí cia 
os ten si va;

d) au sên cia de me ca nis mos de con tro le efi ci -
en tes dos ór gãos po li ci a is;

e) fal ta de in te gra ção re gi o nal dos ór gãos de
se gu ran ça pú bli ca.

Esta mos con ven ci dos de que a atu al ca rac te -
rís ti ca mi li tar da Po lí cia Mi li tar tor na-se um en tra ve
na sua in te gra ção e re la ci o na men to com a Po li cia
Ci vil. Cada uma de las tem com pe tên ci as que a ou tra 
jul ga ser, tam bém, de sua atri bu i ção. Isso tem ge ra -
do di fi cul da des de co or de na ção nas suas ati vi da des 
pre cí pu as, re dun dan do em des per dí cio de me i os,
ine fi ciên cia de ope ra ção e até atri tos en tre os seus
mem bros.

Foi pro pug nan do para dar uma so lu ção para
es sas de fi ciên ci as que con si de ra mos opor tu na a
apre sen ta ção des ta PEC, de modo a fa zer uma tran-

si ção do atu al re gi me de co e xis tên cia não mu i to har-
mô ni ca das duas po lí ci as para sua in te gra ção de fi ni -
ti va, após um pe río do de tran si ção evi den te men te
ne ces sá rio.

Nos sa pre o cu pa ção, no en tan to, vai um pou co
mais lon ge. Jul ga mos que os Pre fe i tos de vam, tam-
bém, ter suas pre o cu pa ções com a se gu ran ça pú bli -
ca lo cal, e es ta mos, as sim, atri bu in do às guar das
mu ni ci pa is pos sí ve is com pe tên ci as nes sa área, com
a su per vi são da po lí cia es ta du al.

Ou tro fato que nos toca é a ne ces si da de da
exis tên cia de re cur sos efe ti vos, de modo a pos si bi li -
tar um con tí nuo aper fe i ço a men to dos ór gãos de se-
gu ran ça, co e ren te com o de sen vol vi men to tec no ló -
gi co dos me i os uti li za dos pe los po li ci a is, bem como
dos pró pri os re cur sos hu ma nos. Para tan to, es ta mos 
pre ven do a cri a ção de um Fun do de Se gu ran ça Pú-
bli ca, com pos to por re cur sos es pe cí fi cos, de ori gem
fe de ral e es ta du al.

Em vis ta da re le vân cia à ma té ria es pe ra mos
con tar com o apo io dos no bres Par la men ta res.
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COMISSÃO MISTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROJETO DE LEI Nº , DE 2002
(Sub-Re la to ra De pu ta da Zu la ié Co bra e ou tros)

Esta be le ce nor mas ge ra is re la ti vas
ao fun ci o na men to das po lí ci as es ta du a is
e do Dis tri to Fe de ral, e dos cor pos de
bom be i ros, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Fun da men ta is

Art. 1º Esta lei es ta be le ce as nor mas ge ra is de
or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e de ve res das po lí ci -
as es ta du a is e as nor mas ge ra is de or ga ni za ção, efe-
ti vos, ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca ção e mo bi li -
za ção das po lí ci as mi li ta res e dos cor pos de bom be i -
ros, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

Art. 2º Às po lí ci as ju di ciá ri as in cum bem, pri va ti -
va men te, a apu ra ção das in fra ções pe na is; às po lí ci -
as os ten si vas in cum bem a pre ser va ção da or dem pú-
bli ca, e aos cor pos de bom be i ros, a co or de na ção e a
exe cu ção de ati vi da des de de fe sa ci vil no âm bi to de
sua com pe tên cia, além de ou tras atri bu i ções pre vis -
tas em lei.

Art. 3º São prin cí pi os bá si cos das po lí ci as ju di -
ciá ri as, das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de bom-
be i ros:

I – a hi e rar quia;
II – a dis ci pli na;
III – o res pe i to á dig ni da de e aos di re i tos hu ma -

nos;
IV – a par ti ci pa ção co mu ni tá ria;
V – a le ga li da de.
Art. 4º O exer cí cio da po lí cia ju di ciá ria e da apu-

ra ção de in fra ções pe na is com pre en de, en tre ou tras
atri bu i ções:

I – pla ne jar, co or de nar, di ri gir e exe cu tar as
ações de po lí cia ju di ciá ria;

II – exe cu tar, res sal va dos nos cri mes mi li ta res e
nas atri bu i ções da po lí cia fe de ral, a apu ra ção de in fra -
ções pe na is;

III – re a li zar a re pres são me di a ta dos ilí ci tos pe-
na is;

IV – or ga ni zar e exe cu tar os ser vi ços de iden ti fi -
ca ção ci vil e cri mi nal;

V – la vrar ter mo cir cuns tan ci a do nas in fra ções
pe na is de me nor po ten ci al ofen si vo;

VI – or ga ni zar, exe cu tar e man ter os ser vi ços de
re gis tro, ca das tro, con tro le e fis ca li za ção de ar mas,

mu ni ções e ex plo si vos, na for ma da le gis la ção fe de ral 
es pe cí fi ca;

VII – re a li zar ações de in te li gên cia des ti na das a
ins tru men tar o exer cí cio de po lí cia ju di ciá ria e de apu-
ra ção de in fra ções pe na is, na es fe ra de sua com pe -
tên cia, ob ser va do os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is;

VIII – re a li zar cor re i ções e ins pe ções, em ca rá -
ter per ma nen te ou ex tra or di ná rio, na es fe ra de sua
com pe tên cia;

IX – re a li zar pes qui sas téc ni co-ci en tí fi cas, es ta -
tís ti cas e exa mes téc ni cos re la ci o na dos com as ati vi -
da des de po lí cia ju di ciá ria;

X – ter aces so aos ban cos de da dos exis ten tes
nos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca, re la ti vos iden ti fi ca -
ção ci vil, cri mi nal, ar mas, ve í cu los e ob je tos, ob ser va -
do o dis pos to no in ci so X do art. 5º da Cons ti tu i ção
Fe de ral;

XI – co o pe rar com as guar das mu ni ci pa is no tre-
i na men to, nas co mu ni ca ções e nas suas ope ra ções,
de for ma a con ci li ar a pro te ção dos bens, ser vi ços e
ins ta la ções dos mu ni cí pi os com as me di das de pre-
ser va ção de lo ca is de in fra ção pe nal e de ou tros pro-
ce di men tos cor re la tos;

XII  – ou tras atri bu i ções pre vis tas em lei, obe de -
ci dos os li mi tes à ca pa ci da de de auto-or ga ni za ção
dos Esta dos, de cor ren tes do tex to do Art. 144, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Para o de sem pe nho das fun-
ções a que se re fe rem os in ci sos I e II, a po lí cia ci vil
re qui si ta rá exa mes pe ri ci a is e ado ta rá pro vi dên ci as
ca u te la res des ti na das a co lher e res guar dar in dí ci os
ou pro vas das ocor rên ci as de in fra ções pe na is, sem
pre ju í zo da com pe tên cia dos de ma is ór gãos po li ci a is.

Art. 5º O exer cí cio da po lí cia os ten si va e da pre-
ser va ção da or dem pú bli ca com pre en de, en tre ou tras
atri bu i ções:

I – pla ne jar, co or de nar, di ri gir e exe cu tar as
ações de po lí cia os ten si va e de pre ser va ção da or-
dem pú bli ca;

II – exe cu tar, com ex clu si vi da de, res sal va das as
mis sões pe cu li a res das For ças Arma das, o po li ci a -
men to os ten si vo far da do, o qual deve ser de sen vol vi -
do pri o ri ta ri a men te para as se gu rar a de fe sa das pes-
so as e do pa tri mô nio, o cum pri men to da lei, a pre ser -
va ção da or dem pú bli ca e o exer cí cio dos po de res
cons ti tu í dos;

III – re a li zar a pre ven ção e a re pres são os ten si -
va ime di a ta dos ilí ci tos pe na is e in fra ções ad mi nis tra -
ti vas de fi ni das em lei, bem como as ações ne ces sá ri -
as ao pron to res ta be le ci men to da or dem pú bli ca,
quan do da ocor rên cia de tais ilí ci tos ou in fra ções;
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IV –  atu ar de ma ne i ra pre ven ti va, ou re pres si va, 
em lo ca is ou áre as es pe cí fi cas em que se pre su ma
ser pos sí vel, ou em que ocor ra a per tur ba ção da or-
dem pú bli ca;

V – exe cu tar o po li ci a men to os ten si vo de trân si -
to ro do viá rio e, con co mi tan te men te, a fis ca li za ção
nas vias mu ni ci pa is e es ta du a is;

VI – exe cu tar o po li ci a men to os ten si vo am bi en -
tal e ou tras ações pre vis tas em lei, em com bi na ção
com os de ma is ór gãos am bi en ta is;

VII  – co o pe rar com as guar das mu ni ci pa is, no
pla ne ja men to, no tre i na men to, nas co mu ni ca ções e
nas suas ações, de for ma a com bi nar a pro te ção dos
bens, ser vi ços e ins ta la ções dos mu ni cí pi os com o
po li ci a men to os ten si vo;

VIII  – par ti ci par das ações des ti na das à ga ran -
tia dos po de res cons ti tu ci o na is, da lei e da or dem e à
de fe sa ter ri to ri al, quan do con vo ca das ou mo bi li za das
pela União;

IX – pro ce der, nos ter mos da lei, à apu ra ção das
in fra ções pe na is das po lí ci as os ten si vas que en vol -
vam seus mem bros, res sal va da à com pe tên cia das
For ças Arma das;

X – re a li zar ações de in te li gên cia des ti na das à
pre ven ção cri mi nal e a ins tru men tar o exer cí cio da po-
lí cia os ten si va e da pre ser va ção da or dem pú bli ca, na
es fe ra de sua com pe tên cia, ob ser va do os di re i tos e
ga ran ti as in di vi du a is;

XI – re a li zar cor re i ções e ins pe ções, em ca rá ter
per ma nen te ou ex tra or di ná rio, na es fe ra de sua com-
pe tên cia;

XII – re ce ber o pré vio avi so da re a li za ção de re-
u nião em lo cal aber to ao pú bli co, para fins de pla ne ja -
men to e exe cu ção das ações de po lí cia os ten si va e
de pre ser va ção da or dem pú bli ca;

XIII –  emi tir nor mas, pa re ce res e re la tó ri os téc-
ni cos, re la ti vos à po lí cia os ten si va e à or dem pú bli ca;

XIV  – fis ca li zar o cum pri men to dos dis po si ti vos
le ga is e nor ma ti vos ati nen tes à po lí cia os ten si va e à
or dem pú bli ca, apli can do as san ções pre vis tas na le-
gis la ção es pe cí fi ca;

XV – re a li zar pes qui sas téc ni co-ci en tí fi cas, es-
ta tís ti cas e exa mes téc ni cos re la ci o na dos com as ati-
vi da des de po lí cia os ten si va e de or dem pú bli ca;

XVI  – ter aces so aos ban cos de da dos exis ten -
tes nos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca, re la ti vos à iden-
ti fi ca ção ci vil, cri mi nal, ar mas, ve í cu los e ob je tos, ob-
ser va do o dis pos to no in ci so X, do art. 5º, da Cons ti tu -
i ção Fe de ral.

Art. 6º. O exer cí cio das atri bu i ções dos cor pos
de bom be i ros, além das ati vi da des de de fe sa ci vil,
com pre en de:

I – pla ne jar, co or de nar, di ri gir e exe cu tar os ser-
vi ços de pre ven ção e ex tin ção de in cên di os, de bus ca
e sal va men to, de res ga te e aten di men to pr-hos pi ta lar
de ur gên cia e de emer gên cia, no âm bi to de sua com-
pe tên cia;

II – re a li zar pe rí ci as de in cên di os re la ci o na das
com sua com pe tên cia;

III – co o pe rar com as bri ga das de bom be i ros
mu ni ci pa is e vo lun tá ri os, no pla ne ja men to, no tre i na -
men to, nas co mu ni ca ções e nas suas ope ra ções, de
for ma a com bi nar a pro te ção dos bens, ser vi ços e ins-
ta la ções dos mu ni cí pi os com as ati vi da des de de fe sa
con tra in cên dio e pâ ni co;

IV – pro ce der, nos ter mos da lei, à apu ra ção das
in fra ções pe na is dos bom be i ros que en vol vam seus
mem bros, res sal va das a com pe tên cia das for ças ar-
ma das;

V – ana li sar e apro var pro je tos e re a li zar vis to ri -
as de sis te mas de pre ven ção con tra in cên dio e pâ ni -
co;

VI – pro te ger o meio am bi en te me di an te a re a li -
za ção de ati vi da des de pre ven ção, ex tin ção e pe rí cia
de in cên dio flo res tal;

VII – emi tir nor mas, pa re ce res e re la tó ri os téc ni -
cos, re la ti vos à pre ven ção con tra in cên dio e pâ ni co;

VIII – cre den ci ar e fis ca li zar as em pre sas de fa-
bri ca ção e co mer ci a li za ção de pro du tos e de pres ta -
ção de ser vi ços re la ti vos à pre ven ção con tra in cên dio
e pâ ni co, bem como as bri ga das de in cên dio pri va -
das;

IX – re a li zar cor re i ções e ins pe ções, em ca rá ter
per ma nen te ou ex tra or di ná rio, na es fe ra de sua com-
pe tên cia;

X – re a li zar pes qui sas téc ni co-ci en tí fi cas, tes tes 
e exa mes téc ni cos re la ci o na dos com as ati vi da des de
pre ven ção con tra in cên dio e pâ ni co;

XI – fis ca li zar o cum pri men to dos dis po si ti vos le-
ga is e nor ma ti vos ati nen tes à se gu ran ça con tra in-
cên dio e pâ ni co, apli can do as san ções pre vis tas na
le gis la ção es pe cí fi ca;

XII – re a li zar ações de in te li gên cia des ti na das a
ins tru men tar o exer cí cio da ati vi da de de pre ven ção e
ex tin ção de in cên di os e pâ ni co, na es fe ra de sua com-
pe tên cia.

Art. 7º As po lí ci as ju di ciá ri as, as po lí ci as os ten -
si vas e os cor pos de bom be i ros su bor di nam-se aos
Go ver na do res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os e atu a rão de for ma in te gra da com os ou-
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tros ór gãos de se gu ran ça pú bli ca, com os de ma is ór-
gãos pú bli cos e com a co mu ni da de, de ma ne i ra a ga-
ran tir a efi ciên cia de suas ati vi da des.

Pa rá gra fo úni co. As po lí ci as ju di ciá ri as, as po lí -
ci as os ten si vas e os cor pos de bom be i ros de ve rão
pro mo ver a in te gra ção de suas ati vi da des, me di an te
in ter câm bio nas áre as de en si no, in for ma ções e co-
nhe ci men tos téc ni cos.

Art. 8º No exer cí cio de suas atri bu i ções le ga is,
os de le ga dos de car re i ra das po lí ci as ju di ciá ri as e os
ofi ci a is das po lí ci as os ten si vas são au to ri da des po li ci -
a is; os ofi ci a is dos cor pos de bom be i ros são au to ri da -
des de po lí cia ad mi nis tra ti va.

Pa rá gra fo úni co: To dos os po li ci a is es ta du a is e
do Dis tri to Fe de ral, e bom be i ros são con si de ra dos
au to ri da des pú bli cas para o exer cí cio de suas res pec -
ti vas fun ções.

Art. 9º As po lí ci as ju di ciá ri as e os ten si vas, e os
cor pos de bom be i ros po de rão co o pe rar no tre i na -
men to ou su per vi são das guar das mu ni ci pa is, de
bom be i ros mu ni ci pa is e vo lun tá ri os, e dos ser vi ços de
guar da-vi das mu ni ci pa is.

CAPÍTULO II
Da Orga ni za ção

Art. 10. A or ga ni za ção das po lí ci as ju di ciá ri as e
das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de bom be i ros
dos Esta dos é fi xa da em lei, de ini ci a ti va pri va ti va do
res pec ti vo Go ver na dor, ob ser va das as nor mas ge ra is 
pre vis tas nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A or ga ni za ção das po lí ci as ju-
di ciá ri as e das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de
bom be i ros do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os é fi xa -
da em lei fe de ral.

Art. 11. A or ga ni za ção das po lí ci as ju di ciá ri as e
das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de bom be i ros
deve ob ser var a se guin te es tru tu ra bá si ca:

I – Órgãos de Di re ção;
II – Órgãos de Apo io;
III – Órgãos de Exe cu ção.
§ 1º Os ór gãos de Di re ção com pre en dem:
I – os ór gãos de Di re ção-Ge ral, des ti na dos a:
a) efe tu ar a di re ção ge ral, o pla ne ja men to es tra -

té gi co e a ad mi nis tra ção su pe ri or da Insti tu i ção;
b) exer cer as fun ções de cor re ge do ria ge ral,

atu an do na fis ca li za ção da atu a ção dos mem bros da
Insti tu i ção e ze lan do pela cor re ção de suas con du tas;

II – os Órgãos de Di re ção Se to ri al, des ti na dos a
re a li zar a ad mi nis tra ção se to ri al das ati vi da des de re-
cur sos hu ma nos, sa ú de, en si no, lo gís ti ca e ges tão fi-
nan ce i ra e or ça men tá ria, en tre ou tras.

§ 2º Os Órgãos de Apo io des ti nam-se ao aten di -
men to das ne ces si da des de re cur sos hu ma nos, sa ú -
de, en si no, lo gís ti ca e ges tões  fi nan ce i ras e or ça -
men tá ri as, re a li zan do as ati vi da de-meio da Insti tu i -
ção.

§ 3º Os Órgãos de Exe cu ção des ti nam-se à re a -
li za ção das ati vi da des-fim da Insti tu i ção, de acor do
com as pe cu li a ri da des da Uni da de Fe de ra da ou Ter ri -
tó rio.

§ 4º As po lí ci as ju di ciá ri as e as po li ci as os ten si -
vas e os cor pos de bom be i ros po de rão, ain da, con tar
com ór gãos es pe ci a li za dos de exe cu ção, para mis-
sões es pe cí fi cas, com res pon sa bi li da de so bre toda a
área da Uni da de Fe de ra da ou do Ter ri tó rio.

CAPITULO III
Dos Efe ti vos

Art. 12. Os efe ti vos das po li ci as ju di ciá ri as e das
po li ci as os ten si vas e dos cor pos de bom be i ros são fi-
xa dos em lei, de con for mi da de com a ex ten são da
área ter ri to ri al, a po pu la ção, os ín di ces de cri mi na li -
da de, os ris cos po ten ci a is e de sas tres e as con di ções 
so ci o e co nô mi cas da res pec ti va Uni da de Fe de ra da,
ob ser va dos, no caso das po li ci as os ten si vas e dos
cor pos de bom be i ros, sal vo quan to ao Dis tri to Fe de ral 
ou os Ter ri tó ri os.

Pa rá gra fo úni co. As Uni da des Fe de ra das e os
Ter ri tó ri os de ve rão man ter ca das tro atu a li za do, jun to
aos ór gãos com pe ten tes da União, dos efe ti vos das
po lí ci as ju di ciá ri as, das po li ci as os ten si vas e dos cor-
pos de bom be i ros.

Se ção I
Das Po lí ci as Ju di ciá ri as

Art. 13. Nas Uni da des Fe de ra das, in te gram os
qua dros de pes so al das po lí ci as ju di ciá ri as, como es-
sen ci a is para o seu fun ci o na men to, as se guin tes car-
re i ras:

I – De le ga do de Po lí cia;
II – Pe ri to Cri mi nal;
III – Pe ri to Mé di co-Le gis ta;
IV –  Agen te de Po lí cia’
V – Escri vão de Po li cia;
VI – Pa pi los co pis ta de Po lí cia.
Pa rá gra fo úni co. A lei po de rá cri ar, res pe i ta das

as com pe tên ci as cons ti tu ci o na is das po lí ci as ju di ciá -
ri as, ou tras car re i ras po li ci a is ju di ciá ri as não de fi ni das 
nes te ar ti go, para aten der às pe cu li a ri da des lo ca is.

Art. 14. O in gres so nas car re i ras po li ci a is ju di -
ciá ri as far-se-á me di an te con cur so pú bli co de pro vas 
ou de pro vas e tí tu los, sem pre na clas se ini ci al.
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§ 1º São re qui si tos bá si cos para o in gres so na
car re i ra po li ci al ju di ciá ria:

I – ser bra si le i ro;
II – ter, no mí ni mo, de zo i to anos;
III – es tar qui te com as obri ga ções ele i to ra is e

mi li ta res;
IV–  não re gis trar an te ce den tes pe na is;
V –  es tar no gozo dos di re i tos po lí ti cos;

VI – ter pro ce di men to so ci al ir re pre en sí vel, ido-
ne i da de mo ral e ca pa ci ta ção fí si ca e psi co ló gi ca com-
pa tí ve is com o car go.

§ 2º No con cur so para in gres so na car re i ra de
de le ga do de po lí cia, para o qual será exi gi da a con-
clu são de cur so de ba cha re la do em di re i to, em es co la 
ofi ci al ou re co nhe ci da, a Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil par ti ci pa rá de to das as suas fa ses.

§ 3º Para as de ma is car re i ras de ní vel su pe ri or,
par ti ci pa rão da co mis são de con cur so os re pre sen -
tan tes dos res pec ti vos con se lhos re gi o na is de fis ca li -
za ção pro fis si o nal.

§ 4º Os re qui si tos para in gres so nas car re i ras de
agen te de po lí cia, es cri vão de po lí cia e pa pi los co pis ta 
de po lí cia se rão es ta be le ci dos em lei, sen do exi gi do,
no mí ni mo, o cur so de 2º grau com ple to.

Art. 15. Os can di da tos a in gres so na po lí cia ju di -
ciá ria se rão sub me ti dos a in ves ti ga ção re la ti va a as-
pec tos mo ra is e so ci a is, exa me de ca pa ci da de fí si ca
e exa me de ava li a ção psi co ló gi ca, to dos de ca rá ter
eli mi na tó rio, con for me dis pu ser a lei.

Pa rá gra fo úni co. No edi tal do pro ces so se le ti vo,
de ve rão ser de fi ni dos de for ma ob je ti va os cri té ri os e
mé to dos para a ava li a ção men tal e pre vis ta a pos si bi -
li da de de re cur so do re sul ta do do exa me para a en ti -
da de pro mo to ra do pro ces so se le ti vo.

Art. 16. A lei re gu la rá o pro ces so de pro mo ção, se-
gun do os cri té ri os de an ti güi da de e me re ci men to, sen do 
ob ser va da a ca pa ci ta ção le gal men te re que ri da.

Art. 17. O po li ci al ju di ciá rio po de rá ser re mo vi do:
I – a pe di do;
II – no in te res se do ser vi ço po li ci al.
Pa rá gra fo úni co. Qu an do hou ver re cur so in ter -

pos to pelo re mo vi do, a re mo ção no in te res se do ser-
vi ço po li ci al só será efe ti va da após de ci são fun da -
men ta da de dois ter ços do con se lho su pe ri or, as se -
gu ra da a am pla de fe sa.

Art. 18. As po lí ci as ju di ciá ri as man te rão cur sos,
em ní vel de pós gra du a ção, como re qui si to para o pro-
vi men to de fun ções de:

I – Che fia: Cur so de Aper fe i ço a men to de De le -
ga dos (CAD);

II – Di re ção: Cur so de Estu dos Estra té gi cos
(CEE).

§ 1º Aten di dos os re qui si tos es ta be le ci dos na
Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal, os
cur sos de que tra ta este ar ti go se rão equi va len tes
aos cur sos de pós-gra du a ção.

§ 2º O Cur so de Estu dos Estra té gi cos será re-
qui si to para o exer cí cio de fun ções de di re ção, nos
ter mos de fi ni dos no re gi men to de cada po lí cia.

Se ção II
Das Po lí ci as Osten si vas e

Cor pos de Bom be i ros

Art. 19. A hi e rar quia nas po lí ci as os ten si vas e
nos cor pos de bom be i ros deve ob ser var a se guin te
es tru tu ra bá si ca:

I – Ofi ci a is;
II – Pra ças Espe ci a is; 
III – Pra ças.
Art. 20. São con di ções bá si cas para ad mis são

nas po lí ci as os ten si vas e nos cor pos de bom be i ros:
I – ser bra si le i ro;
II – ter no mí ni mo 18 anos de ida de;
III – com pro var a con clu são do cur so de 2º grau;
IV – es tar qui te com as obri ga ções mi li ta res e

ele i to ra is;
V – não re gis trar an te ce den tes pe na is;
VI – es tar no gozo dos di re i tos po lí ti cos;
VII – ser apro va do em con cur so pú bli co;
VIII – ter pro ce di men to so ci al ir re pre en sí vel, ido-

ne i da de mo ral e ca pa ci ta ção fí si ca e psi co ló gi ca com-
pa tí ve is com o car go.

Art. 21. Os can di da tos a in gres so nas po lí ci as os-
ten si vas e nos cor pos de bom be i ros se rão sub me ti dos
a in ves ti ga ção re la ti va a as pec tos mo ra is e so ci a is, exa-
me de ca pa ci da de fí si ca e exa me de ap ti dão psi co ló -
gi ca, to dos de ca rá ter man da tó rio, con for me dis pu ser
a lei.

Pa rá gra fo úni co. No edi tal do pro ces so se le ti vo,
de ve rão ser de fi ni dos de for ma ob je ti va os cri té ri os e
mé to dos para a ava li a ção psi co ló gi ca e pre vis ta a
pos si bi li da de de re cur so do re sul ta do do exa me para
a en ti da de pro mo to ra do pro ces so se le ti vo.

Art. 22. A lei re gu la rá o pro ces so de pro mo ção
de cada pos to ou gra du a ção, se gun do os cri té ri os de
an ti güi da de e me re ci men to, sen do ob ser va da a ca pa -
ci ta ção le gal men te re que ri da.
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Art. 23. As po lí ci as os ten si vas e os cor pos de
bom be i ros cons ti tu ir-se-ão, en tre ou tros, dos se guin -
tes qua dros bá si cos:

I – Qu a dro de Ofi ci a is Po li ci a is Osten si vos
(QOPO) e Qu a dro de Ofi ci a is Bom be i ros (QOB), des-
ti na dos ao exer cí cio, en tre ou tras, das fun ções de co-
man do, che fia, di re ção e ad mi nis tra ção dos di ver sos
ór gãos da Insti tu i ção e in te gra dos por ofi ci a is pos su i -
do res do res pec ti vo cur so de for ma ção de ofi ci a is, em
ní vel de gra du a ção, re a li za do em es ta be le ci men to de
en si no pró prio ou de po lí cia os ten si va ou cor po de
bom be i ros de ou tra Uni da de Fe de ra da ou Ter ri tó rio;

II – Qu a dro de Ofi ci a is de Admi nis tra ção (QOA),
des ti na do ao exer cí cio de ati vi da des sub si diá ri as
àque las pre vis tas para os qua dros do in ci so an te ri or e
in te gra do por ofi ci a is pos su i do res do res pec ti vo cur so 
de ha bi li ta ção;

III – Qu a dro Com ple men tar de Ofi ci a is (QCO),
des ti na do ao de sem pe nho de de ter mi na das ati vi da -
des-meio das ins ti tu i ções de po li ci as os ten si vas es ta -
du a is e in te gra do por ofi ci a is pos su i do res de cur sos
de gra du a ção em áre as de in te res se da Insti tu i ção,
que, in de pen den te men te do pos to, se rão em pre ga -
dos, ex clu si va men te, nas suas es pe ci a li da des;

IV – Qu a dro de Ofi ci a is de Sa ú de (QOS), des ti -
na da ao de sem pe nho de ati vi da des de sa ú de das ins-
ti tu i ções de po lí ci as os ten si vas es ta du a is e in te gra do
por ofi ci a is pos su i do res de cur sos de gra du a ção na
área de in te res se da Insti tu i ção, que, in de pen den te -
men te do pos to, se rão em pre ga dos, ex clu si va men te,
nas suas es pe ci a li da des;

V – Qu a dro de Pra ças das Po li ci as Osten si vas
(QPPO) e Qu a dro de Pra ças Bom be i ros (QPB), des ti -
na dos à exe cu ção das ati vi da des dos di ver sos ór gãos 
da Insti tu i ção e in te gra das por pra ças, pos su i do ras do
res pec ti vo cur so de for ma ção, re a li za do em es ta be le -
ci men to de en si no pró prio ou de po lí cia os ten si va ou
cor po de bom be i ros de ou tra Uni da de Fe de ra da ou
Ter ri tó rio.

Pa rá gra fo úni co. O aces so ao pri me i ro pos to do
Qu a dro de Ofi ci a is de Admi nis tra ção dar-se-á me di -
an te apro va ção em pro ces so se le ti vo in ter no e após
con clu são com apro ve i ta men to do res pec ti vo cur so
de ha bi li ta ção.

Art. 24. As ins ti tu i ções de Po li ci as os ten si vas es-
ta du a is e do Dis tri to Fe de ral, e Cor pos de Bom be i ro
man te rão cur sos, em ní vel de pós-gra du a ção, como
re qui si to para a pro mo ção aos pos tos de:

I – Ma jor: Cur so de Aper fe i ço a men to de Ofi ci a is
ou equi va len te, re co nhe ci da pela cor po ra ção (CAO);

II – Co ro nel: Cur so de Estu dos Estra té gi cos ou
equi va len te, re co nhe ci da pela cor po ra ção (CEE).

§ 1º Aten di dos os re qui si tos es ta be le ci dos na
Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal, os
cur sos de que tra ta este ar ti go se rão equi va len tes
aos cur sos de pós-gra du a ção.

§ 2º O Cur so de Estu dos Estra té gi cos será re-
qui si to para o exer cí cio de fun ções de co man do, che-
fia e di re ção, nos ter mos do re gi men to da res pec ti va
Cor po ra ção.

Seção III
Das Fun ções

Art. 25. É con si de ra do efe ti vo exer cí cio de fun-
ção de po li ci al ju di ciá rio, de po li ci al os ten si vo ou de
bom be i ro, o exer cí cio das se guin tes ati vi da des:

I – as es pe ci fi ca das nos qua dros de or ga ni za -
ção da Insti tu i ção que in te gram;

II – as de ins tru tor ou alu no de es ta be le ci men to
de en si no das For ças Arma das, ou de ou tra Insti tu i -
ção po li ci al ju di ciá ria, po li ci al os ten si vo ou de bom be i -
ro, no país ou no ex te ri or;

III – as exer ci das jun to a ou tras po lí ci as ju di ciá ri -
as, po lí ci as os ten si vas ou cor pos de bom be i ros;

IV – as de tre i na men to e su per vi são das guar-
das mu ni ci pa is e dos bom be i ros mu ni ci pa is e vo lun tá -
ri as e dos ser vi ços de guar da-vi das mu ni ci pa is;

V – as de in te res se da se gu ran ça pú bli ca, exer-
ci das no Go ver no Fe de ral, jun to à Pre si dên cia da Re-
pú bli ca;

VI – as exer ci das em ór gãos fe de ra is ou es ta du -
a is in cum bi dos de re gu lar, su per vi si o nar ou co or de -
nar ações re la ci o na das com as com pe tên ci as das po-
lí ci as ju di ciá ri as, po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de
bom be i ros.

CAPÍTULO IV
Do Ma te ri al Bé li co

Art. 26. O ma te ri al bé li co das po lí ci as ju di ciá ri as
e das po li ci as os ten si vas, cons ti tu ir-se-á de ar mas de
por te ou por tá te is e mu ni ções;

§ 1º Para os po li ci a is os ten si vos, o ma te ri al bé li -
co de ve rá pre ver a exis tên cia de ve í cu los es pe ci a is
para con tro le de dis túr bi os e de ope ra ções es pe ci a is.

§ 2º A do ta ção e as es pe ci fi ca ções do ma te ri al
bé li co de cada po lí cia se rão es ta be le ci das pelo ór gão 
fe de ral com pe ten te, que po de rá pre ver, para as ar-
mas de por te, uma re ser va téc ni ca de vin te por cen to.

§ 3º Em ca sos es pe cí fi cos, o ór gão fe de ral com-
pe ten te po de rá au to ri zar, jus ti fi ca da men te, e sob as
con di ções que es ta be le cer, que da do ta ção das po li -
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ci as cons tem ar mas não por tá te is ou ou tros ma te ri a is 
bé li cos, nas quan ti da des e es pe ci fi ca ções que es ta -
be le cer, para aten di men to de ne ces si da des ope ra ci o -
na is.

§ 4º Os cor pos de bom be i ros te rão ar mas de
por te, por tá te is, mu ni ções e ape tre chos para su prir a
se gu ran ça de suas ins ta la ções;

CAPÍTULO V
Das Ga ran ti as

Art. 27. São ga ran ti as das po lí ci as ju di ciá ri as e
das po lí ci as os ten si vas e dos cor pos de bom be i ros,
en tre ou tras:

I – o uso, por seus mem bros, dos tí tu los e de sig -
na ções hi e rár qui cas;

II – o uso pri va ti vo, por seus mem bros, dos uni-
for mes, in síg ni as e dis tin ti vos das res pec ti vas ins ti tu i -
ções;

III – o exer cí cio de car go, fun ção ou co mis são,
por seus mem bros, cor res pon den te ao res pec ti vo
grau hi e rár qui co;

IV – a ex pe di ção, pela res pec ti va ins ti tu i ção, de
do cu men to de iden ti da de fun ci o nal com por te de
arma para seus mem bros, com fé pú bli ca em todo o
ter ri tó rio na ci o nal;

V – a pri são de seus mem bros, an tes de de ci são 
com trân si to em jul ga do, em uni da de da Insti tu i ção, à
dis po si ção de au to ri da de ju di ciá ria;

VI – o cum pri men to de pena pri va ti va de li ber da -
de, de seus mem bros, em uni da de pri si o nal es pe ci al,
se pa ra do dos de ma is pre sos;

VII – ter a as sis tên cia de su pe ri or hi e rár qui co,
no caso de pri são em fla gran te, para a la vra tu ra do
auto -res pec ti vo;

VIII – per ma ne cer na re par ti ção po li ci al, quan do 
pre so em fla gran te, ape nas o tem po ne ces sá rio para
a la vra tu ra do auto res pec ti vo, sen do ime di a ta men te
trans fe ri do para es ta be le ci men to a que se re fe re o in-
ci so VI des te ar ti go;

IX – li vre aces so de seus mem bros, em ra zão do
ser vi ço, aos lo ca is su je i tos a fis ca li za ção po li ci al e do
bom be i ro;

X – a as sis tên cia ju rí di ca da Uni da de Fe de ra da,
pe ran te qual quer Ju í zo ou Tri bu nal, quan do acu sa do
de pra ti ca de in fra ção pe nal ou ci vil, de cor ren te do
exer cí cio da fun ção ou em ra zão dela;

XI – a as sis tên cia a sa ú de in te gral, quan do vi ti -
ma do no exer cí cio da fun ção ou em ra zão dela;

XII – se gu ro de vida e de aci den tes, quan do vi ti -
ma do no exer cí cio da fun ção ou em ra zão dela;

XIII – as sis tên cia mé di ca, psi co ló gi ca, odon to ló -
gi ca e so ci al para o ti tu lar e para os seus de pen den -
tes;

XIV – au xí lio pe ri cu lo si da de;
XV – ir re du ti bi li da de de re mu ne ra ção, ob ser va -

do o que dis põem os arts. 37, in ci so XI; 39, § 4º, e 150,
in ci so II;

XVI – apo sen ta do ria com re mu ne ra ção in te gral
por in va li dez, ou vo lun ta ri a men te, após trin ta anos de
ser vi ço, para o ho mem, e vin te e cin co anos, para a
mu lher, com o mí ni mo de quin ze anos de ati vi da de
po li ci al ou de bom be i ro;

XVII – apo sen ta do ria com re mu ne ra ção pro por -
ci o nal, após vin te e cin co anos de ser vi ço, para o ho-
mem, e vin te anos, para a mu lher, de ser vi ço efe ti vo
na ati vi da de po li ci al ou de bom be i ro;

XVIII – para as po li ci as os ten si vas, a pa ten te,
em toda a sua ple ni tu de, aos ofi ci a is, com as van ta -
gens, prer ro ga ti vas, di re i tos e de ve res a ela ine ren -
tes, na ati va, na re ser va ou na con di ção de re for ma -
do;

XIX – para as po li ci as os ten si vas, a per da do
pos to e da pa ten te pelo ofi ci al e da gra du a ção pela
pra ça so men te se for jul ga do in dig no ou com ele in-
com pa tí vel por de ci são do Tri bu nal de Jus ti ça Mi li tar,
onde este exis tir, ou do Tri bu nal de Jus ti ça da Uni da -
de Fe de ra da, em tem po de paz, ou de tri bu nal es pe ci -
al, em tem po de guer ra;

XX – para as po li ci as os ten si vas, o pro ces so e
jul ga men to de seus mem bros, nos cri mes mi li ta res
de fi ni dos em lei, pela Jus ti ça Mi li tar, res sal va dos os
cri mes do lo sos con tra a vida, pra ti ca dos con tra ci vil.

Art. 28. O exer cí cio da fun ção po li ci al ju di ciá ria,
po li ci al os ten si vo e bom be i ro su je i ta o ocu pan te do
car go a re gi me de de di ca ção in te gral e pres ta ção mí-
ni ma de qua ren ta ho ras se ma na is.

Art. 29. A lei dis po rá so bre o es ta tu to es pe ci al
das po lí ci as ju di ciá ri as e das po lí ci as os ten si vas e
dos cor pos de bom be i ros, seus di re i tos, de ve res, pro-
i bi ções e prer ro ga ti vas fun ci o na is, sem pre ju í zo das
dis po si ções des ta lei.

CAPITULO VI
Das Ve da ções

Art. 30. É ve da do aos po li ci a is ju di ciá ri os e os-
ten si vos e aos bom be i ros, en quan to em ati vi da des:

I – re ce ber, a qual quer tí tu lo e sob qual quer pre-
tex to, ho no rá ri os,per cen ta gens ou cus tas pro ces su a is;

II – par ti ci par de so ci e da de co mer ci al;
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III – exer cer, ain da que em dis po ni bi li da de, qual-
quer ou tra fun ção pú bli ca, sal vo a de Ma gis té rio ou da
área da sa ú de;

IV – exer cer ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria;
V – a gre ve e a fi li a ção par ti dá ria.

CAPITULO VII
Da Con vo ca ção e da Mo bi li za ção das

Po lí ci as Osten si vas e dos Cor po de Bom be i ros

Art. 31. As po lí ci as os ten si vas e os cor po de
bom be i ros po de rão ser con vo ca dos pela União, além
de ou tras hi pó te ses pre vis tas em lei fe de ral, nos ca-
sos de:

I – de cre ta ção de Esta do de De fe sa ou de Esta-
do de Sí tio

II – in ter ven ção fe de ral nos Esta dos e no Dis tri to 
Fe de ral

III – em pre go das For ças Arma das na ga ran tia
da lei e da or dem, nos ter mos do art. 15, § 2º, da Lei
Com ple men tar nº 97, de 9 de ju nho de 1999.

Art. 32. As po lí ci as os ten si vas e os cor po de
bom be i ros po de rão ser mo bi li za dos pela União no
caso de guer ra ex ter na.

Art. 33. Nos ca sos de con vo ca ção ou  mo bi li za -
ção pre vis tos nes te Ca pí tu lo, as po lí ci as os ten si vas e
os cor pos de bom be i ros fi ca rão su bor di na dos ao co-
man do da for ça ter res tre de sig na do, que de li mi ta rá os
as pec tos ope ra ci o na is e tá ti cos do seu em pre go, obe-
de ci das as suas mis sões es pe cí fi cas.

Pa rá gra fo úni co. O ato de con vo ca ção ou mo bi li -
za ção fi xa rá o pra zo e as con di ções que de ve rão ser
se gui das para sua exe cu ção.

CAPÍTULO VIII
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 34. As fun ções po li ci al ju di ciá rio, po li ci al os-
ten si vo e bom be i ro são con si de ra das pe ri go sas e de
na tu re za emi nen te men te téc ni co-es pe ci a li za da, para
to dos os efe i tos le ga is, apli can do-se aos seus mem-
bros o pre vis to no art. 37, in ci so XVI, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Art. 35. Os Che fes de Po lí cia Ju di ciá ria se rão
no me a dos por ato do Go ver na dor en tre os de le ga dos
do úl ti mo ní vel da car re i ra.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo es ta du al, e o fe de ral, para
o Dis tri to Fe de ral, de fi ni rá a com pe tên cia dos De le ga -
dos de Po lí cia para a cri a ção, a de no mi na ção, a lo ca li -
za ção e a de fi ni ção das atri bu i ções das or ga ni za ções
in te gran tes das es tru tu ras das suas ins ti tu i ções.

§ 2º Com pe te aos Che fes de Po lí cia apre sen tar
ao Go ver na dor do Esta do a Lis ta de Esco lha, ela bo -

ra da na for ma da lei, para a pro mo ção aos car gos de
de le ga dos do úl ti mo ní vel, e in di cá-los para a no me a -
ção às fun ções que lhes são pri va ti vas.

Art. 36. A re mu ne ra ção dos po li ci a is ju di ciá ri os
dos Esta dos se rão es ta be le ci dos em lei de ini ci a ti va
dos res pec ti vos Go ver na do res e de ve rão aten der ao
se guin te:

I – os va lo res dos sub sí di os de cada car re i ra de-
vem ser fi xa dos com di fe ren ça não su pe ri or a dez por
cen to de uma para ou tra clas se;

II – en tre car re i ras, os va lo res má xi mos dos sub-
sí di os de uma de las não de ve rão ex ce der a seis ve-
zes os va lo res mí ni mos dos ven ci men tos das ou tras.

Pa rá gra fo úni co. Os sub sí di os da po lí cia ju di ciá -
ria do Dis tri to Fe de ral se rão es ta be le ci dos em lei fe-
de ral.

Art. 37. Os Co man dan tes-Ge ra is das po lí ci as
os ten si vas e dos cor pos de bom be i ros se rão no me a -
dos por ato do Go ver na dor, en tre os ofi ci a is da ati va
do úl ti mo pos to dos qua dros a que se re fe re o art. 20,
in ci so I.

§ 1º O ofi ci al in di ca do para o car go de Co man -
dan te-Ge ral, será trans fe ri do para a re ser va re mu ne -
ra da, quan do de i xar a fun ção.

§ 2º São as se gu ra das aos Co man dan tes-Ge ra -
is to das as prer ro ga ti vas, di re i tos e de ve res do ser vi -
ço ati vo, in clu si ve com a con ta gem de tem po de ser vi -
ço, en quan to es ti ve rem em exer cí cio.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo es ta du al, e o fe de ral,
para o Dis tri to Fe de ral, de fi ni rá a com pe tên cia dos
Co man dan tes-Ge ra is para a cri a ção, a de no mi na ção, 
a lo ca li za ção e a de fi ni ção das atri bu i ções das or ga ni -
za ções in te gran tes das es tru tu ras das suas ins ti tu i -
ções.

Art. 38. Para os fins pre vis tos no art. 21 des ta lei,
con si de ram-se equi va len tes ao Cur so de Estu dos
Estra té gi cos (CEE) os atu a is Cur so Su pe ri or de Po lí -
cia (CSP) e Cur so Su pe ri or de Bom be i ro (CSB).

Art. 39. Apli ca-se aos po li ci a is os ten si vos es ta -
du a is que ti ve rem de cre ta da a per da do pos to ou pa-
ten te, se for ofi ci al, ou a per da do car go ou a ex pul são, 
se for pra ça, o pre vis to no art. 24, in ci so VII, des ta lei.

Art. 40. A re mu ne ra ção dos po li ci a is os ten si vos
dos Esta dos se rão es ta be le ci dos em lei de ini ci a ti va
pri va ti va dos res pec ti vos Go ver na do res e será fi xa da
de modo que o sub sí dio do mais alto pos to não de ve -
rá ex ce der a seis ve zes o sol do da gra du a ção mais
ba i xa e de ve rão aten der ao se guin te:

Pa rá gra fo úni co. Os sub sí di os dos po li ci a is os-
ten si vos do Dis tri to Fe de ral se rão es ta be le ci dos em
lei fe de ral.
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Art. 41. O con tro le ex ter no das ati vi da des po li ci -
a is do sis te ma de se gu ran ça pú bli ca será exer ci ta do
por um ór gão co le gi a do, in clu si ve com re pre sen tan -
tes da so ci e da de ci vil or ga ni za da.

Art. 42. Apli ca-se, sub si di a ri a men te, as dis po si -
ções des ta lei à Po lí cia Fe de ral.

Art. 43. Fica re vo ga do o De cre to-lei nº 667, de 2
de ju lho de 1969, al te ra do pe los De cre tos-lei nº
1.406, de 24 de ju nho de 1975; 2.010, de 12 de ja ne i ro 
de 1983, e 2.106, de 6 de fe ve re i ro de 1984.

Art. 44. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As Insti tu i ções po li ci a is ci vis, mi li ta res e cor pos
de bom be i ros mi li ta res, há mu i to res sen tem-se de
uma le gis la ção mo der na, pois em mu i tos Esta dos da
Fe de ra ção elas ine xis tem, ge ran do um ver da de i ro
caos no sis te ma de se gu ran ça pú bli ca.

Nes te sen ti do, faz-se ne ces sá ria a edi ção de
uma lei que tra te das nor mas ge ra is, pre ven do um pa-
drão mí ni mo na ci o nal e dan do li ber da de para que os
Esta dos le gis lem se gun do as suas re a li da des, po rém
ga ran tin do-se tam bém o mí ni mo de di re i tos para o
exer cí cio das fun ções des ses pro fis si o na is tão sa cri fi -
ca dos e pou cas ve zes re co nhe ci dos.

Te mos as sis ti do, nes ta Casa de Leis, a inú me -
ras ten ta ti vas de re gu la men ta ção des sas ins ti tu i ções, 
po rém de vi do a lu tas cor po ra ti vis tas os pro ces sos fi-
cam em per ra dos, as ins ti tu i ções sem leis e o povo à
mer cê da ine fi ciên cia ope ra ci o nal do apa ra to de se-
gu ran ça pú bli ca.

To dos os seg men tos so ci a is cla mam por uma
in te gra ção dos Órgãos res pon sá ve is pela se gu ran ça
pú bli ca e, sem som bra de dú vi da, a me lhor ma ne i ra
de in te grá-los é a edi ção de uma lei úni ca, com dis po -
si ti vos co muns, res pe i ta das as pe cu li a ri da des de
cada Insti tu i ção.

Na ela bo ra ção des te Pro je to de Lei, em que es-
ta mos pro pon do uma nor ma úni ca de or ga ni za ção
das po lí ci as ci vis e mi li ta res e dos cor pos de bom be i -
ros mi li ta res, ado ta mos os prin cí pi os con ti dos nas se-
guin tes pro po si ções, ora em tra mi ta ção nes ta Casa:

I – quan to às po lí ci as ci vis:
– Pro je to de Lei nº 4.371, de 1993, do Dep. Luiz

Car los Ha uly, com o PL nº 3.274/00 apen sa do;
– Pro je to de Lei nº 3.274, de 2000, do Po der

Exe cu ti vo, apen sa do ao PL nº  4.371/93, e apro va do
na Co mis são de Tra ba lho, Admi nis tra ção e Ser vi ço
Pú bli co da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 22-11-2000,
am bos, atu al men te, sob a apre ci a ção da Co mis são

de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor De pu ta do Antô nio Car-
los Pan nun zio;

II – quan to às po lí ci as mi li ta res e cor pos de
bom be i ros mi li ta res:

– Pro je to de Lei nº 4.363, de 2001, do Po der
Exe cu ti vo;

– Subs ti tu ti vo ao PL nº 4.363/01, ela bo ra do pelo
seu Re la tor na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
de De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos, Dep.
Alber to Fra ga, após ana li sar 112 emen das ao pro je to
ori gi nal e mais 60 ao subs ti tu ti vo ini ci al, e ten do sido
apro va do em 05-11-2001.

Em vis ta des sas con si de ra ções es ta mos pro-
pon do a re vo ga ção do De cre to-lei nº 667, de 2 de ju-
lho de 1969, que re or ga ni za as po li ci as mi li ta res e os
cor pos de bom be i ros mi li ta res, bem como das suas
al te ra ções: De cre tos-lei nº 1.406, de 24 de ju nho de
1975; 2.010, de 12 de ja ne i ro de 1983, e 2.106, de 6
de fe ve re i ro de 1984.

Te nho cer te za de que este pro je to será aper fe i -
ço a do na tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos e que
a sua apro va ção irá con tri bu ir em mu i to para a se gu -
ran ça dos pro fis si o na is de se gu ran ça pú bli ca e de
toda a po pu la ção do Bra sil.

Sala das Ses sões, de abril de 2002.
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REFORMA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
NACIONAL E DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

Re la tó rio do De pu ta do Mar cos Rol lin (PT/RS)
Gru po II – Co mis são Mis ta do Con gres so Na ci o nal

Exmo. Sr. Pre si den te da Co mis são Mis ta, Se-
na dor Íris Re sen de

Exmo. Sr. Re la tor Ge ral, De pu ta do Mo ro ni Tor gan

Enca mi nho ao co nhe ci men to de Vos sas Exce-
lên ci as o pre sen te re la tó rio, re sul ta do dos tra ba lhos
de sen vol vi dos pelo gru po II da Co mis são Mis ta do
Con gres so Na ci o nal – com pos to, além do re la tor,
pelo De pu ta do Wil son San tos, pela De pu ta da Nair
Lobo e pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra – que teve
como res pon sa bi li da de a de fi ni ção das pro pos tas le-
gis la ti vas des ti na das a en fren tar a cri se do sis te ma
pe ni ten ciá rio bra si le i ro, a re for ma da Lei de Exe cu -
ção Pe nal (LEP) e o com ba te ao cri me or ga ni za do
den tro dos es ta be le ci men tos pri si o na is.

Como re la tor des se gru po re a li zei, pre li mi nar -
men te, o le van ta men to das pro pos tas que tra mi tam
nas duas Ca sas Le gis la ti vas so bre exe cu ção pe nal,
en con tran do 71 pro je tos de lei em tra mi ta ção na Câ-
ma ra dos De pu ta dos e 9 pro je tos em tra mi ta ção no
Se na do da Re pú bli ca. (re la ção das pro po si ções em
ane xo) Iden ti fi ca dos os pro je tos, se le ci o nei as ma té ri -
as que me pa re ce ram mais re le van tes, apro ve i tan -
do-as no todo ou em par te a de pen der de um ju í zo
pre li mi nar so bre o mé ri to, a opor tu ni da de da re for ma
pre ten di da e a boa téc ni ca le gis la ti va. Como base de
todo o tra ba lho, to mei o pro je to do Po der Exe cu ti vo de
nú me ro 5.075/2001, cons tan te da men sa gem 84/01.
A op ção jus ti fi ca-se por ser o pro je to do Exe cu ti vo
uma pro pos ta de re for ma glo bal da Lei de Exe cu ção
Pe nal. A par tir dela, fo mos acres cen tan do idéi as no-
vas e re for mu lan do de ter mi na das po si ções que nos
pa re ce ram equi vo ca das e mes mo te me rá ri as. Em al-
guns mo men tos, foi ne ces sá rio ofe re cer a este o
aque le pon to uma re da ção al ter na ti va àque la apre-
sen ta da ori gi nal men te – seja pelo go ver no, seja pe los 
par la men ta res au to res dos pro je tos em tra mi ta ção –
de for ma a har mo ni zar o con jun to das su ges tões em
uma úni ca pro pos ta.

As su ges tões aqui apre sen ta das pro cu ram en-
fren tar pro ble mas re a is. Com isso, su bli nho que nos-
so es for ço não po de rá ser, em qual quer mo men to,
iden ti fi ca do com a con du ta da que les que, pres si o na -
dos pelo sen so co mum, pelo des co nhe ci men to ab so -
lu to das con di ções de en car ce ra men to no Bra sil e
pela in sen si bi li da de re i nan te, ima gi nam que o en du -
re ci men to na exe cu ção das pe nas pri va ti vas da li ber -

da de ofe re ça al gum be ne fí cio à so ci e da de. Pelo con-
trá rio, o que sa be mos por nos sa ex pe riên cia de
acom pa nha men to da vida pri si o nal é que ”so lu ções“
do tipo são ade qua das ape nas para que se as se gu re
um ma i or ten ci o na men to in ter no nos es ta be le ci men -
tos pri si o na is, para que se re for ce o ar bí trio de seus
ad mi nis tra do res e a vi o lên cia de seus agen tes para
que os fa mi li a res dos ape na dos se jam hu mi lha dos,
para que a pró pria ins ti tu i ção da pena se afas te de fi ni -
ti va men te de uma pre ten di da mis são res so ci a li za do -
ra e para que se mul ti pli que essa sé rie in fin dá vel de
as sas si na tos, mo tins, re vol tas e fu gas em mas sa,
que, des de há mu i tos anos, vêm ca rac te ri zan do o sis-
te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro.

Nes se par ti cu lar, de ve mos ter pre sen te os prin-
cí pi os ado ta dos pela Orga ni za ção das Na ções Uni-
das (ONU) em suas ”Re gras Mí ni mas para o Tra ta -
men to dos Re clu sos“, en tre eles aque les que dis-
põem:

a) que as pri sões de vem ser co mu ni -
da des bem or ga ni za das, isto é, lo ca is que
não co lo quem em ris co a vida, a sa ú de e a
in te gri da de fí si ca das pes so as;

b) que as pri sões de vem ser lo ca is
onde não haja qual quer dis cri mi na ção no
tra ta men to dos re clu sos;

c) que quan do um tri bu nal con de na
um de lin qüen te a uma pena de pri são, im-
põe-lhe uma san ção ex tre ma men te pe no sa.
As con di ções de re clu são não de vem agra-
var um so fri men to que é ine ren te a tal san-
ção;

d) que as ati vi da des de sen vol vi das na
pri são de vem ori en tar-se, na má xi ma me di -
da pos sí vel, para a re in ser ção dos re clu sos
na co mu ni da de após o cum pri men to da
pena. Nes sa pers pec ti va, as nor mas e re gi -
mes pri si o na is só po dem li mi tar a li ber da de
dos re clu sos, os seus con ta tos so ci a is com
o ex te ri or e as opor tu ni da des de evo lu ção
pes so al quan do tal se afi gu re es tri ta men te
ne ces sá rio. As nor mas e re gi mes pri si o na is
de vem fa ci li tar a re a dap ta ção e a re in te gra -
ção do re clu so na vida nor mal da co mu ni da -
de. (”Dos Prin cí pi os à Prá ti ca“, Pe nal Re-
form Inter na ti o nal).

Não se ima gi ne, en tre tan to, que as pro pos tas
por nós elen ca das não es ta be le çam mu dan ças im-
por tan tes e es tru tu ra is quan to à exe cu ção pe nal.
Como se de pre en de rá da le i tu ra des se re la tó rio, es ta -
mos pro pon do uma am pla re for ma da LEP que, se
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apro va da, ha ve rá de per mi tir pro fun das al te ra ções no
sis te ma pe ni ten ciá rio.

Com base nes sa ex pec ta ti va e con tan do com a
com pre en são de to dos os in te gran tes da Co mis são
Mis ta do Con gres so Na ci o nal,

Aten ci o sa men te, – Mar cos Ro lim – De pu ta do
Fe de ral PT/RS.

SUBSTITUTIVO DO GRUPO II
(Re la tor De pu ta do Mar cos Ro lim PT/RS)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 7.210
de 11 de ju lho de 1984 que in tro duz a Lei
de Exe cu ção Pe nal.

Art. 1º A Lei de Exe cu ção Pe nal (Lei nº  7.210,
de 11 de ju lho de 1984) pas sa a vi go rar com as se-
guin tes al te ra ções:

”Art. 6. A clas si fi ca ção será fe i ta por Co mis são
Téc ni ca de Clas si fi ca ção que ela bo ra rá o pro gra ma
in di vi du a li za dor da pena de pri são ade qua da ao con-
de na do.

Pa rá gra fo úni co _ Na me di da de se gu ran ça a
clas si fi ca ção será fe i ta por Co mis são de Ava li a ção
Mé di ca.“ (NR)

”Art. 7. A Co mis são Téc ni ca de Clas si fi ca ção,
exis ten te em cada es ta be le ci men to pri si o nal, será
pre si di da pelo di re tor e com pos ta, no mí ni mo, por um
psi có lo go, um as sis ten te so ci al e um ad vo ga do, sem
pre ju í zo de ou tros pro fis si o na is cre den ci a dos pe ran te 
o juiz da exe cu ção.

Pa rá gra fo úni co - A Co mis são de Ava li a ção Mé-
di ca, exis ten te em cada Hos pi tal de Cus tó dia e Tra ta -
men to Psi quiá tri co, será pre si di da pelo di re tor clí ni co
e com pos ta, no mí ni mo, por um psi qui a tra, um psi có -
lo go, um ad vo ga do e um as sis ten te so ci al, sem pre ju -
í zo de ou tros pro fis si o na is cre den ci a dos pe ran te o
juiz da exe cu ção.“ (NR)

”Art. 9) A Co mis são Téc ni ca de Clas si fi ca ção e
a Co mis são de Ava li a ção Mé di ca, no exa me para a
ob ten ção de da dos para a in di vi du a li za ção, ob ser -
van do a éti ca pro fis si o nal e ten do sem pre pre sen tes
pe ças ou in for ma ções do pro ces so, po de rão: (NR)

”Art. 13)  .........................................................
Pa rá gra fo úni co. os lo ca is des ti na dos a ven da

de pro du tos e ob je tos  per mi ti dos e não for ne ci dos
pela Admi nis tra ção se rão con ce di dos a par ti cu la res
me di an te li ci ta ção e de ve rão aten der ri go ro sa men te
às nor mas e li mi tes fi xa dos pelo Po der Pú bli co.“  (NR)

”Art. 18. Será obri ga tó ria a ofer ta de en si no
fun da men tal e de en si no mé dio com for ma ção ge ral
ou edu ca ção pro fis si o nal.“ (NR)

”Art. 26. ..........................................................
...........................................................................
III –  o be ne fi ciá rio de alta mé di ca, pelo pra zo de

um ano.“ (NR)
”Art. 29. O tra ba lho do pre so será re mu ne ra do,

me di an te pré via ta be la ins ti tu í da pelo Po der Exe cu ti -
vo, não po den do ser in fe ri or a três quar tos do sa lá rio
mí ni mo quan do ge ren ci a do pelo pró prio es ta be le ci -
men to pri si o nal, por fun da ção ou em pre sa pú bli ca,
nem in fe ri or a um sa lá rio mí ni mo na ci o nal quan do ge-
ren ci a do por pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do.

Pa rá gra fo pri me i ro – Será des ti na do o to tal de
30% (trin ta por cen to) do pro du to da re mu ne ra ção
pelo tra ba lho do pre so ao ofen di do ou a seus su ces -
so res, a tí tu lo de in de ni za ção pelo dano ca u sa do pelo
cri me, va lor esse des con ta do da que le que vier a ser
atri bu í do ju di ci al men te sen do ve da das qua is quer ou-
tras de du ções.“

Pa rá gra fo se gun do - As pes so as ju rí di cas que,
me di an te con vê ni os com os ór gãos com pe ten tes,
ofe re ce rem tra ba lho a de ten tos ou a egres sos po de -
rão de du zir uma vez e meia, para fins de de ter mi na -
ção de im pos to de ren da, as des pe sas com re mu ne -
ra ção e tre i na men to, no li mi te de 5% do im pos to de vi -
do“. (NR)

”Art. 34. O tra ba lho po de rá ser ge ren ci a do por
fun da ção, em pre sa pú bli ca com au to no mia ad mi nis -
tra ti va ou, me di an te con ces são, a pes soa ju rí di ca de
di re i to pri va do e terá por ob je ti vo, em to dos os ca sos,
a for ma ção pro fis si o nal do con de na do.“ (NR)

”Art. 39. Cons ti tu em de ve res do con de na do:
I – tra tar os fun ci o ná ri os e os de ma is

in ter nos e con de na dos com res pe i to e con-
si de ra ção;

II – tra tar igual men te to dos os de ma is
in ter nos e con de na dos, in de pen den te men te
do tipo de de li to pelo qual fo ram acu sa dos
e/ou con de na dos;

III – omi tir-se de con du ta de li tu o sa ou
vi o len ta e não se as so ci ar a qual quer mo vi -
men to que a re a li ze ou pro po nha;

IV – res pe i tar as nor mas vi gen tes em
seu es ta be le ci men to pe nal, ex ce ção fe i tas
àque las que con tra ri em o dis pos to nes sa lei;

V – res pe i tar os fa mi li a res e to dos
aque les que vi si tem os es ta be le ci men tos
pe na is;

VI – ex pres sar suas re i vin di ca ções, in-
di vi du al ou co le ti va men te, de for ma pa cí fi ca;
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VII – ze lar pela hi gi e ne de sua cela
como de res to de todo o es ta be le ci men to
pe nal;

VIII – ze lar pela ma nu ten ção dos equi-
pa men tos e pela es tru tu ra do es ta be le ci -
men to pe nal;

IX – não se ar mar;
X – não con su mir dro gas ilí ci tas
XI – não fal si fi car, al te rar ou fa zer uso

in de vi do de qual quer do cu men to ou iden ti fi -
ca ção for ne ci do pela ad mi nis tra ção

XII – não vi o lar a in te gri da de fí si ca e
mo ral e a li ber da de se xu al de qual quer um
com quem se re la ci o ne;

XIII – não dis si mu lar ou pro vo car do en -
ça ou es ta do de pre ca ri e da de fí si ca ou
men tal para atin gir van ta gem de na tu re za
pes so al;

XIV – pres tar as sis tên cia aos seus fa-
mi li a res; 

XV – tra ba lhar;
XVI – es tu dar;
XVII – in de ni zar o ofen di do ou seus

su ces so res;
XVIII – exe cu tar as ta re fas e as or dens 

re ce bi das da ad mi nis tra ção pe ni ten ciá ria;
XIX – sub me ter-se às san ções dis ci pli -

na res im pos tas nos ter mos des sa lei;
XX – con ser var os ob je tos de uso pes-

so al;
XXI – cum prir as con di ções im pos tas

para o li vra men to con di ci o nal.“ (NR)

”Art. 41)  Cons ti tu em di re i tos do pre so:
I – a ali men ta ção sa u dá vel e em quan-

ti da de su fi ci en te;
II – o tra ba lho re mu ne ra do;
III – a edu ca ção;
IV – a as sis tên cia mé di ca e den tá ria;
V – a pre vi dên cia so ci al;
VI – a as sis tên cia ju rí di ca;
VII – a as sis tên cia re li gi o sa;
VIII – a en tre vis ta pes so al e re ser va da

com ad vo ga do;
IX – a vi si ta do côn ju ge, da com pa nhe -

i ra ou com pa nhe i ro, de pa ren tes e ami gos
em dias de ter mi na dos;

X – o exer cí cio re gu lar da se xu a li da de, 
em con ta tos ín ti mos com par ce i ra ou par ce i -
ro es tá vel;

XI – o cha ma men to no mi nal;

XII – a igual da de de tra ta men to sal vo
quan to à exi gên cia de in di vi du a li za ção da
pena;

XIII – a au diên cia es pe ci al com o di re -
tor do es ta be le ci men to e com o Juiz das
exe cu ções;

XIV – a re pre sen ta ção e pe ti ção a
qual quer au to ri da de, em de fe sa de di re i to;
in clu si ve para gozo dos be ne fí ci os pre vis tos
na exe cu ção pe nal;

XV – o con ta to com o mun do ex te ri or
por meio de cor res pon dên cia es cri ta e pelo
aces so aos me i os de co mu ni ca ção so ci al,
aos jor na is e re vis tas;

XVI – a re i vin di ca ção, in di vi du al ou co-
le ti va, des de que de for ma pa cí fi ca, jun to às
au to ri da des cons ti tu í das;

XVII – a ele i ção de re pre sen tan tes jun-
to à ad mi nis tra ção do es ta be le ci men to pe-
nal, Pe ni ten ciá ria, Co lô nia Agrí co la, Indus tri -
al ou si mi lar, Casa do Alber ga do, Ca de ia
Pú bli ca e Hos pi tal de Cus tó dia e Tra ta men to 
Psi quiá tri co, na for ma da lei;

XVIII – a re ce ber em sua cela qual quer 
li vro ou pu bli ca ção le gal de na tu re za li te rá -
ria, cul tu ral, ci en tí fi ca, es por ti va, re li gi o sa ou
edu ca ci o nal, in de pen den te do aces so ao
acer vo da bi bli o te ca do es ta be le ci men to,
bem como o di re i to de man ter fo tos, pôs te -
res, car tas, diá ri os ou tex tos pró pri os, res-
guar da da a in vi o la bi li da de de suas ano ta -
ções pes so a is e a pos si bi li da de de re vis tas
nas ce las para pre ser va ção da se gu ran ça
pri si o nal;

XIX – a re ce ber in for ma ções pre ci sas
e por es cri to a res pe i to de sua si tu a ção ju rí -
di ca sem pre que so li ci tar;

XX – a ser co mu ni ca do, por es cri to e
de for ma cir cuns tan ci a da, a res pe i to de
qual quer acu sa ção for ma li za da de in fra ção
dis ci pli nar e o di re i to a ser ou vi do na Co mis -
são dis ci pli nar para exer cí cio de sua de fe sa, 
acom pa nha do por seu ad vo ga do ou por de-
fen sor pú bli co;

XXI – a per ma ne cer em área de uso
co le ti vo como pá ti os in ter nos ou si mi la res,
de for ma con ti nu a da ou não de acor do com
as ca rac te rís ti cas do es ta be le ci men to por
pe río do mí ni mo de 2 (duas) ho ras ao dia,
mes mo quan do em re gi me de iso la men to
dis ci pli nar;
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XXII – a não ser acor ren ta do ou amar-
ra do em le i tos hos pi ta la res ou em qual quer
ou tro es pa ço;

XXIII – a ba nhar-se pelo me nos uma
vez ao dia;

XXIV – a re cu sar me di ca men to, lí qui do 
ou ali men ta ção;

XXV – a não ser des nu da do em pú bli -
co quan do da ne ces si da de ex cep ci o nal de
re vis ta ín ti ma cor po ral;

XXVI – a não aca tar qual quer or dem
de na tu re za hu mi lhan te ou ve xa tó ria e de
de nun ci ar for mal men te os res pon sá ve is por
abu so de qual quer na tu re za ou por con du ta
que con tra rie o dis pos to nes sa lei;

XXVII – a con du zir-se na tu ral men te,
quan do em trân si to pelo es ta be le ci men to
pe nal, sem a ne ces si da de de cru zar os bra-
ços ou de ba i xar a ca be ça;

XXVIII – a re cor rer, pes so al men te ou
atra vés de de fen sor, à au to ri da de ad mi nis -
tra ti va com pe ten te para re con si de ra ção de
ato pu ni ti vo;

XXIX – a pre ser var sua ima gem pú bli -
ca e sal va guar dar sua pri va ci da de;

XXX – a dor mir, se as sim o de se jar, no
es cu ro, res sal va da a ne ces si da de de ilu mi -
na ção ex ter na do pré dio e dos cor re do res.

Pa rá gra fo úni co – os di re i tos pre vis tos nos in ci -
sos X, XV e XVII po de rão ser sus pen sos tem po ra ri -
a men te ou res trin gi dos por de ci são fun da men ta da
do juiz da exe cu ção." (NR)

“Art. 44.  A dis ci pli na exi gi da dos in ter nos e con-
de na dos con sis te em ob ser var as nor mas vi gen tes
na ins ti tu i ção e se guir as de ter mi na ções das au to ri -
da des e seus agen tes co e ren tes com o or de na men to
ju rí di co do Esta do De mo crá ti co de Di re i to.” (NR)

“Art. 49. .................................................
Pa rá gra fo úni co – pune-se a ten ta ti va com a

san ção cor res pon den te à fal ta con su ma da, di mi nu í da 
pro por ci o nal men te em re la ção à le são ca u sa da."
(NR)

“Art. 50. Co me te fal ta gra ve o con de na do à pena
pri va ti va de li ber da de que:

I – in ci tar ou par ti ci par de re be lião;
II – pos su ir, in de vi da men te, ins tru men -

to ca paz de ofen der a in te gri da de fí si ca de
ou trem;

III – pro vo car, in ten ci o nal men te, aci-
den te de tra ba lho;

IV – ofen der a in te gri da de fí si ca de ou-
trem;

V – aten tar con tra a li ber da de se xu al
de qual quer pre so, ser vi dor ou vi si tan te;

VI – pra ti car qual quer con du ta de li tu o -
sa ou vi o len ta ou as so ci ar-se a mo vi men to
que a re a li ze ou pro po nha;

VII – fu gir de Pe ni ten ciá ria ou Ca de ia
Pú bli ca;

VIII – fi zer uso de apa re lho de te le fo ne 
ce lu lar, de ra di o co mu ni ca ção ou ou tro equi-
pa men to de co mu ni ca ção não au to ri za do ou
man tê-lo con si go, ou guar dá-lo;

IX – fi zer uso de arma de fogo ou man-
tê-la con si go ou guar dá-la.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes se ar ti go, con-
si de ra-se re be lião o mo vi men to co le ti vo pelo qual os
pre sos as su mem ou ten tam as su mir o con tro le da
ins ti tu i ção pe ni ten ciá ria, ou par te dela, em que se
en con tram de ti dos, ex pon do a pe ri go a vida ou a in-
te gri da de fí si ca de in ter nos, ser vi do res, au to ri da des
ou ter ce i ros pre sen tes no lo cal do even to.

§ 2º O dis pos to nes se ar ti go apli ca-se, no que
cou ber, ao pre so pro vi só rio.

§ 3º O pro ce di men to re la ti vo à ave ri gua ção e
san ci o na men to das fal tas gra ves será o pre vis to pelo
art. 194 e se guin tes des ta lei.“ (NR)

”Art. 51. Co me te fal ta gra ve o con de na do à pena
res tri ti va de di re i tos que:

I – des cum prir, in jus ti fi ca da men te, a
res tri ção im pos ta;

II – re tar dar, in jus ti fi ca da men te, o cum-
pri men to da obri ga ção im pos ta.“ (NR)

”Art. 54. As san ções dos in ci sos I e II do ar ti go
an te ri or se rão apli ca das pelo di re tor do es ta be le ci -
men to; as dos in ci sos III e IV, pelo juiz da exe cu ção,
ob ser va do o dis pos to pelo art. 194 e se guin tes des ta
lei.“ (NR)

”Art. 59. Pra ti ca da a fal ta dis ci pli nar, de ve rá ser
ins ta u ra do o pro ce di men to ade qua do para sua apu ra -
ção, con for me re gu la men to, as se gu ra dos os di re i tos de:

I – exer cí cio de de fe sa;
II – ser ou vi do por úl ti mo;
III – as sis tên cia ju rí di ca;
IV – pro du ção de pro va.

Pa rá gra fo úni co. A de ci são será mo ti va da e co-
mu ni ca da ime di a ta men te ao juiz da exe cu ção.“ (NR)

”Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va po de rá de-
cre tar, ex cep ci o nal men te e para pre ser var a se gu ran -
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ça e a dis ci pli na na ins ti tu i ção, o iso la men to do fal to so 
pelo pra zo má xi mo de 48 (qua ren ta e oito) ho ras, co-
mu ni can do ime di a ta men te o juiz da exe cu ção.” (NR)

”Art. 61.  São ór gãos da exe cu ção pe nal:

I – Ju í zo da Exe cu ção;
II – Mi nis té rio Pú bli co;
III – De fen so ria, pú bli ca ou cons ti tu í da

pelo pre so;
IV – De par ta men tos Pe ni ten ciá ri os.

“CAPÍTULO II
Do Ju í zo da Exe cu ção“ (NR)

”Art. 66. Com pe te ao Juiz da exe cu ção:

....................................................................................
II – de cla rar ex tin ta a pu ni bi li da de e a

me di da de se gu ran ça

....................................................................................
IV – au to ri zar sa í das tem po rá ri as e a

trans fe rên cia de pre sos

....................................................................................
VII – ins pe ci o nar, sem pré vio avi so, no

mí ni mo uma vez por mês, os es ta be le ci -
men tos pe na is, re gis tran do sua pre sen ça
em li vro pró prio, to man do pro vi dên ci as para
o ade qua do fun ci o na men to e pro mo ven do,
quan do for o caso, a apu ra ção de res pon sa -
bi li da de e re me ten do, se mes tral men te, re la -
tó rio cir cuns tan ci a do ao Tri bu nal de Jus ti ça.

...................................................................................
X  –  fi xar, anu al men te, com base na

Lei, o nú me ro má xi mo de pre sos em cada
um dos es ta be le ci men tos pe ni ten ciá ri os sob
sua com pe tên cia.

XI – afas tar, pre ven ti va men te, o di re tor
de es ta be le ci men to pe nal sob sua ju ris di ção 
ou qual quer dos fun ci o ná ri os do mes mo es-
ta be le ci men to ou pes so as que nele pres tem 
ser vi ços quan do di an te de fato gra ve que
aten te con tra a se gu ran ça da ins ti tu i ção, a
mo ra li da de no tra to da co i sa pú bli ca ou a
pre ser va ção dos Di re i tos Hu ma nos.

XII – cre den ci ar ci da dãos e ci da dãs,
en tre pes so as com re co nhe ci da ido ne i da de
mo ral, com pe tên cia es pe cí fi ca e com pro -
mis so com a afir ma ção dos Di re i tos Hu ma -
nos, para que te nham li vre aces so aos es ta -
be le ci men tos pri si o na is como au xi li a res nas
ta re fas de fis ca li za ção e con tro le so ci al da
exe cu ção das pe nas.

XIII – emi tir, anu al men te, para cada
con de na do sob sua ju ris di ção, ates ta do de
pena a cum prir.

XIV – apu rar e jul gar as fal tas gra ves;
XV – fun da men tar to das as de ci sões

re la ti vas a pro gres são ou re gres são de re gi -
me, li vra men to con di ci o nal, de tra ção, re mi -
ção, apli ca ção e ho mo lo ga ção de san ções
dis ci pli na res, in dul to e co mu ta ção de pena,
con ver são e de ma is in ci den tes da exe cu -
ção."(NR)

“CAPÍTULO III
Do Mi nis té rio Pú bli co"(NR)

“Art. 68. Incum be ain da ao Mi nis té rio Pú bli co:

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

III – in ter por re cur sos das de ci sões pro fe ri das
pela au to ri da de ju di ciá ria, du ran te a exe cu ção, como
par te pro ces su al ou fis cal da lei.

Pa rá gra fo úni co. O ór gão do Mi nis té rio Pú bli co
vi si ta rá, sem pré vio avi so, no mí ni mo men sal men te, os
es ta be le ci men tos pe na is, re gis tran do sua pre sen ça
em li vro pró prio, pro mo ven do quan do for o caso as
pro vi dên ci as ne ces sá ri as à apu ra ção de res pon sa bi li -
da des e re me ten do, se mes tral men te, re la tó rio cir cuns -
tan ci a do ao Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça." (NR)

“CAPÍTULO IV
Do De fen sor(NR)

Art. 68-A.  A atu a ção do ad vo ga do é in dis pen sá -
vel na exe cu ção da pena e da me di da de se gu ran ça,
pro mo ven do a am pla de fe sa do pre so nos pro ces sos
ju di ci a is e ad mi nis tra ti vos nos ter mos da Cons ti tu i ção 
Fe de ral.(NR)

Art. 68-B.  Ao con de na do, in ter no ou pre so pro vi -
só rio, que não ti ver cons ti tu í do ad vo ga do, será no me -
a do de fen sor."(NR)

CA PÍ TU LO V
Do Con se lho Pe ni ten ciá rio

“Art. 69. ..............................................
§ 1º. .............................
§ 2º. O man da to dos mem bros do Con-

se lho Pe ni ten ciá rio terá a du ra ção de 2
(dois) anos, per mi ti da a re con du ção ape nas
uma vez."(NR)

”Art. 70) Incum be ao Con se lho Pe ni ten ciá rio:
I – ins pe ci o nar os es ta be le ci men tos e

ser vi ços pe na is
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II – su per vi si o nar os pa tro na tos, bem
como a as sis tên cia aos egres sos.“ (NR)

”Art. 75. Os ocu pan tes dos car gos de di re ção e
che fia de se gu ran ça dos es ta be le ci men tos pri si o na -
is de ve rão sa tis fa zer os se guin tes re qui si tos:

I – .........................................................
II – ter re co nhe ci do com pro mis so com

os ob je ti vos da res so ci a li za ção e com a afir-
ma ção dos Di re i tos Hu ma nos.

III – ........................................................

Pa rá gra fo úni co. as fun ções de di re ção e de
che fia de se gu ran ça dos es ta be le ci men tos pri si o na -
is exi gem de di ca ção ex clu si va e se rão pri va ti vas do
Po der Pú bli co que po de rá pro vê-las me di an te gra ti fi -
ca ção a ser vi dor do qua dro de agen tes pe ni ten ciá ri -
os ou car go em co mis são.“(NR)

”Art. 77.  ..............................................
§ 1º.  ............................

§ 2º. O Po der Pú bli co po de rá con tra tar me di an te 
li ci ta ção ser vi ços de em pre sas es pe ci a li za das para o
for ne ci men to de ali men ta ção de in ter nos e fun ci o ná ri -
os, para a pres ta ção de ser vi ços de sa ú de, para a
pres ta ção de ser vi ços de as sis tên cia ju rí di ca aos
con de na dos e para as ta re fas de se gu ran ça in ter na,
quan do for o caso.

§ 3º. O in gres so na fun ção de agen te pe ni ten ciá -
rio ou o de sem pe nho de fun ções de se gu ran ça in ter -
na nos es ta be le ci men tos pri si o na is me di an te ofer ta
ter ce i ri za da de pes so al de pen de rão de ca pa ci ta ção
es pe cí fi ca au fe ri da por apro ve i ta men to em cur sos de
for ma ção com ên fa se em di re i tos hu ma nos, no ções
ele men ta res de di re i to e de psi co lo gia, ofe re ci dos
pelo Esta do.

§ 4º. No es ta be le ci men to para mu lhe res so men -
te se per mi ti rá o tra ba lho de pes so al do sexo fe mi ni -
no, sal vo quan do se tra tar de pes so al téc ni co es pe ci -
a li za do.“(NR)

”Art. 85. O es ta be le ci men to pe nal de ve rá ter lo-
ta ção com pa tí vel com sua es tru tu ra e fi na li da de não
po den do ser ex ce di do, em ne nhu ma hi pó te se, sob
pena de cri me de res pon sa bi li da de da au to ri da de
res pon sá vel por esse ato.

§ 1º. Os ju í zes das Va ras de exe cu ção de ter mi -
na rão, para os es ta be le ci men tos sob sua ju ris di ção, o
li mi te má xi mo de ca pa ci da de, aten den do a sua na tu -
re za e pe cu li a ri da des de fi ni das em lei e em es tri to
cum pri men to das Re gras Mí ni mas para os Re clu sos
de fi ni das pela Orga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU).

§ 2º.  Sem pre que o nú me ro de pre sos já re co lhi -
dos ao es ta be le ci men to for su pe ri or ao li mi te es ta be -
le ci do, o juiz da exe cu ção pro vi den ci a rá em de cla ra -
ção de au sên cia de va gas que será man ti da até que
no vas va gas se jam cri a das por am pli a ção das ins ta la -
ções fí si cas, trans fe rên cia de pre sos ou con ces são
dos be ne fí ci os de pro gres são de re gi me ou li vra men -
to con di ci o nal.

§ 3º.  No caso de não ha ver va gas para o re co lhi -
men to do con de na do, o Juiz da exe cu ção pe nal po de -
rá criá-la pro ce den do re vi são na lis ta dos con de na -
dos e li be ran do aque le que, en tre os con de na dos de
me nor pe ri cu lo si da de, es ti ver mais pró xi mo de ob ter
li vra men to con di ci o nal ou pro gres são de re gi me e
pre en cher ma i or nú me ro de re qui si tos pre vis tos no
ar ti go 83 do Có di go Pe nal.

§ 4º.  Caso não haja vaga no re gi me semi-aber to 
o be ne fi cio da pro gres são será au to ma ti ca men te con-
ver ti do em pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de ou
será con ce di do o li vra men to con di ci o nal, res sal va do
o dis pos to no ar ti go 112-B des ta Lei.

§ 5º. A lis ta dos con de na dos lo ta dos em cada
es ta be le ci men to pri si o nal será pú bli ca, re vis ta pe ri o -
di ca men te e atu a li za da pelo juiz da exe cu ção pe nal
com a par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú bli co, De fen so ria
Pú bli ca e re pre sen tan te da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil.“ (NR)

”Art. 89) Além dos re qui si tos no ar ti go an te ri or, a
pe ni ten ciá ria de mu lhe res será do ta da de se ção para
ges tan te e par tu ri en te, de ber çá rio para o pe río do de
ama men ta ção e de cre che, em lo cal ane xo e in de -
pen den te e em tem po in te gral, aten di da por pes so al
es pe ci a li za do, com a fi na li da de de as sis tir cri an ças
até 7 anos em con di ção de de sam pa ro cuja res pon -
sá vel es te ja pre sa.

”Art. 112. A pena pri va ti va de li ber da de será exe-
cu ta da de for ma pro gres si va, com a trans fe rên cia
para re gi me me nos ri go ro so, a ser de ter mi na da au to -
ma ti ca men te pelo Juiz da exe cu ção, quan do o pre so
ti ver cum pri do 1/6 da pena nos caso de cri me sem vi-
o lên cia ou gra ve ame a ça con tra a pes soa, des de que
não te nham co me ti do fal ta gra ve nos úl ti mos dois
anos de cum pri men to da pena.

Art. 112–A  Os con de na dos pela prá ti ca de cri-
me com vi o lên cia ou gra ve ame a ça con tra a pes soa,
ex ce ção fe i ta aos ca sos dis pos tos no ar ti go 112-B, só
po de rão al can çar o be ne fí cio de pro gres são de re gi -
me após lap so tem po ral mí ni mo de 1/3 da pena des-
de que não te nham pra ti ca do fal ta gra ve ou mé dia nos
úl ti mos dois anos de cum pri men to da pena.
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Art. 112–B Os con de na dos pela prá ti ca de cri me 
de ex tor são me di an te se qües tro, os con de na dos pela
prá ti ca de la tro cí nio, pelo cri me de tor tu ra, por ter ro -
ris mo ou por ações ar ma das con tra o Esta do De mo -
crá ti co de Di re i to, os que fo ram con de na dos pela pro-
mo ção do cri me or ga ni za do e os que fo ram con de na -
dos por es tu pro ou aten ta do vi o len to ao pu dor com vi-
o lên cia real ou gra ve ame a ça po de rão ple i te ar o be-
ne fi cio de pro gres são de re gi me ape nas apos o cum-
pri men to de 2/3 (dois ter ços) da pena, ve da do o li vra -
men to con di ci o nal an tes dos 4/5 da pena cum pri da.

Pa rá gra fo úni co. A de ci são nes ses ca sos será
mo ti va da e pre ce di da de exa me cri mi no ló gi co, ou vi do 
o Mi nis té rio Pú bli co e a De fe sa.“(NR)

”Art. 118) A exe cu ção da pena de pri são fi ca rá
su je i ta à for ma re gres si va com a trans fe rên cia à re gi -
me mais ri go ro so, ob ser va do o li mi te de re gi me im-
pos to quan do da sen ten ça pe nal con de na tó ria, quan-
do o con de na do:“(NR)

”Art. 126. O con de na do que cum pre a pena em
re gi me fe cha do ou semi-aber to po de rá re mir, pelo tra-
ba lho e pelo es tu do, par te do tem po de exe cu ção da
pena à ra zão de um dia para cada 24 ho ras de tra ba -
lho e/ou 12 ho ras de es tu do.

§ 1º. Para efe i tos de re mi ção será con si de ra do
”tra ba lho pri si o nal“ toda e qual quer ati vi da de pro du ti -
va de sem pe nha da pelo con de na do.

§ 2º. Será con ta da re mi ção para o pre so im pos -
si bi li ta do de tra ba lhar ou de es tu dar por aci den te, do-
en ça ou por res pon sa bi li da de ob je ti va do Esta do
quan do da não ofer ta de tra ba lho.

§ 3º.  A re mi ção será de cla ra da pelo Juiz da exe-
cu ção a cada 90 dias de efe ti vo tra ba lho e/ou es tu -
do.“(NR)

”Art. 127. O con de na do que for pu ni do por fal ta
gra ve po de rá per der o di re i to ao tem po que ain da não
se de cla rou re mi do, se as sim en ten der o ju í zo da exe-
cu ção, co me çan do o novo pe río do a par tir da data da
in fra ção dis ci pli nar.“(NR)

”Art. 128. O tem po re mi do será so ma do ao tem-
po da pena cum pri do, para a con ces são do li vra men -
to con di ci o nal, pro gres são de re gi me e in dul to.“  (NR)

”Art. 129. A au to ri da de ad mi nis tra ti va en ca mi -
nha rá men sal men te ao Juiz da exe cu ção có pia do re-
gis tro de to dos os con de na dos que es te jam tra ba -
lhan do e es tu dan do e das ho ras de tra ba lho e/ou es-
tu do de cada um de les.“(NR)

”Art. 130. Cons ti tui o cri me do art. 299 do Có di go 
Pe nal de cla rar ou ates tar fal sa men te pres ta ção de
ser vi ço ou es tu do para fim de ins tru ir pe di do’de re mi -
ção.“(NR)

”Art. 131. O li vra men to con di ci o nal, eta pa do sis-
te ma pro gres si vo da pena pri va ti va de li ber da de, po-
de rá ser con ce di do pelo Juiz da exe cu ção, pre sen tes
os re qui si tos do art. 83 do Có di go Pe nal, ou vi dos o Mi-
nis té rio Pú bli co e a De fe sa.“(NR)

Pa rá gra fo úni co. Qu al quer que seja a quan ti da -
de da pena e o re gi me em que se en con tre, o con de -
na do po de rá re que rer o li vra men to con di ci o nal, cum-
pri dos 20 (vin te) anos de pri são, des de que, cu mu la ti -
va men te:

I – não te nha pra ti ca do novo de li to no cur so da
exe cu ção da pena;

II – te nha boa con du ta car ce rá ria;
III – sa tis fa ça os re qui si tos dos in ci sos II e III do

art. 83 do Có di go Pe nal.“(NR)
”Art. 132. .........................................................
.........................................................................
§ 2º. .................................................................
..........................................................................
d) com pa re cer a pa les tras e re u niões, me di an te

con vo ca ção do Juiz da Exe cu ção.“ (NR)
”Art. 147-A. Para me lhor exe cu ção das pe nas de

res tri ção de di re i tos, a Jus ti ça fe de ral e a Jus ti ça dos
es ta dos ins ti tu i rão Va ras pri va ti vas, con tan do com au-
xí lio de cor po téc ni co es pe ci a li za do com a pre sen ça
de, no mí ni mo, um psi có lo go e um as sis ten te so ci al.
”(NR)

”Art. 147-B. O Juiz com pe ten te para a exe cu ção
da pena de res tri ção de di re i to, sem pre ju í zo do dis-
pos to no art. 66 des sa lei, de ve rá in cum bir-se es pe ci -
al men te de:

I – Re qui si tar, quan do ne ces sá rio, a
co la bo ra ção de en ti da des as sis ten ci a is,
hos pi ta is, es co las e es ta be le ci men tos con-
gê ne res, de na tu re za pú bli ca;

II – Iden ti fi car, no âm bi to de sua com-
pe tên cia ‘ter ri to ri al, as en ti da des par ti cu la -
res cu jas ati vi da des se jam ade qua das à for-
ma e aos fins das pe nas de pres ta ção de
ser vi ços à co mu ni da de, so li ci tan do sua co-
la bo ra ção e as es ti mu lan do a con tri bu í rem e
par ti ci pa rem na exe cu ção das pe nas;

III – Cre den ci ar en ti da des pú bli cas e
pri va das in te res sa das em par ti ci par nas ati-
vi da des re la ci o na das à exe cu ção da pena
de pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de, in-
clu si ve me di an te a ela bo ra ção de con vê nio;

IV – Anu al men te, atu a li zar o ca das tro
e con ce der ou re no var o cre den ci a men to de
en ti da des pú bli cas e par ti cu la res, nas qua is
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se cum pri rá a pres ta ção de ser vi ços à co-
mu ni da de.

Pa rá gra fo pri me i ro. A en ti da de par ti cu -
lar de ve rá de mons trar:

I – exis tên cia ju rí di ca su pe ri or a um
ano;

II – exer cí cio con tí nuo de cu nho as sis -
ten ci al;

§ 2º. O pro gra ma de ati vi da des a ser de sen vol -
vi do pelo con de na do na en ti da de par ti cu lar será
sub me ti do ao juiz da exe cu ção.

§ 3º. Con si de ra-se cre den ci a men to, para efe i to
des ta lei, o ato pelo qual o juiz da exe cu ção ad mi te a
en ti da de pú bli ca ou pri va da como apro pri a da para
de sen vol ver gra tu i ta men te as ati vi da des es pe cí fi cas
e re la ci o na das à exe cu ção das pe nas de pres ta ção
de ser vi ços à co mu ni da de.

§ 4º. Os di ri gen tes das en ti da des cre den ci a das
de ve rão guar dar si gi lo so bre to das as in for ma ções
que re ce bam, no de cor rer da exe cu ção da pena, re la -
ti va men te à pes soa do con de na do e ao res pec ti vo
pro ces so.“ (NR)

”Art. 148-A. A exe cu ção da pena de res tri ção de
di re i to será sus pen sa quan do so bre vi er ao con de na -
do do en ça men tal.(NR)

”Art. 148-B. A pres ta ção de ser vi ços à co mu ni -
da de de ve rá ocor rer, sem pre que pos sí vel, em lo cal
pró xi mo à re si dên cia do con de na do.“(NR)

”Art, 148-C. Na im pos si bi li da de da pres ta ção de
ser vi ço à co mu ni da de ocor rer em lo cal pró xi mo à re-
si dên cia do con de na do, o Esta do lhe con ce de rá au xí -
lio trans por te.“ (NR)

”Art. 150-A. A res pon sa bi li da de por aci den te de
tra ba lho ocor ri do du ran te a pres ta ção de ser vi ço à co-
mu ni da de é do Esta do.“ (NR)

”SEÇÃO V
Da Res tri ção Tem po rá ria de Cir cu la ção“(NR)

“Art. 155-A. Ca be rá ao Juiz da exe cu ção co mu -
ni car à au to ri da de com pe ten te a pena apli ca da, de-
ter mi na da a in ti ma ção do con de na do”.(NR)

“Art. 155-B. A au to ri da de en car re ga da do mo ni -
to ra men to à dis tân cia do con de na do à pena res tri ti va
de cir cu la ção de ve rá co mu ni car ime di a ta men te ao
juiz so bre o des cum pri men to da pena.”(NR)

TÍTULO VIII
Do Pro ce di men to Ju di ci al

”Art. 194. O pro ce di men to cor res pon den te às si-
tu a ções pre vis tas nes ta lei será ju di ci al, de sen vol ven -

do-se pe ran te o ju í zo das exe cu ções, ob ser va dos os
prin cí pi os da ora li da de, am pla de fe sa e con tra di tó -
rio.“(NR)

”Art. 195. O pro ce di men to ju di ci al ini ci ar-se-á a
re que ri men to das par tes.“ (NR)

”Art. 196. O re que ri men to será au tu a do, de sig -
nan do-se au diên cia na qual a par te con trá ria, en ten -
den do ne ces sá rio, pro du zi rá pro vas e apre sen ta rá
con tra-ra zões.

§ 1º. Na au diên cia de sig na da, após ou vir as par-
tes e va lo ra do as pro vas, o Juiz de ci di rá mo ti va da -
men te.

§ 2º8 Além dis so, como não ra ra men te as subs tân -
ci as e pro du tos que abar ro tam as uni da des po li ci a is são
aque las apre en di das em pro ces sos já fin dos, es ta be le ce 
a pro pos ta que sua in ci ne ra ção far-se-á, a qual quer tem-
po, por de ter mi na ção ju di ci al, de ofí cio, me di an te re pre -
sen ta ção da de le ga do de po lí cia ou a re que ri men to do
MP.

.  É in dis pen sá vel à pre sen ça do ape na do na de-
ci são so bre o in ci den te pro pos to.“ (NR)

”Art. 197. Das de ci sões pro fe ri das pelo Juiz ca-
be rá agra vo de exe cu ção.“ (NR)

”TÍTULO IX
Da Se gu ran ça“ (NR)

”Art. 198. Não será ad mi ti do o por te de ar mas le-
ta is nem o de pó si to de ar ma men to no in te ri or dos es-
ta be le ci men tos pri si o na is, res sal va dos os pon tos de
vi gi lân cia per ma nen te, fora da área ce lu lar, como mu-
ra lhas e gua ri tas.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de gra ve per tur ba ção
da or dem pri si o nal e me di an te au to ri za ção do Juiz da
exe cu ção, ca be rá à for ça pú bli ca agir para res ta be le -
cê-la per mi tin do-se, nes te caso, ex cep ci o nal men te, o
por te de ar ma men to“. (NR)

”Art. 199. Os fun ci o ná ri os e in te gran tes da di re -
ção do es ta be le ci men to pri si o nal, bem como as au to -
ri da des do Po der Exe cu ti vo, Ju di ciá rio e Le gis la ti vo,
vi si tan tes, téc ni cos, mi nis tros re li gi o sos, ad vo ga dos
ou for ne ce do res que aden trem o es ta be le ci men to se-
rão sub me ti dos ao de tec tor de me ta is.“ (NR)

”Art. 200. O des lo ca men to in di vi du al de pre sos no
in te ri or do es ta be le ci men to de ve rá se dar, pre fe ren ci al -
men te, em vias re ser va das e se pa ra das da área de cir-
cu la ção nor mal por gra des ou te las pro te to ras“. (NR)

”Art. 201. É ve da da a vi o la ção do si gi lo de cor res -
pon dên cia dos in ter nos e con de na dos.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de iden ti fi ca ção ou sus-
pe i ta da exis tên cia de item não au to ri za do, o en ve lo pe
da cor res pon dên cia en vi a da ao pre so de ve rá ser aber to 
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por fun ci o ná rio es pe ci al men te des ta ca do na pre sen ça
do des ti na tá rio ou, caso isso seja im pos sí vel, na pre-
sen ça de um re pre sen tan te pri si o nal.“ (NR)

”Art. 202.  A ad mi nis tra ção de cada es ta be le ci -
men to pro vi den ci a rá para que gru pos ri va is en tre os
in ter nos e con de na dos não man te nham qual quer
con ta to.“ (NR)

”Art. 203. A ad mi nis tra ção de cada es ta be le ci -
men to pro vi den ci a rá para que pre sos ame a ça dos e
em si tu a ção de ris co de vida se jam iso la dos em lo cal
se gu ro.“

”Art. 204. Além do de tec tor de me ta is, será exi gi -
da, ex cep ci o nal men te, a re vis ta cor po ral do vi si tan te
ape nas em uma das se guin tes si tu a ções:

I – quan do hou ver, por par te do di re tor (a) do es-
ta be le ci men to, sus pe i ta fun da men ta da de trans por te
de dro ga ilí ci ta;

II – quan do tra tar-se de pro ce di men to pa drão de
re vis ta por amos tra gem.” (NR)

”Art. 205. O vi si tan te se le ci o na do, em uma das
hi pó te ses an te ri o res, para re vis ta cor po ral tem o di re i -
to de não sub me ter-se ao pro ce di men to. Nes te caso,
per de rá o di re i to de vi si ta por 90 (no ven ta) dias.“ (NR)

”Art. 206. É ve da da a re vis ta de vi si tan tes me di -
an te exi gên cia de des nu da men to.“ (NR)

”Art. 207. As pe ni ten ciá ri as re ser va rão es pa ço ade-
qua do e se gu ro para a re a li za ção de au diên ci as even tu -
al men te de man da das pelo Po der Ju di ciá rio.“ (NR)
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Pa rá gra fo úni co. Nos in ci den tes da exe cu ção a
pre sen ça do Juiz da exe cu ção no es ta be le ci men to
pri si o nal será obri ga tó ria.

TÍTULO X
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

”Art. 208. O dis pos to no ar ti go 85 e nos seus pa-
rá gra fos se gun do e ter ce i ro en tra rá em vi gor dois
anos após a pu bli ca ção da pre sen te lei.“  (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Encer-
rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma 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 123, de 2001 (nº
3.428/97, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
ela bo ra ção, be ne fi ci a men to e co mer ci a li za ção de
pro du tos ar te sa na is de ori gem ani mal e ve ge tal e dá
ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 105, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca,
que dis põe so bre o ca das tra men to de usuá ri os de te-
le fo nes ce lu la res pré-pa gos e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 106, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que
dis põe so bre os cri mes con tra a pes soa, con tra o pa tri -
mô nio, con tra os cos tu mes, e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 107, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca,
que al te ra a Par te Ge ral e os arts. 157, § 2º, I, 158,
329 e 334 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940 – Có di go Pe nal – e dá ou tras pro vi dên ci as.
Alte ra o art. 85 da Lei nº 9.099, de 1995, que “dis põe
so bre os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is e dá
ou tras pro vi dên ci as”; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 108, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca,
que al te ra a re da ção do § 3º do art. 4º da Lei nº
10.201, de 14 de fe ve re i ro de 2001, que ins ti tui o Fun-
do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca – FNSP, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se-
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, pri me i ro ora dor
ins cri to, pelo pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, sem dú vi da, o ma i or de-

sa fio dos Go ver nos do Bra sil, quer se jam mu ni ci pa is,
es ta du a is ou fe de ral, é o da ge ra ção de em pre gos.

O nos so País ocu pa o la men tá vel lu gar de ter ce -
i ro país do mun do em de sem pre ga dos, com mais de
oito mi lhões de bra si le i ros nes sa si tu a ção.

Os nú me ros ofi ci a is apre sen ta dos pelo Go ver -
no, por meio do IBGE, re ve lam que o de sem pre go no
nos so País atin ge cer ca de 8% da po pu la ção. No en-
tan to, tais nú me ros não ba tem com os apre sen ta dos
pelo Di e e se, que con si de ra tam bém, para efe i tos es-
ta tís ti cos, o de sem pre go ocul to. Como sa bem, de-
sem pre go ocul to é o cons ti tu í do por tra ba lha do res
que de i xam de bus car a opor tu ni da de de tra ba lho, su-
fo ca dos pelo de sa len to e pela de ses pe ran ça, e tam-
bém por aque les que exer cem, even tu al men te, uma
ati vi da de tem po rá ria, sem car te i ra as si na da, sem di-
re i tos as se gu ra dos, por tan to, que atu am na eco no -
mia in for mal. São de sem pre ga dos, mas não cons tam
das es ta tís ti cas. Por tan to, o ce ná rio de dra ma ti ci da de 
é ain da ma i or se con si de rar mos o de sem pre go ocul to 
no nos so País.

Cer ta men te será sur pre sa para al guns a in for -
ma ção que tra go ago ra. O Esta do do Pa ra ná é pri vi le -
gi a do, por que tem uma in fra-es tru tu ra ex tra or di na ri a -
men te bem con so li da da, ri que zas na tu ra is ex po nen -
ci a is, com uma ter ra fér til e ex tre ma men te pro du ti va,
e tem, aci ma de tudo, um pa tri mô nio ex tra or di ná rio,
que é a sua po pu la ção, tra ba lha do ra e com pe ten te.
Ape sar dis so, o meu Esta do os ten ta hoje um ín di ce
de de sem pre go su pe ri or ao da mé dia bra si le i ra. Se o
de sem pre go no País está ao re dor de 8%, se gun do o
IBGE, no Pa ra ná ele al can ça o ín di ce de 9,3%.

Há 10 mi lhões de ha bi tan tes no Pa ra ná, e as es-
ta tís ti cas re ve lam que apro xi ma da men te 4,3 mi lhões
pa ra na en ses vi rão se cons ti tu ir na po pu la ção eco no -
mi ca men te ati va do Esta do. E des tes 4,3 mi lhões de
tra ba lha do res, cer ca de 3,9 mi lhões es tão ocu pa dos,
ha ven do por tan to um de sem pre go es ti ma do de pelo
me nos 9,3% da for ça de tra ba lho do Esta do. Ou seja,
400 mil tra ba lha do res es tão de sem pre ga dos hoje no
Esta do do Pa ra ná.

So men te na re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba,
182 mil tra ba lha do res ou nada ga nham ou ga nham
me nos do que o sa lá rio mí ni mo. Por tan to, uma si tu a -
ção dra má ti ca de in jus ti ça so ci al, es pe ci al men te na
re gião pri vi le gi a da pe las po lí ti cas pú bli cas de isen-
ções fis ca is, in cen ti vos para a ins ta la ção de no vos
em pre en di men tos in dus tri a is. Se hou ve afir ma ção
eco nô mi ca na re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba, hou ve
tam bém de gra da ção da qua li da de de vida. Pro ble mas
so ci a is in crí ve is se avo lu ma ram, es pe ci al men te o de-
sem pre go e a vi o lên cia cres cen do as sus ta do ra men te,
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pro ble mas ha bi ta ci o na is, pro ble mas com abas te ci -
men to de água que se agra va rão nos pró xi mos anos
se me di das com pe ten tes não fo rem ado ta das.

Por tan to, essa afir ma ção eco nô mi ca da re gião
me tro po li ta na em con tras te com a pa ra li sia eco nô mi -
ca das de ma is re giões do Esta do, que não fo ram es ti -
mu la das para o pro gres so e de sen vol vi men to, não in-
te res sa da for ma de sor ga ni za da como se dá nem
mes mo à po pu la ção que re si de na re gião me tro po li ta -
na de Cu ri ti ba.

Nos pró xi mos 4 anos, che ga rão ao mer ca do de
tra ba lho mais 350 mil tra ba lha do res jo vens no Esta do
do Pa ra ná, acres cen tan do aos 400 mil que es tão hoje
de sem pre ga dos, so ma mos a ne ces si da de de 750 mil
no vos em pre gos no Pa ra ná nos pró xi mos 4 anos. Um
de sa fio enor me que se co lo ca à fren te das au to ri da -
des pú bli cas do Esta do do Pa ra ná.

Sa be mos que esse de sen vol vi men to eco nô mi -
co in com ple to ou as dis tor ções no pro ces so de de-
sen vol vi men to eco nô mi co no Pa ra ná ocor ri das nos
úl ti mos anos le va ram o Esta do ao em po bre ci men to.
Ao man ter ín di ces de de sen vol vi men to in dus tri al bem
aba i xo da sua tra di ção, a dis tri bu i ção de ren da no
Esta do do Pa ra ná se tor nou uma das pi o res do País.

Esse é um dado mu i to gra ve: en quan to o Bra sil
es te ve es ta ci o na do, onde não ti ve mos avan ços, tam-
bém não pre sen ci a mos re tro ces sos em ma té ria de
dis tri bu i ção de ren da em nos so País. No Pa ra ná, sim,
hou ve um im per doá vel re tro ces so: aque la par ce la da
po pu la ção cor res pon den te aos 50% mais po bres per-
deu 10% de ren da, en quan to a par ce la da po pu la ção
cor res pon den te a 1% dos mais ri cos ga nhou 13% de
ren da nos úl ti mos anos. Assis ti mos, por tan to, ao
apro fun da men to do enor me fos so que se pa ra os
mais po bres dos mais ri cos. A par ce la cor res pon den -
te a 1% dos mais ri cos ga nha, no Pa ra ná, 94,4% do
que ga nha a par ce la cor res pon den te aos 50% mais
dos po bres. Tra ta-se, pois, de um ce ná rio de ter rí vel
in jus ti ça so ci al. Em fun ção da au sên cia de pla ne ja -
men to para o de sen vol vi men to eco nô mi co, ocor reu a
con cen tra ção ab sur da da ri que za em de ter mi na da re-
gião e a as fi xia eco nô mi ca das de ma is re giões do
Esta do. 

Sr. Pre si den te, hou ve um es for ço, du ran te 20
anos, para uma dis tri bu i ção eqüi ta ti va da ri que za en-
tre as di ver sas re giões pa ra na en ses. No en tan to, nos
úl ti mos anos, as sis ti mos a uma re ver são per ver sa da-
que la ex pec ta ti va. E há uma pre vi são ain da mais pes-
si mis ta: nós te re mos um cres ci men to po pu la ci o nal,
nos pró xi mos 10 anos, da or dem de 1 mi lhão e 500
mil ha bi tan tes. A pre vi são é que 1 mi lhão des ses ha bi -
tan tes se con cen tra rão na Re gião Me tro po li ta na de

Cu ri ti ba, fa zen do-a cres cer ain da mais para acu mu -
lar, como de cor rên cia des se cres ci men to po pu la ci o -
nal de sor de na do, pro ble mas so ci a is. É um de sa fio re-
ver ter essa ex pec ta ti va para pro mo ver uma ocu pa ção 
do es pa ço ge o grá fi co, pela po pu la ção, de for ma mais
com pe ten te. Daí a im por tân cia de se ele ge rem pri o ri -
da des re gi o na is, de se es ta be le cer um pro je to de de-
sen vol vi men to eco nô mi co con tem plan do as po ten ci -
a li da des e as ca rac te rís ti cas de cada re gião do Esta-
do, fa zen do com que os ins tru men tos que ala van cam
o de sen vol vi men to eco nô mi co se jam dis tri bu í dos de
for ma eqüi ta ti va e cor re ta.

Sr. Pre si den te, há aqui uma ma té ria di vul ga da
pela im pren sa bra si le i ra que tem uma re la ção es tre i ta 
com o que ima gi na mos ser pri o ri da de para a pro mo -
ção do de sen vol vi men to na ci o nal, es pe ci al men te de
um Esta do com ca rac te rís ti cas for te men te agrí co las
como o Pa ra ná. A man che te diz: “A ri que za vem do
cam po...”. E acres cen ta: “... a agro in dús tria cres ce
mais do que o se tor in dus tri al e pro duz R$131 bi-
lhões, 11% do Pro du to Inter no Bru to de nos so País”.
Por tan to, esse é o se tor que deve ser es ti mu la do. 

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, apre sen ta mos
no Se na do Fe de ral um pro je to de lei que pre ten dia re-
or de nar o re pas se dos re cur sos do BNDES para fo-
men tar o de sen vol vi men to in dus tri al na ci o nal, aten-
den do às ca rac te rís ti cas e vo ca ções na tu ra is do Bra-
sil. O pro je to pre ten dia tam bém de fi nir um per cen tu al
para o se tor agro in dus tri al exa ta men te com o ob je ti vo
de ata car o se tor que gera em pre gos a cus to me nor e
que per mi te a ge ra ção de em pre gos no in te ri or, dan-
do oca sião a uma me lhor e mais com pe ten te ocu pa -
ção do es pa ço ge o grá fi co bra si le i ro. Esse pro je to en-
con trou boa von ta de por par te dos Se na do res mas
não do Go ver no, pois este apre sen tou re sis tên cia por
meio de suas Li de ran ças nes ta Casa do Con gres so
Na ci o nal. Apro va do nas Co mis sões, o pro je to che gou 
ao ple ná rio, mas foi re ti ra do, e ago ra en con tra-se tra-
mi tan do len ta men te com to dos os obs tá cu los co lo ca -
dos, com al te ra ções, para que, afi nal, não se tor ne re-
a li da de.

Mas há ne ces si da de, sim, Sr. Pre si den te, de in-
ves ti men tos mais por ten to sos no se tor agro in dus tri al. 
O Pa ra ná é um exem plo des se fato, pois de 30% a
40% das ex por ta ções do Esta do são pro por ci o na das
pela agri cul tu ra. Hoje, no Bra sil, 33% das ex por ta ções 
são ori un das do se tor agro in dus tri al, que, sem dú vi -
da, é o que mais em pre gos gera no Bra sil. Cer ca de
25% dos em pre gos no País são ge ra dos pela agri cul -
tu ra. E os nú me ros pa ra na en ses são, de cer ta for ma,
nú me ros bra si le i ros. Ve ja mos:
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– 36% das ex por ta ções do Pa ra ná di zem res pe i -
to ao com ple xo soja;

– 20%, ao se tor de trans por tes, es pe ci al men te
au to mó ve is;

– 12%, ao se tor de cou ro e de car ne. 
Por tan to, a pre pon de rân cia do se tor agrí co la

nas ex por ta ções pa ra na en ses nos in duz a con clu ir
que as po lí ti cas pú bli cas de vem es tar vol ta das para
essa re a li da de. É evi den te que a di ver si fi ca ção in dus -
tri al con tri bui para o de sen vol vi men to eco nô mi co de
for ma mais ace le ra da, mas de for ma al gu ma po de -
mos pres cin dir de in ves ti men tos gi gan tes cos no se tor 
agro in dus tri al se de se jar mos re al men te a ge ra ção de
em pre gos no País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pro-
pos tas que de vem ser dis cu ti das no ano ele i to ral com
o ob je ti vo de es ti mu lar tam bém a pe que na em pre sa,
já que ela é, sem som bra de dú vi da, ge ra do ra de em-
pre go. De vem-se apo i ar ações de fo men to em pre sa ri -
al, deve-se apo i ar o es ta be le ci men to da pe que na em-
pre sa por meio da des bu ro cra ti za ção, in cen ti vos fis-
ca is, apo io téc ni co e cré di to. Para ge ra ção de opor tu -
ni da des é ne ces sá rio su por te à ati vi da de em pre sa ri -
al, no ta da men te ao pe que no e mé dio pro du tor. 

As em pre sas que em pre gam até 09 fun ci o ná ri -
os ofe re cem 20% dos em pre gos no Pa ra ná e so mam
83,8% do to tal dos nos sos es ta be le ci men tos. Estão
dis tri bu í das em to dos os se to res da nos sa eco no mia
e são as em pre sas que têm mais di fi cul da de de aces-
so ao cré di to e às po lí ti cas de in cen ti vo em pre sa ri al.
No en tan to, es sas pe que nas em pre sas são as de ma-
i or po ten ci al de ala van ca gem à eco no mia, seja pela
uti li za ção mais in ten si va da mão-de-obra, seja pela
de man da agre ga da de ma té ria-pri ma de pro du tos lo-
ca is, de ser vi ços e de bens de pro du ção. A pe que na
em pre sa é a que tem seu de sen vol vi men to mais ar ti -
cu la do com o de sen vol vi men to da sua ci da de ou re-
gião, pois, ao con trá rio dos em pre en di men tos de ma i -
or por te, a pe que na em pre sa vive e de pen de de in su -
mos e do con su mo re gi o nal. Isso não quer di zer que
deve ser des con si de ra da a in ser ção dos pro du tos
des ses pro du to res nos gran des mer ca dos na ci o na is
e nos mer ca dos in ter na ci o na is, como o Mer co sul,
mas sim que a in ser ção fi ca rá mais fa ci li ta da se o pro-
du tor ti ver uma es ca la con so li da da re gi o nal men te,
seja do pon to de vis ta da aqui si ção de in su mos, seja
me di an te uma po si ção con so li da da na es tru tu ra de
mer ca do, sus ten ta da por uma de man da lo cal.

As ações de apo io ao pe que no em pre en di men -
to são ti das como as que mais re per cus são têm em
ter mos de ge ra ção de em pre go, uma vez que esse
seg men to é mais in ten si vo na uti li za ção de

mão-de-obra do que os de ma is. Nes se sen ti do, a re-
per cus são em ter mos de com ba te ao de sem pre go
ten de a ser mais efe ti va quan do de di ca da a esse seg-
men to. É cla ro que já exis tem inú me ras ini ci a ti vas,
tan to do Po der Pú bli co quan to de en ti da des não-go-
ver na men ta is, para apo i ar a pe que na e a mi cro em -
pre sa, que po dem ser am pli a das por meio de ações
de ar ti cu la ção en tre es sas en ti da des, bem como pela
cri a ção de ou tros me ca nis mos de apo io.

Sou au tor de pro je to apro va do no Se na do Fe de -
ral, e que se en con tra na Câ ma ra dos De pu ta dos, que
am plia a par ti ci pa ção da mi cro em pre sa no Pro gra ma
Sim ples, que des bu ro cra ti za, re duz a car ga tri bu tá ria
e o nú me ro de em pre sas na in for ma li da de em nos sa
eco no mia e que, por tan to, per mi te a as si na tu ra de um
nú me ro ma i or de car te i ras de tra ba lho, le ga li zan do a
si tu a ção de mi lha res de tra ba lha do res bra si le i ros que
se en con tram em ile ga li da de, sem que seus di re i tos
pos sam ser as se gu ra dos pela le gis la ção vi gen te.

Não en ten do por que, Sr. Pre si den te, a Câ ma ra
dos De pu ta dos tem tan ta má von ta de em re la ção a
pro je tos ori un dos do Se na do Fe de ral. Se nós de se ja -
mos com ba ter com efi ciên cia o de sem pre go no Bra-
sil, pre ci sa mos ter a no ção cla ra de que há pro pos tas
de lei tra mi tan do no Con gres so Na ci o nal im por tan tes
para o es tí mu lo à ge ra ção de em pre gos, no nos so
País. E esta, sem som bra de dú vi das, é uma de las.

Hou ve o con sen ti men to para a apro va ção da
Re ce i ta Fe de ral. As Li de ran ças do Go ver no, nes ta
Casa, apro va ram essa pro pos ta. Ela não re duz a re-
ce i ta go ver na men tal, mas pro por ci o na a ge ra ção de
em pre gos e a le ga li za ção da ati vi da de em pre sa ri al
que se en con tra na in for ma li da de. Aliás, no Esta do do
Pa ra ná, 55% dos tra ba lha do res en con tram-se sem
vín cu lo for mal, ou seja, sem car te i ra de tra ba lho as si -
na da. E quan do há uma pro pos ta de lei no Con gres so
Na ci o nal que tem por ob je ti vo con tri bu ir para re du zir
esse ín di ce alar man te da in for ma li da de da nos sa
eco no mia, não en ten de mos por que há len ti dão e ine-
fi ciên cia no pro ces so le gis la ti vo.

Sr. Pre si den te, há ain da ou tros pro gra mas im-
por tan tes para es ti mu lar a pe que na e a mi cro em pre -
sa no nos so País, como por exem plo a cri a ção de ins-
ti tu i ções co mu ni tá ri as de cré di to, de ca rac te rís ti cas
di ver sas dos ban cos tra di ci o na is. Exis tem al guns
exem plos bem-su ce di dos de ins ti tu i ções des sa na tu -
re za, tan to no Bra sil como no ex te ri or. O Go ver no es-
ta du al, por exem plo, pode ope ra ci o na li zar li nhas de
cré di to com ar ti cu la ção, com as or ga ni za ções so ci a is
e a uni ver si da de e, com de ter mi na ção po lí ti ca, dar
sus ten ta ção a esse tipo de pro je to, per mi tin do o al-
can ce des se pro gra ma a se to res aca nha dos da nos-
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so eco no mia, mas que po dem se de sen vol ver com
es tí mu los de po lí ti cas pú bli cas que ofe re çam esse su-
por te fi nan ce i ro de for ma ar ti cu la da.

Ou tra su ges tão é ins ti tu ir a as ses so ria e as sis -
tên cia téc ni ca para a for ma ção não ape nas de pe que -
nas em pre sas, como tam bém de co o pe ra ti vas pro du -
ti vas e de pres ta ção de ser vi ços, bus can do in cor po rar 
ao mer ca do pe que nos pro du to res como pes so as ha-
bi li ta das pro fis si o nal men te; ava li ar e re du zir ao mí ni -
mo as exi gên ci as bu ro crá ti cas ne ces sá ri as à cons ti -
tu i ção des sas no vas em pre sas, fa ci li tan do des sa ma-
ne i ra o sur gi men to de no vas em pre sas ou a le ga li za -
ção de em pre en di men tos exis ten tes hoje na in for ma -
li da de; es ta be le cer me ca nis mos fis ca is de apo io à pe-
que na em pre sa, ar ti cu la do com a for ma li za ção de
con tra tos de tra ba lho, bus can do as sim re du zir a in for -
ma li da de no mer ca do de tra ba lho. Esses me ca nis -
mos tam bém po dem ser uti li za dos como meio de con-
ten ção da eva são fis cal se con di ci o na do à per da dos
di re i tos, caso cons ta ta do qual quer tipo de so ne ga ção
de im pos tos. 

Os Go ver nos es ta du a is de vem pri vi le gi ar nas
com pras do Esta do pe que nos for ne ce do res e pro du -
to res lo ca is, bem como obras e ser vi ços que ge rem
ma i or ní vel de em pre go. 

Os pro ces sos li ci ta tó ri os mu i tas ve zes são fe i tos 
em es ca la que di fi cul tam a par ti ci pa ção dos pe que -
nos pro du to res e for ne ce do res, ao pas so que o con-
su mo de bens e ser vi ços são dis se mi na dos em gran-
de nú me ro de lo ca is e de equi pa men tos pú bli cos.
Esta mos su ge rin do, en tão, a des cen tra li za ção des se
pro ces so li ci ta tó rio, per mi tin do uma par ti ci pa ção ma i -
or do se tor pro du ti vo re gi o nal.

A mu dan ça de pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos,
como por exem plo a des cen tra li za ção que es ta mos
su ge rin do – ou seja, os pro ces sos li ci ta tó ri os se ri am
re a li za dos por uni da de, onde o for ne ci men to de in su -
mos fos se ne go ci a do por equi pa men to, den tro de pa-
râ me tros pre vi a men te es ta be le ci dos – ha bi li ta ria,
des sa for ma, o pe que no pro du tor ao for ne ci men to às
uni da des, den tro de es ca la di ver sa, com uma me lhor
dis se mi na ção das ati vi da des den tro da rede pro du ti -
va e re fle xos po si ti vos na ab sor ção da mão-de-obra.

Ou tro pa râ me tro a ser ana li sa do é o pa drão tec-
no ló gi co ado ta do em obras e ser vi ços: se exis tem al-
ter na ti vas de exe cu ção de obras e ser vi ços com uma
ma i or ab sor ção do tra ba lho, isto é, me nos me ca ni za -
da e com cus tos com pa tí ve is.

Com es sas ações, é pos sí vel fa zer cres cer a pe-
que na em pre sa. Evi den te men te, é pos sí vel ofe re cer
um nú me ro ma i or de va gas de tra ba lho a tra ba lha do -
res de sem pre ga dos.

É ne ces sá rio, tam bém, de sen vol ver ações para
a ge ra ção de em pre go, ele van do o pa drão de ren da
da fa mí lia, com ren di men tos de ex tra tos in fe ri o res ao
aten di men to de suas ne ces si da des mí ni mas. Eis al-
gu mas su ges tões:

No que con cer ne o com ba te ao tra ba lho in fan til,
isso po de rá ser pos sí vel por meio do re for ço do pro-
gra ma bol sa-es co la, para com ba ter o tra ba lho in fan til, 
o que in di re ta men te virá a ge rar va gas para tra ba lha -
do res em ida de adul ta e, por ou tro lado, fa vo re ce rá
que a cri an ça te nha uma for ma ção ade qua da para,
no fu tu ro, con se guir uma co lo ca ção mais bem po si ci -
o na da no mer ca do de tra ba lho.

Qu an to à qua li fi ca ção e re qua li fi ca ção de
mão-de-obra, ou tro ins tru men to que não pode ser es-
que ci do é o cons tan te apri mo ra men to da mão-de-obra.
Os pro gra mas de qua li fi ca ção e re qua li fi ca ção pro fis si -
o nal de vem ser in ten si fi ca dos para per mi tir ao tra ba lha -
dor o aces so ao co nhe ci men to das no vas téc ni cas e
co nhe ci men tos para aces so ao mer ca do de tra ba lho
cada vez mais exi gen te.

Por ou tro lado, mão-de-obra qua li fi ca da tam bém 
é um im por tan te fa tor para atra ir e pro vo car in ves ti -
men tos. Ações des sa na tu re za de vem pro vo car um
ci clo po si ti vo em que a qua li fi ca ção gera in ves ti men -
to, que gera em pre go, que gera qua li fi ca ção, cri an do
as sim um ci clo de de sen vol vi men to.

Ou tro fa tor im por tan te é a or ga ni za ção de pro-
gra mas de fren tes de ur ba ni za ção para a ge ra ção de
em pre gos na cons tru ção ci vil, com pro gra mas de me-
lho ri as de in fra-es tru tu ra ur ba na.

O seg men to da cons tru ção ci vil, além de ser ca-
paz de ab sor ver mão-de-obra de ba i xa qua li fi ca ção, é
um dos seg men tos que mais gera em pre go, em fun-
ção do in ves ti men to re a li za do, e as me lho ri as da qua-
li da de de vida da po pu la ção de cor ren tes da im plan ta -
ção de no vas cons tru ções e in fra-es tru tu ra se cons ti -
tu em em be ne fí cio de ca rá ter per ma nen te para a po-
pu la ção be ne fi ci a da.

Nes se sen ti do, as po lí ti cas de in ves ti men to em
in fra-es tru tu ra e de ha bi ta ção po pu lar, além de se rem 
de gran de efi ciên cia na ab sor ção de mão-de-obra
quan do da sua im plan ta ção, pro vo cam uma subs tan -
ti va me lho ria na qua li da de de vida da po pu la ção,
após a sua im ple men ta ção, de ven do per ma ne cer
como um dos ei xos da po lí ti ca de ge ra ção de em pre -
go. Há uma enor me ca rên cia de sa ne a men to am bi en -
tal na gran de ma i o ria de mu ni cí pi os, par ti cu lar men te
nas ques tões re fe ren tes a es go ta men to sa ni tá rio.

Exis tem con jun tos ha bi ta ci o na is e lo te a men tos
es pa lha dos pelo País, apre sen tan do con di ções de in-
sa lu bri da de e ris co de do en ças, pela não-exis tên cia
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de um pro gra ma de re ur ba ni za ção ade qua do à re a li -
da de. Nes ses mes mos con jun tos e lo te a men tos, vi-
vem tra ba lha do res que, sem en con tra rem mer ca dos,
amar gam o de sem pre go.

A pro pos ta é pro mo ver, jun to ao po der pú bli co, a
con tra ta ção tem po rá ria e emer gen ci al des sa for ça de
tra ba lho, para exe cu ção de ser vi ços de me lho ria ur-
ba na em tro ca de pa ga men to, em pro gra ma ar ti cu la -
do com o de re qua li fi ca ção, ofe re cen do con co mi tan -
te men te aos tra ba lha do res opor tu ni da des de se atu a -
li za rem pro fis si o nal men te. As po lí ti cas de ren da e
qua li fi ca ção de vem ge rar, des sa for ma, mi lha res de
pos tos de tra ba lho no nos so País.

Sr. Pre si den te, como se vê, são inú me ras as su-
ges tões – po de ría mos adu zir ain da ou tras – para ge-
rar em pre gos no nos so País. O que é ne ces sá rio é o
Go ver no Fe de ral, so bre tu do, ar ti cu lar com os Esta-
dos e Mu ni cí pi os, uma po lí ti ca de fo men to do de sen -
vol vi men to, que deve con tar em pri me i ro pla no, com
re cur sos ori un dos do BNDES, um ban co com or ça -
men to de va lor ines ti má vel e que apli ca do cor re ta -
men te, com uma efi ci en te pre o cu pa ção de se es ta be -
le cer pri o ri da des, pode ser fun da men tal nes se pro-
ces so de ge ra ção de em pre gos no nos so País. Con si -
de ra mos esse o ma i or de sa fio do Bra sil, já que es ta -
mos co lo ca dos logo após a Índia e a Indo né sia como
ter ce i ro país do mun do em nú me ro de de sem pre ga -
dos. Essa é uma si tu a ção de ve xa me na ci o nal, com a
qual não po de mos nos con for mar. Mas não bas ta a in-
dig na ção; é pre ci so que, es pe ci al men te nes te ano
ele i to ral, os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca
apre sen tem as suas pro pos tas e as su mam os seus
com pro mis sos, para que este País pos sa re al men te
ofe re cer me lho res opor tu ni da des de vida dig na a sua
po pu la ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A pa la vra
está fa cul ta da a qual quer Se na dor que dela qui ser fa-
zer uso. (Pa u sa.)

O Se na dor Ade mir Andra de 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. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Pre-

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos fo mos sur pre en -
di dos com o anún cio do Mi nis tro Pe dro Ma lan de que
ha ve rá um au men to do IOF para com pen sar a de mo -
ra na apro va ção da CPMF. Além do au men to no IOF,
ou tros tri bu tos tam bém vão su bir para o go ver no re-
por per das com o atra so da apro va ção da CPMF.

Se gun do o anún cio, fe i to ho ras an tes de Ma lan
em bar car para Was hing ton, o IOF de ve rá su bir a par-

tir de 17 de ju nho. A jus ti fi ca ti va, se gun do o Mi nis tro, é
de que o go ver no não pre ten de “abrir mão dos ob je ti -
vos fis ca is” e que não vai as sis tir pa ra li sa do à per da
de ar re ca da ção da CPMF.

Ain da de acor do com o Mi nis tro, o au men to do
IOF re ca i rá so bre cré di to, câm bio, se gu ro e apli ca -
ções fi nan ce i ras. Mas, não po de rá in ci dir so bre pa ga -
men tos ban cá ri os (como sa ques), gra ças a um im pe -
di men to cons ti tu ci o nal. Por tan to, essa ele va ção não
será su fi ci en te para com pen sar as per das de ar re ca -
da ção.

Mas, ain da as sim, é gran de, se gun do os ana lis -
tas, a mar gem de ma no bra que o go ver no tem para
me xer com o IOF, já que as alí quo tas vi nham ca in do
des de 94 de vi do a po lí ti ca do go ver no de re du zir as
ta xas de ju ros do cré di to ao con su mi dor. Hoje, as alí-
quo tas do IOF para ope ra ções de cré di to (em prés ti -
mo e che que es pe ci al, por exem plo) são de 1,5%. Em
94, elas eram de 3% para as em pre sas e de 18% para
as pes so as fí si cas. 

O pior des se tipo de ati tu de, Srªs e Srs. Se na do -
res, está no ca rá ter im pe ri al des sa me di da, pois tais
mu dan ças po dem ser fe i tas por de cre to pre si den ci al.

Isso sig ni fi ca que esse é um go ver no que não
tem qual quer es crú pu lo em pas sar por cima do Con-
gres so quan do seus in te res ses são con tra ri a dos. Sig-
ni fi ca que a ne go ci a ção aber ta com as ban ca das pode
ser atro pe la da a qual quer tem po, des de que o “Po der
de Impé rio” de Sua Exce lên cia es te ja ame a ça do.

Para evi tar per da na ar re ca da ção, a pror ro ga -
ção da CPMF de ve ria ter sido apro va da até o dia 17
de mar ço pas sa do. Ve jam bem, Srªs e Srs. Se na do -
res, que não foi por re sis tên cia da opo si ção que a
CPMF não foi vo ta da no pra zo ade qua do. Tra ta va-se
de uma bri ga in tes ti na das fac ções do go ver no, em
um ti ro te io de dos siês, em um jogo de de mons tra ção
de for ça. Por isso, a CPMF não foi apro va da a tem po.
E de quem é a res pon sa bi li da de? Dos con tri bu in tes
que ago ra se rão le sa dos?

To dos es ses au men tos de im pos tos exis ti ri am
em fun ção do cum pri men to do acor do com o FMI, o
qual pre vê, como meta, uma eco no mia de re ce i tas
(su pe rá vit pri má rio) de R$45,7 bi lhões para o se tor
pú bli co nes te ano. Mas a ame a ça não pára aí. Além
do au men to de tri bu tos, Ma lan não des car tou no vos
cor tes no Orça men to des te ano. Estes, por si nal, se ri -
am no vos cor tes, pois, em fe ve re i ro, o Orça men to
teve uma re du ção de R$12,4 bi lhões den tro de uma
des pe sa to tal de R$291 bi lhões.

O pior des sa me di da, Srªs. e Srs. Se na do res, é o
que ela re pre sen ta de de sin cen ti vo à eco no mia. Au-
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men tar a car ga tri bu tá ria só fa vo re ce a um in te res sa -
do: o go ver no, nos seus com pro mis sos com ban que i -
ros in ter na ci o na is. Mas, e a ca de ia pro du ti va na ci o -
nal? E os em pre sá ri os? E os con su mi do res? Às fa vas 
com eles! A quem ser ve, afi nal, este go ver no? Ao
bom de sem pe nho da eco no mia na ci o nal ou às im po -
si ções do FMI? Onde está o Pre si den te que cri ti cou
os ex ces sos do Fun do Mo ne tá rio Na ci o nal? Ou tudo
pas sa a ser jus ti fi cá vel, se o ob je ti vo é au men tar a ar-
re ca da ção?

Aliás, essa ten dên cia de abo ca nhar os re cur sos
pri va dos para o Esta do vem-se acen tu an do, par ti cu -
lar men te, nes te go ver no. De 1993 para cá, a car ga tri-
bu tá ria one rou em mais de 50% os ci da dãos. Na que le 
ano, esta car ga cor res pon dia a 22,37% do PIB; mas
sal tou para 32,3% em 2001. Ou seja, para cada
R$3,00 ge ra dos no País, R$1,00 foi pa rar nos co fres
pú bli cos. Ao cons ta tar mos essa re a li da de, po de mos
sa ber o ver da de i ro por quê de o go ver no não se em-
pe nhar em fa zer uma re for ma tri bu tá ria: ele já fez a re-
for ma que lhe in te res sa va. Por tan to, que se da nem os
se to res pro du ti vos e os con su mi do res.

A pró pria CPMF, cri a da para ser pro vi só ria, tor-
nou-se per ma nen te. Jus ti fi ca da como sen do es sen ci -
al para ga ran tir os re cur sos para a sa ú de, aca bou
sen do es ten di da para a pre vi dên cia so ci al. Em ver da -
de, no que diz res pe i to ao fi nan ci a men to da sa ú de, o
que ocor reu foi a re ti ra da de re cur sos or ça men tá ri os
or di ná ri os, que fo ram subs ti tu í dos pe los da CPMF. Ou
seja, o go ver no apli cou um gran de ca lo te na boa-fé
po pu lar. Para se du zir o Con gres so e ca lar a boca da
opi nião pú bli ca, o dis cur so é o da im pres cin di bi li da de
da CPMF. Mas, na hora de ge rir o bolo, o go ver no faz
o que quer.

Por tan to, Srªs. e Srs. Se na do res, além de re je i -
tar esse au men to ab sur do do IOF, não po de mos de i -
xar de ques ti o nar o pró prio uso da CPMF, que ago ra
se quer re no var, ten do em vis ta os des vi os que esta
so freu em re la ção a seus pro pó si tos ini ci a is. Ao ser
cri a da, em 1996, pre ten dia ser uma so lu ção tem po rá -
ria para su prir as ne ces si da des de fi nan ci a men to do
se tor de sa ú de. Na que la épo ca, a alí quo ta era de
0,20%, como to dos lem bram. E a jus ti fi ca ti va: apli ca -
ção ex clu si va para a sa ú de. Era essa a des ti na ção até
1998. A par tir daí, ao ser re no va da pela pri me i ra vez,
além de pas sar a fi nan ci ar ou tro se tor (pre vi dên cia
so ci al), sua alí quo ta pas sou para 0,38%, ou seja, pra-
ti ca men te foi du pli ca da.

Mas, de qual quer modo, des de 1996, o Mi nis té -
rio da Sa ú de pas sou a con tar com a CPMF como fon-
te de re cur sos. Uma vez que o vo lu me de ar re ca da -
ção da CPMF tem au men ta do sem pre, o que de ve ría -

mos es pe rar? Obvi a men te, um au men to cor res pon -
den te das des pe sas do Mi nis té rio com sa ú de. Entre-
tan to, ao ava li ar os gas tos per ca pi ta da que le Mi nis té -
rio, re to man do os da dos des de 1993, ve mos uma ir re -
gu la ri da de mu i to gran de. Em 1993, os gas tos per ca-
pi ta eram de R$102,00; em 1995 (o ano an te ri or à
apro va ção da CPMF), es tes su bi ram para R$143,89;
em 1996, vol ta ram a ba i xar para R$123,19; al can ça -
ram o pa ta mar de R$145,92, em 1997; mas – ve jam
só – vol ta ram a ba i xar para R$131,18, em 1999, em
ple na vi gên cia da CPMF. Essa cons ta ta ção foi fe i ta
por téc ni cos do IPEA ao ana li sa rem o de sem pe nho
do fi nan ci a men to do se tor sa ú de. Não vou nem en trar
no mé ri to de ou tra cons ta ta ção: a de que, em 1993, as
des pe sas com sa ú de re pre sen ta vam 2,11% do PIB,
mas ba i xa ram para 1,94% em 1998.

No tem, Srªs e Srs. Se na do res, que, após a apro-
va ção da CPMF, esta con tri bu i ção pas sou a ser a
prin ci pal fon te de fi nan ci a men to da sa ú de do go ver no
fe de ral: em 1997, essa fon te foi res pon sá vel pelo cus-
te io de qua se 28% das des pe sas do Mi nis té rio da Sa-
ú de e, em 1998, por 37%. Ou seja, o go ver no de i xou
de apli car re cur sos do Te sou ro para o fi nan ci a men to
da sa ú de. De uma fon te adi ci o nal, pas sou a ser uma
fon te subs ti tu ta.

Se gun do cons ta tam os téc ni cos do IPEA, em-
bo ra a CPMF te nha sido alo ca da in te gral men te para o
Mi nis té rio da Sa ú de, na que le pri me i ro mo men to, esta
con tri bu i ção não pro por ci o nou uma ele va ção dos re-
cur sos, pelo me nos na di men são es pe ra da, em de-
cor rên cia da re du ção da par ti ci pa ção de ou tras fon-
tes. Se ti ves sem sido man ti dos os mon tan tes que as
ou tras fon tes apor ta vam em 1996 – R$19,35 bi lhões
–, e a es tes acres cen ta dos os re cur sos da CPMF, o
Mi nis té rio da Sa ú de te ria apre sen ta do um ní vel de
dis pên dio to tal de R$25,8 bi lhões, em 1997; R$27,2
bi lhões, em 1998; e R$24,3 bi lhões, em 1999, va lo res
mu i to su pe ri o res aos efe ti va men te des pen di dos. 

Tudo isso de mons tra o quan to a CPMF tem ser-
vi do mu i to mais para co brir a ga nân cia do Exe cu ti vo
por no vas con tri bu i ções do que para me lho rar o de-
sem pe nho de pro gra mas so ci a is, como o da sa ú de.

Fica pa ten te a des ne ces si da de des se au men to
de IOF que ago ra se anun cia, en tre ou tras ra zões,
pelo bom de sem pe nho da ar re ca da ção bra si le i ra.
Tan to é as sim, que o Bra sil dis pen sou um sa que de
U$4,6 bi lhões em cré di tos do FMI a que o País te ria
di re i to. Mas, além dis so, o País re sol veu an te ci par um
pa ga men to de U$4,2 bi lhões ao FMI.

O de sem pe nho da ar re ca da ção, que tem cres ci -
do con si de ra vel men te, não se ria tão aba la do pela in-
ter rup ção na co bran ça da CPMF (cer ca de R$10 bi-
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lhões). Isso por que o to tal acu mu la do nos três pri me i -
ros me ses do ano foi su pe ri or em 25% ao mes mo pe-
río do do ano pas sa do. 

Por tudo isso, Srªs e Srs. Se na do res, não de ve -
mos ace i tar go e la aba i xo esse novo au men to do IOF.
Ou bem o Exe cu ti vo res pe i ta o Con gres so e a de li be -
ra ção das ban ca das que aqui têm re pre sen ta ção ou
bem ele ins ta la uma “di ta du ra”, como essa da im po si -
ção de um au men to des ca bi do.

Era o que ti nha a di zer. 

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – 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 42, DE 2000

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217 da Cons-
ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção dos di ri gen -
tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des por to por
mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na -
do res José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel-
lo Par ga.

– 2 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de ori-
gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra 
do Mer co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de 2001, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 20 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para a pre sen te data.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 53, DE 1996

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 53, de 1996 (nº 225/1995, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Rá dio Tu ca 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 Tu ca no, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 149, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Antô nio Car-
los Ju ni or, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do
Cân di do e Ma ri na Sil va.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 408, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 408, de 2001 (nº 1.077/2001, 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 Co o pe ra ção e De sen vol vi men to -
ACOOD a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Mas sa pê, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 50, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor:

Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 415, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 415, de 2001 (nº 1.026/2001, 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 para o Pro gres so da Ci da -
da nia de São Fran cis co do Con de a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Fran-
cis co do Con de, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 91, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car-
los Jú ni or.

– 6 –

REQUERIMENTO Nº 197, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
197, de 2002, do Se na dor Car los Pa tro cí nio, so li ci tan -
do a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 37, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) — Está en-
cer ra da a ses são. 
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(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 15
mi nu tos.)

(OS 14330/02)
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Ata da 55ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 7 de maio 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, Car los Wil son
Ante ro Paes de Bar ros, Mo za ril do Ca val can ti, e Mo re i ra Men des

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – 
Antô nio Car los Va la da res – 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 Be zer ra – 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 – Edu ar do Su plicy –
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 – Fran cis co Escór cio
– 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 – Gil vam Bor ges – 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 Fo ga ça – José Jor ge –
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 Har tung – Pa u lo Sou to
– Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te
– 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 – 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 75 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 328, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Reda ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 81, de 2001 (nº 
3.228, de 2000, na Casa de ori gem).

A Comis são Di re to ra apre sen ta re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 81, de
2001 (nº 3.228, de 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de maio de
2002. – Ra mez Te bet – Antô nio Car los Va la da res –
Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 328, DE 2002

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 na im ple-
men ta ção de pro gra mas ha bi ta ci o na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 10.257, de 10 de ju lho

de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá-
gra fo úni co:

“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.
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PARECER Nº 329, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 20, de
2002 (nº 1.567/2001, 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 Gil van Cos ta 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
Olin da, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Pa u lo Har tung

Re la tó rio:

Vem a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 20, de 2002 (nº 1.567/2001 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 Gil van Cos ta 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 Olin da, Esta do de Per nam bu co“.

Ori gi ná rio da Men sa gem Pre si den ci al nº  1.109,
de 2001, item I, que sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 353, de 5 de ju lho de
2001, do Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, que
ou tor ga per mis são à Fun da ção Gil van Cos ta para
exe cu tar, sem ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos,
ser vi ço de ra di o di fu são 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
Olin da, Per nam bu co.

A Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro ao Pre si-
den te da Re pú bli ca, in ser ta nos au tos, in for ma a re -
gu la ri da de da ins tru ção con for me a le gis la ção que re -
gu la a es pé cie. Ou tros sim, a aná li se téc ni ca da Con -
sul to ria Le gis la ti va da Casa – fls. 98 – con subs tan ci a-
da na Nota Téc ni ca nº 295, de 2002, da la vra do Dou -
to Con sul tor Ru bem Mar tins Amo re se, é ex pres sa ao
afir mar:

”...cons ta tou-se que a do cu men ta ção que o
acom pa nha evi den cia o cum pri men to das for ma li da-
des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de 1992, fi -
can do ca rac te ri za do que a en ti da de Fun da ção Gil van
Cos ta aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, nos ter mos
da Re so lu ção su pra ci ta da.

Para Cons tar, no me ia-se sua di re ção (cf. fls.
86/87), a sa ber:

• Di re tor Pre si den te – Ze ne i de Ma ria de Sou za Cos ta
• Di re tor Vi ce-Presidente – Ja ques Ju ni or dos San-
tos Sil va
• Di re tor Se cre tá rio – Ge a ne de Lima Sil va
• Di re tor Te sou re i ro – Ze ne i de Oli ve i ra Sou za“

É o Re la tó rio.

Voto

O exa me e apre ci a ção, pelo Con gres so Na ci o-
nal, dos atos que ou tor gam e re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para a exe cu ção de ser vi-
ços de ra di o di fu são, ema na dos do Po der Exe cu ti vo,
atu al men te por meio de Por ta ria do Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção, deve obe de cer, nes ta Casa, às for ma li-
da des e a cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção do
Se na do Fe de ral nº 39, de 1992.

O co te jo da que la nor ma com os do cu men tos
que Instru em o fe i to evi den cia o cum pri men to das for -
ma li da des le ga is, ca rac te ri zan do o aten di men to pela
Fun da ção Gil van Cos ta de to dos os re qui si tos téc ni-
cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são,
ra zão pela qual Vo ta mos pela apro va ção do De cre to
Le gis la ti vo nº 20, de 2002.

Sala da comissão, 7 de maio de 2002. –
Ricardo Santos, presidente – Paulo Hartung,
Relator, – Geraldo Cândido (Abstenção) – Eduardo 
Suplicy (Abstenção) – Moreira Mendes – Antônio
Carlos Junior – Jonas Pinheiro – José Jorge –
Benício Sampaio – Juvêncio Da Fonseca –
Arlindo Porto – Casildo Maldaner – Maguito Vilela
– Romeu Tuma – Ludio Coelho – Gerson Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

§ 5º – o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
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PARECER Nº 330, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 134, de
2002 (nº 1.487/2001, 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 Jo se fá 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.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.041,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te da 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 fá
Alva res para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão, Esta do de Per nam bu co.

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

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

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção
Jo se fá Álva res (cf. fl. 5):

• Pre si den te – Nil za Alves da Sil va
• Vi ce-Presidente – Alu í zio Álva res dos Pra ze res
• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Ge ral di na
  Por to Me ne zes

II – Aná li se

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

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

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

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 134, de 2002.

Sala da Co mis são, 7 de abril de 2002. – Ri car do
San tos, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re la tor – Ge -
ral do Cân di do (abs ten ção) – Ca sil do Mal da ner –
Mo re i ra Men des – Antô nio Car los Jú ni or – José
Jor ge – Be ní cio Sam pa io – Ju vên cio da Fon se ca – 
Arlin do Por to – Ca sil do Mal da ner – Ma gui to Vi le la
– Ro meu Tuma – Lú dio Co e lho – Edu ar do Su plicy
(abs ten ção) – Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1163

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

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca-

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

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

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

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -

nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos;

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

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

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

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

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des  Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

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

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (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) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que cons -
ta tou a exis tên cia de lap sos ma ni fes tos de re mis são
nos au tó gra fos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 8,
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de 2002 (Me di da Pro vi só ria nº 22/2002 ),que al te ra a
le gis la ção tri bu tá ria fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as,
en ca mi nha dos pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Se na-
do Fe de ral em 19 de abril úl ti mo.

O re fe ri do Pro je to de Lei de Con ver são foi apro -
va do, sem al te ra ções, pelo Se na do Fe de ral no dia 23
de abril e en vi a do à san ção.

Uma vez que se tra ta de ine xa ti dões me ra men te
re mis si vas cuja mo di fi ca ção não im por ta em al te ra-

ção do sen ti do da ma té ria, a Pre si dên cia, nos ter mos
do in ci so III do art. 325 do Re gi men to Inter no, pro ce-
de rá a cor re ção do tex to, co mu ni ca rá o fato à Câ ma ra
dos De pu ta dos e en ca mi nha rá no vos au tó gra fos à
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

É o se guin te o tex to cor ri gi do a ser en -
ca mi nha do à Pre si dên cia da Re pú bli ca:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Há ora do res ins cri tos, mas an tes gos ta ria de
con ce der a pa la vra aos Srs. Se na do res que de se jam
so li ci tar ins cri ção para fa zer uma co mu ni ca ção ina-
diá vel na pror ro ga ção do Hora do Expe di en te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, con for me V. Exª mes mo anun ci ou,
so li ci to mi nha ins cri ção para fa zer uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, no mes mo sen ti do, tam bém so li ci to a mi -
nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co-
mu ni ca ção ina diá vel em ter ce i ro lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Mo re-
i ra Men des e Se bas tião Ro cha es tão ins cri tos para fa -
zer uma co mu ni ca ção ina diá vel na pror ro ga ção da
Hora do Expe di en te, de acor do com o art. 158, § 2º,
do Re gi men to Inter no.

V. Exªs te rão a pa la vra as se gu ra da.
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 Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Com a
permissão do Sr. Presidente, vou fazer uma
sugestão de natureza técnica, pedindo aos
cinegrafistas da TV Senado que acionem apenas
essa câmera, dispensando aquela, porque se torna
mais fácil o diálogo com os telespectadores, uma
vez que o plenário do Senado nesta sessão está
esvaziado. Agradeço a colaboração dos
cinegrafistas da TV Senado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a pobreza 
não é um fenômeno isolado, restrito a determinadas
fronteiras geográficas. A pobreza está em toda parte.
E da pobreza absoluta decorrem o desencanto, a
desesperança e a revolta. A pobreza absoluta passa a 
ser questão de política planetária, passa a ser
catalisadora da insegurança internacional. Mas me
parece, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que as
nações ricas não se aperceberam disso e
prosseguem com a sua política, a do egoísmo,
sacrificando nações em desenvolvimento, adotando
políticas protecionistas, impondo subsídios
extraordinários à agricultura, estabelecendo barreiras 
tributárias ou não-tributárias. E disso decorre uma
competição desigual das nações em
desenvolvimento com as nações ricas do mundo.

É isso o que acon te ce com os pa í ses da União
Eu ro péia. A Eu ro pa es ta be le ce uma po lí ti ca ex ter na
que com pro me te os in te res ses dos pa í ses em de sen-
vol vi men to e uma po lí ti ca in ter na de sub sí di os que,
da mes ma for ma, com pro me te pa í ses como o nos so
que de pen dem de ex por ta ções es pe ci al men te de
pro du tos agrí co las para al can çar o de sen vol vi men to
al me ja do. Um bi lhão de dó la res por dia de sub sí di os
são des ti na dos à agri cul tu ra na Eu ro pa, nos Esta dos
Uni dos e no Ja pão, e, ago ra, o Go ver no nor-
te-americano anun cia um au men to dos in ves ti men tos
no se tor, com sub sí di os ain da ma i o res para a agri cul-
tu ra nor te-americana.

Ain da on tem, des ta tri bu na, re fe ri mo-nos ao de -
sem pre go como enor me de sa fio e dis se mos que, das 
ex por ta ções bra si le i ras, 33% são ori gi ná ri as do agro-
bu si ness, o equi va len te a 11% do Pro du to Inter no
Bru to.

É evi den te que a po lí ti ca pro te ci o nis ta das na -
ções ri cas, as bar re i ras tri bu tá ri as ou não-tributárias,
com pro me tem esse so nho de de sen vol vi men to do
nos so País. Obvi a men te, a nos sa agri cul tu ra se ria
mais rica, ren tá vel e pu jan te se não hou ves se os obs -
tá cu los que são co lo ca dos pe las na ções po de ro sas.
Não cre io ser essa uma ati tu de in te li gen te, por que,
sem dú vi da, ao di fi cul tar o de sen vol vi men to de pa í ses
como o nos so, es tá-se se me an do a dis cór dia no uni -
ver so.

É cla ro que o Bra sil pre ci sa ser mais ou sa do. O
Go ver no bra si le i ro pre ci sa rom per es ses obs tá cu los.
O dis cur so do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so tem sido apla u di do aqui, mas não tem eco a do lá
fora, já que re sul ta dos con cre tos não se ve ri fi cam. É
pre ci so es ta be le cer o pac to do cres ci men to. As de ci-
sões in ter na ci o na is de vem ser de mo cra ti za das. É
pre ci so re ver, Sr. Pre si den te e Srªs e Srs. Se na do res,
a po lí ti ca de fi nan ci a men to aos pa í ses em de sen vol vi-
men to por par te do sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal.
Essa po lí ti ca não é mais com pa tí vel com a re a li da de
des te mo men to. É pre ci so fa zer cres cer o flu xo de ca -
pi ta is para os pa í ses em de sen vol vi men to.

Como se sabe, até dois anos atrás, ob ser va mos
o cres ci men to do flu xo de ca pi ta is, que al can çou 14%. 
De lá para cá hou ve uma re du ção sig ni fi ca ti va, e,
hoje, o flu xo de ca pi ta is cor res pon de a ape nas 7%
para os pa í ses em de sen vol vi men to. Esse pac to de
cres ci men to é uma ne ces si da de em fa vor da paz
mun di al.

Por exem plo, o Pa ra ná, o meu Esta do, que é pri -
vi le gi a do pela for ça da sua agri cul tu ra, des ti na para a
Eu ro pa de 30% a 40% das suas ex por ta ções, sen do
que 36% das ex por ta ções têm ori gem no com ple xo
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soja; 20% de cor rem do se tor de trans por tes, es pe ci al-
men te do de ve í cu los; e 12% de cor rem do se tor da
car ne e do cou ro. Des sas ex por ta ções, 30% a 40%
são des ti na das à Eu ro pa; 18%, ao Naf ta – Esta dos
Uni dos e Mé xi co –; 12%, à Ásia; e ape nas 10%, ao
Mer co sul. Por essa ra zão, o Esta do do Pa ra ná, a
exem plo do que acon te ce com o Bra sil de for ma ge ral,
so fre du ra men te as con se qüên ci as da po lí ti ca pro te-
ci o nis ta, re sul tan te do ego ís mo das na ções po de ro-
sas do mun do.

Cre io que não de ve mos ali men tar mu i tas es pe-
ran ças de que o atu al Go ver no con se gui rá rom per
essa bar re i ra do ego ís mo in ter na ci o nal. Res ta-nos a
es pe ran ça de ver can di da tos à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca apre sen tan do pro pos tas ob je ti vas nes se sen ti-
do. Cer ta men te, o ca mi nho deve ser o pac to das na -
ções em de sen vol vi men to, que, uni das, te rão for ça
ma i or na ten ta ti va de le var na ções po de ro sas ao con -
ven ci men to de que a aber tu ra do co mér cio ex ter no
nos le va rá a uma pros pe ri da de ma i or, so bre tu do em
re la ção às na ções em de sen vol vi men to, por que es tas
são con si de ra das mer ca dos emer gen tes de mu i ta im -
por tân cia para a eco no mia mun di al.

Ve ri fi ca-se que, sus ten ta das por mo der nas te o-
ri as eco nô mi cas, as na ções mais ri cas pre gam o li vre
co mér cio, mas, na prá ti ca, ado tam me di das pro te ci o-
nis tas que con tra ri am, de for ma ab so lu ta, as mo der-
nas te o ri as eco nô mi cas. É o que ve ri fi ca mos, mais re -
cen te men te, da par te do Go ver no dos Esta dos Uni -
dos, quan do ado tou sal va guar das a pre tex to de fa zer
fren te à prá ti ca do dum ping no nos so País, no que
diz res pe i to ao pre ço do aço. Ocor re, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que o Go ver no nor-
te-americano par te da fal sa idéia de que, no Bra sil,
pra ti ca-se dum ping em re la ção ao pre ço do aço. A
nos sa in dús tria si de rúr gi ca é efi ci en te e com pe ti ti va
exa ta men te por que está mu i to pró xi ma das ja zi das e
por que o nos so País pos sui mi né rio de qua li da de ex -
cep ci o nal. Por tan to, so mos mais com pe ti ti vos do que
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te em ma té ria
de si de rur gia.

O que que re mos? O que o Bra sil pode exi gir? O
que os pa í ses em de sen vol vi men to po dem exi gir das
na ções po de ro sas? Tra ta men to igual. Que dêem para 
os pro du tos que ex por ta mos o mes mo tra ta men to
que ofe re ce mos aos pro du tos que im por ta mos! Que
os Esta dos Uni dos ofe re çam para os pro du tos que
ex por ta mos o mes mo tra ta men to que ofe re ce mos,
por exem plo, a pro du tos de tec no lo gia ou à pro pri e da-
de in te lec tu al, que é, sem som bra de dú vi da, pri ma zia
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te!

So mos obri ga dos a ex por tar ain da por que a
nos sa in dús tria não al can çou os pa ta ma res tec no ló-
gi cos que a glo ba li za ção exi ge. So mos obri ga dos a
ex por tar vo lu mes sig ni fi ca ti vos de ma té ria-prima. E,
exa ta men te por isso, so mos con ti dos no nos so pro-
ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co.

Evi den te men te, não po de mos in ter fe rir nas po lí-
ti cas pú bli cas ado ta das por ou tras na ções. Não po de-
mos, ob vi a men te, im pe dir que na ções da Eu ro pa ofe -
re çam US$60 bi lhões anu al men te de sub sí di os à
agri cul tu ra. Mas o que de ve mos exi gir é que nos tra -
tem, no que diz res pe i to à com pe ti ção do co mér cio in -
ter na ci o nal, da mes ma for ma como nós os tra ta mos
da qui.

É evi den te que não po de mos, a exem plo do que
fa zem as na ções ri cas, in ves tir em sub sí di os para a
agri cul tu ra, por que, la men ta vel men te, as dí vi das pú -
bli cas bra si le i ras, in ter na e ex ter na, que hoje al can-
çam 55% do Pro du to Inter no Bru to, im pe dem-nos de
in ves tir em se to res fun da men ta is para o nos so de-
sen vol vi men to, já que so mos for ça dos a pra ti car ele-
va das ta xas de ju ros na ro la gem de uma dí vi da pú bli-
ca im pos sí vel de ser ad mi nis tra da ain da no pla no in -
ter no. O Go ver no da União já ob te ve re la ti vo êxi to na
ad mi nis tra ção da dí vi da ex ter na, alon gan do-a para
tor ná-la me nos su fo can te, mas ain da não en con trou
os ca mi nhos para a ad mi nis tra ção da dí vi da in ter na
de for ma com pa tí vel com a re a li da de eco nô mi ca do
nos so País.

Cre io se rem es ses os pon tos fun da men ta is para 
qual quer pro pos ta de can di da to à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca. Sem me di das ob je ti vas e in te li gen tes que nos 
le vem a con clu ir que há sa í das para o im pas se da dú -
vi da pú bli ca e para o im pas se das nos sas re la ções no 
pla no do co mér cio in ter na ci o nal, sem so lu ções ade -
qua das para es sas ques tões, cer ta men te não po de-
mos as su mir o com pro mis so de re to mar mos o cres ci-
men to eco nô mi co nos pa ta ma res exi gi dos pela so ci e-
da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, todo ano ele i to ral é ano de es pe-
ran ça; res sus ci tam-se as es pe ran ças. Como en si na
Grunsky, se so mos – e te mos que ser –  pes si mis tas
no di ag nós ti co, de ve mos ser oti mis tas na so lu ção.

É isso o que es pe ra mos dos can di da tos à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na,
pró xi mo ora dor ins cri to, por 20 mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa-
da, a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de di vul gou uma
pes qui sa que co lo ca o Bra sil em pri me i ro lu gar no
ran king dos cri mes co me ti dos com ar mas de fogo e
em ter ce i ro lu gar no ran king do ho mi cí dio ju ve nil.

É es tar re ce dor que isso acon te ça. Por ín do le,
não so mos um povo vi o len to; por ín do le, so mos,
como bem di zem al guns ar ti cu lis tas, um povo mu i to
mais do diá lo go do que da vi o lên cia. Di fe ri mo-nos dos 
his pâ ni cos, que, quan do che ga ram a este País, trou -
xe ram três ban de i ras: Deus, ouro e gló ria. Pre o cu pá-
va mo-nos mais com Deus e com o ouro; não tí nha-
mos a pre o cu pa ção com a gló ria, que, às ve zes, pode
ser trans for ma da em uma gran de vi o lên cia.

Ve ja mos o que ocor reu em al gu mas re vo lu ções,
mes mo re cen te men te, quan do 200 pes so as mor re-
ram du ran te a Re vo lu ção de 1964. Éra mos 130 mi -
lhões; ao lado, em um país com 30 mi lhões de ha bi-
tan tes, fo ram mor tas 30 mil.

So mos, por na tu re za, pes so as pa cí fi cas. O que
será que faz com que es te ja mos en ca be çan do esse
ran king? Será que isso se dá de vi do ao de ses pe ro, à
fa ci li da de com que se com pram ar mas de fogo? Não
é ver da de. Há pa í ses onde é li vre a com pra de ar mas
de fogo. Será que isso se deve à de ses pe ran ça dos
jo vens em re la ção ao em pre go, ao des pre pa ro, à in -
cer te za de um fu tu ro pro mis sor? Alguns mo ti vos de-
vem exis tir, e al gum de les pode até es tar re la ci o na do
à Jus ti ça len ta, ao fato de a Po lí cia pre ci sar ser me -
lhor equi pa da.

Mas eu que ria mu dar esse en fo que. Já nem
que ro fa lar no País todo, ape nas en fo car o meu Nor -
des te.

O meu Nor des te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, cla ma por so lu ções há mu i tos sé cu los. Lá,
ocor reu o pri me i ro ci clo eco nô mi co, o do pau-brasil. O 
pau-brasil do Nor des te era mais ten ro e mais fá cil de
ser tri tu ra do para a re ti ra da da tin tu ra ver me lha, tão
al me ja da nos anos 1500. Com isso, ba ra te ou-se
enor me men te a tin tu ra dos te ci dos, que pas sa ram a
ser fa cil men te co lo ri dos pelo pau-brasil. 

De po is, veio o ci clo da ca na-de-açúcar, e o Nor -
des te teve os seus en ge nhos. Esses en ge nhos de cli-
na ram quan do, per se gui dos, mu i tos ju de us mi gra ram
para as Anti lhas e para Nova Ior que, cri an do uma co -
lô nia na ilha de Ma nhat tan.

Em se gui da, vi e ram o ci clo do café e a in dus tri a-
li za ção, e o País de sen vol veu-se. Pro me te ram con-
ser tar essa si tu a ção, mas há quan tos anos nós, nor -
des ti nos e nor tis tas, con ti nu a mos aguar dan do esse
con ser to!

Cel so Fur ta do e Jus ce li no cri a ram a Su de ne e a
Su dam. Mu i tas so lu ções fo ram en con tra das, não to-
das, mas es ses dois ór gãos fo ram ala van cas im por-
tan tes para o pro gres so da Re gião Nor te e toda a
nos sa re gião nor des ti na, in clu si ve con tri bu in do para a 
cri a ção e o cres ci men to da clas se mé dia, pra ti ca men-
te ine xis ten te: ou se era po bre ou se era rico. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há um
ano es tão fe cha das a Su de ne e a Su dam. Fo ram cri a-
das, em seu lu gar, a ADA e a Ade ne, que até hoje não
fo ram im plan ta das.

Mu i tos, aqui, po dem di zer: “E quan do V. Exª era
Mi nis tro, por que não pro cu rou fa zê-lo?” Pro cu rei, fiz
tudo o que pude para agi li zar os pro ces sos que es ta-
vam pa ra li sa dos na Su dam e na Su de ne. Pri me i ro,
ten tei fa zer uma tri a gem dos pro ces sos, di vi din do-os
– como já dis se – em qua tro ca te go ri as. Em pri me i ro
lu gar, os que não ti nham ne nhum pro ble ma, que po di-
am ser pa gos com tran qüi li da de. Afi nal de con tas, so -
mos de ve do res, pois a Re pú bli ca fez um con tra to com 
es sas em pre sas e já de ve ria ter pago a par ce la há
mu i to tem po. Numa eco no mia di fí cil, esse di nhe i ro
está fa zen do fal ta para ca pi tal de giro e com ple men ta-
ção. Ou tra par ce la foi a dos que que ri am se adap tar
ou por ca u sa de tec no lo gia ou por que mu dou a eco -
no mia, e, des de que não hou ves se pre ju í zo a nin-
guém, foi per mi ti da essa mu dan ça. Um ter ce i ro gru po
de pro ces sos, pura e sim ples men te pe las di fi cul da-
des que sur gi ram por pra ti ca men te ter ocor ri do a fi na-
li za ção da cor rup ção, tam bém des de que não hou-
ves se pre ju í zos, pôde ser ar qui va do. Os re ma nes cen-
tes fo ram os que le sa ram as ins ti tu i ções: re ce be ram
di nhe i ro e nada fi ze ram, emi ti ram no tas fri as e de ram
fim ao di nhe i ro pú bli co. Esses es tão, hoje, res pon den-
do, tan to na Su dam como na Su de ne, pe ran te a lei, a
Re ce i ta Fe de ral, o Mi nis té rio Pú bli co e tudo o mais.

Fizemos isso. Tentamos e conseguimos pagar
alguns desses processos que estavam inteiramente
corretos. Na Sudam, só conseguimos pagar dois: o da 
Eletronorte, por causa da crise da eletricidade, e o da
Ferronorte, que estava paralisada, com três mil
empregados parados. Havia interesse do Governo
em que se tocasse essa ferrovia porque ela será uma
veia fundamental para o barateamento da circulação
da riqueza brasileira, pois chegará até Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, e a levará para os portos. Na
área da Sudene, conseguimos pagar um pouco mais:
cerca de trinta ou quarenta projetos.

No en tan to, para sur pre sa nos sa, os me ca nis-
mos no vos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es -
tão pa ra li sa dos. A Su de ne an ti ga está sen do ex tin ta.
Há lá uma pes soa, co lo ca da por nós, en car re ga da da
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li qui da ção de todo esse acer vo. Há con tas a pa gar,
mas a Su de ne não pode fa zê-lo por que não mais
exis te e, por tan to, não tem di nhe i ro. Até os pré di os lhe 
fo ram ti ra dos. Para a nova Ade ne, não fo ram no me a-
dos os di re to res até hoje e, sen do as sim, não pode
usar o di nhe i ro pre vis to no Orça men to. Há um ano es -
ta mos vi ven do uma si tu a ção in te i ra men te kaf ki a na:
uma deve e não pode pa gar por que não exis te; a ou -
tra tem o di nhe i ro mas não pode pa gar por que não
tem di re to ria.

Nós, nor des ti nos, te mos sido tí mi dos. Usa ria até 
uma ex pres são mais for te: te mo-nos com por ta do co -
var de men te. E por quê? Por que fi ca mos tão per ple-
xos di an te dos fa tos de que to ma mos co nhe ci men to
que pa ra li sa mos a ação. Por isso, há um ano toda
essa re gião não tem fun ci o nan do a im por tan te ala-
van ca da Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do
Nor des te, hoje Agên cia de De sen vol vi men to do Nor -
des te.

Di fe ren te não ocor reu na re gião ama zô ni ca: a
pa ra li sia é a mes ma. A si tu a ção tam bém é a mes ma:
con tas a pa gar da Su dam, que não pode fa zê-lo por -
que não mais exis te – o ele va dor não fun ci o na, não há 
pa pel, ca fe zi nho ou xe rox, pois não exis te ver ba. O di -
nhe i ro novo des ti na do pelo Orça men to à ADA não
pode ser me xi do, por que não há di re to res.

Re pi to que essa é uma si tu a ção kaf ki a na, que
com ple tou um ano, co me mo ra do por fun ci o ná ri os e
em pre sá ri os - um ano de fal ta das duas agên ci as.

Um ter ce i ro ór gão, a Agên cia do Cen tro-Oeste,
já de ve ria ter sido cri a do, mas não o foi.

Para abor dar esse as sun to, hoje ocu po a tri bu-
na, para pe dir às au to ri da des fe de ra is que agi li zem
esse pro ces so. Sei que cul pa dos so mos nós, os po lí ti-
cos, por que nos aco var da mos. Fo ram tan tos os es-
cân da los que fi ca mos pas mos, olhan do de lon ge o
que es ta va acon te cen do. Sei que tam bém so mos cul -
pa dos, nós, em pre sá ri os, por que tam bém nos aco-
var da mos, fi ca mos pre o cu pa dos: quem será que está 
en vol vi do? Um ano de po is, a si tu a ção con ti nua a
mes ma. Para os em pre sá ri os do Sul e Su des te, ela
não cria pro ble mas. Pelo con trá rio, é até tran qüi li za-
do ra, por que eles têm tec no lo gia e know-how para
usar o BNDES, fa zen do-o com mu i ta fa ci li da de. Para
nós, que não tí nha mos e não te mos esse know-how,
a Su de ne e a Su dam eram a úni ca so lu ção e a úni ca
ala van ca que tí nha mos no Cen tro-Oeste, no Nor te e
no Nor des te, e há um ano que es ta mos, de for ma es -
tu pe fa ta, cons ta tan do a sua pa ra li sa ção.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO.) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB.) – V. Exª
tem o apar te.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª abor da um tema da ma i or im -
por tân cia para o de sen vol vi men to das re giões des te
País, e o faz com co nhe ci men to de ca u sa, até por que
V. Exª, como ex-Ministro, pro cu rou co nhe cer de ta lhes
des te nos so so fri do País. V. Exª se re fe riu à Su dam e
à Su de ne, Su pe rin ten dên ci as im por tan tes para o de -
sen vol vi men to das Re giões Nor te e Nor des te. Tam-
bém aqui no Cen tro-Oeste exis tiu a Su de co – Su pe-
rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Cen tro-Oeste –,
um ins tru men to im por tan te para o de sen vol vi men to
da nos sa Re gião, ex tin to com a pro mes sa de que se -
ria subs ti tu í do por um ou tro ór gão. No en tan to, até
hoje não sur giu ne nhum me ca nis mo de subs ti tu i ção
da Su de co. No caso da Su dam e da Su de ne, o Bra sil
to mou co nhe ci men to dos mo ti vos pe los qua is elas fo -
ram ex tin tas. Infe liz men te, no bre Se na dor, por que
acre di to que, quan do há cor rup ção, os cor rup tos é
que de vem ser pu ni dos e não as ins ti tu i ções. Se as -
sim agir mos, aca ba re mos com to das as ins ti tu i ções
des te País. Há cor rup ção no Ban co do Bra sil? Aca ba-
mos com ele. Há cor rup ção na Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral? Aca ba mos com a Ca i xa. Pen so que os cor rup-
tos é que de vem ser pu ni dos, ou en tão que se no me ie
quem te nha ido ne i da de mo ral, com pe tên cia, res pon-
sa bi li da de e se ri e da de para os co man dos ad mi nis tra-
ti vos des sas Agên ci as e Su pe rin ten dên ci as. Sa be-
mos que o de sen vol vi men to das nos sas re giões fica
al ta men te com pro me ti do, por que se quer exis te uma
ins ti tu i ção para acom pa nhar pari pas su as suas ne -
ces si da des. Por isso, têm sur gi do cons tan te men te os
bol sões de mi sé ria, as fa ve las. Tais Su pe rin ten dên ci-
as acom pa nha vam, de per to, tam bém os mo vi men tos
so ci a is. Infe liz men te, hoje, a po bre za, a mi sé ria e a
fome têm au men ta do as sus ta do ra men te em nos so
País. A vi o lên cia é fi lha da fome, da mi sé ria, do de-
sem pre go e do des cu i do, de uma for ma ge ral, para
com os pro gra mas so ci a is. Con gra tu lo-me com V. Exª. 
O mun do po lí ti co pre ci sa se pre o cu par com es sas
ques tões fun da men ta is e bá si cas para o nos so de-
sen vol vi men to. No en tan to, a meu ver, isso não vem
ocor ren do. Meus cum pri men tos!

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la.

Na ver da de, V. Exª fez o link à con clu são do
meu pro nun ci a men to. A vi o lên cia che gou a um ní vel
in su por tá vel. Veja V. Exª que as re giões mais so fri das
são jus ta men te aque las que pre ci sam de ma i o res cu i-
da dos para que as pes so as não se des lo quem do seu 
meio so ci al, onde têm um nome a ze lar – são fi lhos de 
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fu la no e ne tos de si cra no. O que se ve ri fi ca é que es -
sas pes so as têm-se des lo ca do para uma me ga ló po-
le, onde se tor nam um joão-ninguém; re vol tam-se, vi -
ram ban di dos e ge ram cada vez mais vi o lên cia.

Sr. Pre si den te, não es tou aqui para cru ci fi car o
Go ver no, até por que fiz par te dele. Mas que ro de i xar
cla ro que tudo fiz para agi li zar es sas agên ci as, in clu-
si ve a da Re gião Cen tro-Oeste, hoje trans for ma da em 
uma Se cre ta ria Espe ci al. Enten do que pre ci sa mos
trans for má-la no va men te em agên cia. Não há ra zão
para que o Cen tro-Oeste não te nha o mes mo sta tus
dado às ou tras duas Re giões, até por que o Cen-
tro-Oeste, que é um ce le i ro e tem um fu tu ro bri lhan te,
é a Re gião que mais tem cres ci do no País. Caso pro -
vi dên ci as não se jam to ma das ra pi da men te no sen ti do
de que es ses me ca nis mos vol tem a fun ci o nar, es ta re-
mos ace le ran do essa des pro por ção e, com toda a
cer te za, ace le ran do os me i os para o cres ci men to da
vi o lên cia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei que
ou tras co i sas pre ci sam ser fe i tas no Nor des te. Cada
vez que olho para a Se na do ra He lo í sa He le na lem-
bro-me da bri ga de S. Exª para a re vi ta li za ção do São
Fran cis co, que tem que ser fe i ta. Te mos que fa zer a in -
ter li ga ção das ba ci as To can tins e São Fran cis co. Te -
mos que bus car tam bém a adu ção de 2% da água, ou 
con co mi tan te, ou via To can tins, para as re giões que
não têm água quan do che ga a es ti a gem. Te mos que
fa zer o ga so du to pelo in te ri or da nos sa Re gião, por -
que, se con ti nu ar mos que i man do a pou ca le nha que
te mos, logo te re mos um de ser to em todo o Nor des te.
Te mos que re vi ta li zar a Trans nor des ti na.

Tudo isso, Srªs e Srs. Se na do res, é lem bra do
quan do se apro xi mam as ele i ções, mas de po is é le tra
mor ta. Qu an ta co i sa já po de ría mos ter fe i to! Qu an to
tem po per di do!

Pre o cu pa-me que um País como o nos so, que
tem um fu tu ro bri lhan te, em um mo men to em que
acon te cem cri ses em vá ri os pa í ses do mun do, como
Ve ne zu e la, Co lôm bia, Argen ti na, in clu si ve nos Esta -
dos Uni dos, que pas sa por um pro ble ma ter rí vel com
a se gu ran ça de po is de se tem bro úl ti mo, não es te ja
apro ve i tan do as opor tu ni da des! Em vez dis so, aqui
no Bra sil, a ma i o ria da clas se po lí ti ca olha para o pró -
prio um bi go, a ma i o ria da clas se po lí ti ca pre o cu pa-se
com fu xi cos par ti dá ri os e não com o que está acon te-
cen do no res tan te do mun do. Enquan to pa í ses pe-
que ni nos como Ta i wan, que ocu pa um pe que no es -
pa ço ter ri to ri al e tem uma po pu la ção de 22 mi lhões
de ha bi tan tes, tem mais de US$900 bi lhões em pres-
ta dos mun do afo ra, nós, com uma ex ten são gi gan tes-
ca e com mais de 170 mi lhões de ha bi tan tes, es ta mos

pros tra dos, pe din do aju da aqui e ali e des ti nan do
mais de qua tro quin tos da nos sa re ce i ta para o pa ga-
men to de dí vi das.É tris te! É mu i to tris te ver tudo isso!

Sr. Pre si den te, de i xo um ape lo a to dos os Se na-
do res, prin ci pal men te aos nor des ti nos: que fa ça mos
um es for ço para que não se com ple te um se gun do
ano sem a Ade ne e sem a ADA. São ala van cas mu i to
im por tan tes que não po dem de i xar de ser uti li za das
para aju dar um povo so fri do, que, se não ti ver opor tu-
ni da de de tra ba lho em sua ter ra, vai con ti nu ar a au -
men tar as es ta tís ti cas de vi o lên cia, que en ver go nham
qual quer bra si le i ro. So mos o nú me ro um, se gun do a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, em mor tes por arma
de fogo e em cri mes pra ti ca dos por ado les cen tes.
Acre di to que qual quer bra si le i ro se en ver go nha rá e
se en tris te ce rá di an te des sas es ta tís ti cas, as sim
como acon te ce co mi go nes te mo men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na,
pró xi ma ora do ra ins cri ta.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, exis te um tex to
mu i to in te res san te e ex tre ma men te atu al, so bre o
qual já tive a opor tu ni da de de me re fe rir nes ta Casa.
Falo do “Ser mão do bom la drão”, do Pa dre Antô nio
Vi e i ra. O tex to fala de como a Bí blia e de como Je sus
tra ta vam de for ma di fe ren ci a da o la drão po bre do la -
drão rico. Si na li zan do como Ele tra tou Di mas e Za-
queu. No tex to, exis te uma par te mu i to in te res san te,
em Pro vér bi os, Se na dor Mes tri nho, que diz – e isto
não está no li vri nho da Esquer da bra si le i ra; está es -
cri to em Pro vér bi os, na Bí blia – : “Não é gran de a cul -
pa de quem fur ta se fur ta para ma tar a fome”.

É exa ta men te por isso que, to dos sa be mos,
Cris to per do ou Di mas, que foi cru ci fi ca do jun ta men te
com Ele. Je sus o ca rac te ri zou como o bom la drão. Por 
quê? Por que ele es ta va des pi do, pre ga do na cruz, na
ex tre ma po bre za, im pos si bi li ta do de res ti tu ir qual quer
co i sa que ti ves se rou ba do an te ri or men te e, se o ti ves-
se fe i to para ma tar a fome, já es ta ria, sem dú vi da al -
gu ma, sem a cul pa bi li da de pre sen te. Cris to res ga tou
al guns pre ce i tos ex tre ma men te in te res san tes, como
o fato de que se deve dar tra ta men to di fe ren te a cada
la drão. Di zia Ele que a Za queu, la drão rico, de ve ria
ser dado um cas ti go ma i or por que ele era o cha ma do
la drão to le ra do. O que é o la drão to le ra do? É aque le
cuja ri que za já é a imu ni da de ne ces sá ria para rou bar
sem cas ti go, sem for ca e sem cul pa. Qu al quer um de
nós sabe dis so. Qu an do o fa ve la do, no auge do de-
ses pe ro, se joga na mar gi na li da de ou no nar co trá fi co,

07468 Quarta-feira  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



como úl ti mo re fú gio, já sabe o que o es pe ra por que já
viu um ami go ou um pa ren te ser as sas si na do, aos 16
ou 17 anos, ví ti ma da es tru tu ra do cri me a que ser ve.
O la drão rico, não. É o la drão to le ra do. A este a pró -
pria ri que za e as re la ções po lí ti cas con fe rem imu ni da-
de. Então, rou ba sem ter medo da for ca, da lei, de ab -
so lu ta men te nada. 

Há um ou tro tex to mu i to bo ni to, tam bém da Bí-
blia, Se na dor Va la da res – não tem nada com a
Esquer da –, em Sa lo mão, que diz as sim: “O la drão
que fur ta para co mer não vai nem leva ao in fer no. Os
que não só vão, mas le vam, são os la drões de ma i or
ca li bre e de mais alta es fe ra, os qua is, de ba i xo do
mes mo nome e do mes mo pro ce di men to, agem” 

Diz ain da ou tro San to – nin guém da Esquer da –, 
São Ba sí lio Mag no: “Não são só la drões os que cor -
tam bol sas ou es pre i tam os que se vão ba nhar, para
lhes co lher a rou pa; os la drões que mais pró pria e dig -
na men te me re cem este tí tu lo são aque les a quem os
reis en co men dam os exér ci tos e le giões, ou o go ver-
no das pro vín ci as, ou a ad mi nis tra ção das ci da des, os 
qua is, já com ma nha, já com for ça, rou bam e des po-
jam os po vos. Os ou tros la drões rou bam um ho mem;
es tes rou bam ci da des e re i nos; os ou tros fur tam de -
ba i xo do seu pró prio ris co; es tes sem te mor nem pe ri-
go; os ou tros, se fur tam são en for ca dos; es tes fur tam
e en for cam”. Sr. Pre si den te, tudo isso está na Bí blia.

São To maz de Aqui no ain da diz algo mu i to im -
por tan te para nós, que te mos a obri ga ção de fis ca li-
zar os atos do Po der Exe cu ti vo e ga ran tir que aqui lo
que está no Có di go Pe nal, que in clu si ve leva para a
ca de ia, tais como cri mes con tra a ad mi nis tra ção pú -
bli ca, ex plo ra ção de pres tí gio, trá fi co de in fluên cia, in -
ter me di a ção de in te res ses pri va dos: “Aque le que tem
a obri ga ção de im pe dir que não se fur te, se não o im -
pe diu, fica obri ga do a res ti tu ir o que se fur tou. E até os 
prín ci pes que, por sua cul pa, de i xa rem cres cer os la -
drões, são obri ga dos à res ti tu i ção; por quan to as ren -
das com que os po vos os ser vem e as sis tem são
como es ti pên di os ins ti tu í dos e con sig na dos por ele
para que os prín ci pes guar dem e man te nham em jus -
ti ça”.

Estou tra tan do de al guns des ses tre chos da Bí -
blia, em bo ra te nha uma fra se mu i to bo ni ti nha que diz
as sim: “Não há de ba i xo do céu ne nhum se gre do que
não pos sa ser re ve la do”. Como nós, da Opo si ção, não
sa be mos ain da se essa ma té ria que está na re vis ta
Veja é al gum dos se gre dos a que se re fe re a Bí blia, não 
va mos ain da fa zer ju í zo de va lor so bre a ma té ria que
está na re vis ta, em bo ra se tra te de re por ta gem ex tre-
ma men te im por tan te para o Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nós, da
Opo si ção, es ta re mos apre sen tan do, ama nhã, um re -
que ri men to, as si na do pelo Se na do res Edu ar do Su-
plicy, Jef fer son Pé res, Ro ber to Sa tur ni no, por mim,
en fim, por to dos que com põem a Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le, so li ci tan do a aber tu ra de um pro -
ce di men to in ves ti ga tó rio so bre o tema, que é ex tre-
ma men te gra ve, pois tra ta de tudo aqui lo que é de vi-
da men te con de ná vel no Có di go Pe nal, ou seja, pro pi-
na. O re ce bi men to de co mis são, no pro ces so de pri -
va ti za ção, é pro pi na, efe ti va men te.

To dos sa be mos que, como a Cons ti tu i ção es ta-
be le ce, o ide al – se ti vés se mos a in de pen dên cia ne -
ces sá ria – se ria abrir uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, que é a úni ca que tem o po der de in ves ti ga-
ção pró prio das au to ri da des ju di ci a is e pos si bi li ta ria a
uti li za ção dos me ca nis mos áge is ne ces sá ri os para
des ven dar os mis té ri os lim pos ou su jos que es tão
sen do di vul ga dos pela re vis ta Veja. Como é a co mis-
são par la men tar de in qué ri to que pode que brar si gi lo
ban cá rio, fis cal e te le fô ni co e con vo car não ape nas
agen tes pú bli cos, mas tam bém per so na li da des en-
vol vi das em qual quer es cân da lo, de nún cia ou in dí cio
re le van te de cri me con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca, se -
ria de fun da men tal im por tân cia que se ins ta las se
uma CPI. 

Apre sen ta re mos, ama nhã, na Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le, um re que ri men to para aber tu ra
de pro ce di men to in ves ti ga tó rio, e é de fun da men tal
im por tân cia que os Mi nis tros que se apre sen ta ram
como co nhe ce do res des se tipo de de li to pos sam aqui 
pres tar es cla re ci men tos. Como os ou tros não es tão
na con di ção de agen te pú bli co, in fe liz men te não po -
de rão ser con vo ca dos e, sim, con vi da dos. Daí a ne -
ces si da de de tra ba lhar mos, se qui ser mos que esta
Casa cum pra a sua obri ga ção cons ti tu ci o nal, res pe i-
tan do a or dem ju rí di ca vi gen te para que con si ga mos
abrir uma co mis são par la men tar de in qué ri to.

Enquan to esse as sun to tra mi ta nas duas Ca sas,
te mos a obri ga ção de abrir um pro ce di men to in ves ti-
ga tó rio. Nem vou ci tar, Se na dor Tião Vi a na, al gu mas
fa lhas que de tec ta mos. Espe ro que te nha sido ape-
nas um lap so da per so na li da de po lí ti ca do ci ta do ou
um lap so do jor na lis ta a pos si bi li da de de que al gum
ex-ministro ou mi nis tro te nha to ma do co nhe ci men to
do as sun to, sem que se ti ves se en vol vi do sob a ale -
ga ção de que o caso não es ta va res tri to à sua área de 
atu a ção. Ima gi ne, Se na dor Tião Vi a na, se V. Exª, ou o
Se na dor Edu ar do Su plicy, ou eu to mar mos co nhe ci-
men to de uma de nún cia gra ve de cri mes co me ti dos
con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca e não to mar mos ne -
nhu ma pro vi dên cia, es ta re mos pre va ri can do. E pre-
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va ri ca ção tam bém ocor re ria se es ti vés se mos num
país que não fos se o país da im pu ni da de, onde al -
guns vêem o sol nas cer qua dra do por te rem rou ba do
pão para ma tar a fome.

Daí a ne ces si da de, Sr. Pre si den te, de que esta
Casa se po si ci o ne de uma for ma fir me e in de pen den-
te. Não ha ve rá pro ble ma – nós, que so mos do in te ri or,
sa be mos do di ta do que diz que quem não deve não
teme e nem tre me –, se, no pro ce di men to in ves ti ga tó-
rio fi car com pro va do que nada dis so é ver da de, será o 
mais belo sal vo-conduto, ates ta do de ido ne i da de mo -
ral para to das as per so na li da des que es tão sen do ci -
ta das, se jam can di da tos a pre si den te ou ou tros. A
ma té ria da re vis ta di vul ga que o se nhor, que está sen -
do ci ta do como o que es ta va fa zen do trá fi co de in-
fluên cia, ex plo ra ção de pres tí gio, in ter me di a ção de
in te res se pri va do, en quan to di ri gen te ma i or do Ban co
do Bra sil, era um dos ar ti cu la do res do fun do de cam -
pa nha de um can di da to à pre si dên cia. É de fun da-
men tal im por tân cia que pos sa mos es cla re cer isso.

Já di zia Pa dre Antô nio Vi e i ra, cuja obra o Se na-
dor Gil ber to Mes tri nho co nhe ce, que o pior di a bo é o
di a bo mudo, o elo qüen te mudo. É aque le que se cala
di an te do que é ex tre ma men te gra ve, que exi ge do
Con gres so Na ci o nal, do Se na do Fe de ral o ver da de i ro
es cla re ci men to dos fa tos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na do ra He lo í sa He le na?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
do ra He lo í sa He le na, V. Exª traz aqui as re fle xões do
Pa dre Antô nio Vi e i ra a res pe i to de gra ves fa tos que
po dem ter ocor ri do no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli-
ca Fe de ral, es pe ci al men te du ran te o pro ces so de pri -
va ti za ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce e, de po is,
das em pre sas do Sis te ma Te le brás. A Opo si ção,
quan do da di vul ga ção das gra va ções de con ver sas
te le fô ni cas en tre au to ri da des do Pa lá cio do Pla nal to e 
Mi nis tros, já ha via ten ta do re a li zar uma Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, para apu rar os fa tos, mas,
na oca sião, não con se guiu o nú me ro de as si na tu ras
ne ces sá rio. Ago ra, sur ge a no tí cia de que, al guns
anos an tes, quan do da pri va ti za ção da Vale do Rio
Doce, a mes ma per so na gem que te ria agi do de ma -
ne i ra a ar ti cu lar a ação dos fun dos de pen são de se
jun ta rem a gru pos eco nô mi cos pri va dos para ad qui ri-
rem as em pre sas do gru po Tele brás es ta va tam bém
en vol vi da na ar ti cu la ção jun to a ou tros gru pos eco nô-
mi cos que de se ja vam par ti ci par do le i lão da Com pa-
nhia Vale do Rio Doce. Acon te ce que a per so na gem

cen tral na his tó ria, o Sr. Ri car do Sér gio, sen do Di re tor
da Área Inter na ci o nal do Ban co do Bra sil e da Pre vi,
re a li zou ações no sen ti do de fa zer os fun dos de pen -
são, como a Pre vi e ou tros, agi rem em con so nân cia
com aque les in te res ses. Di an te da ob ser va ção do
ex-Ministro Luiz Car los Men don ça de Bar ros e do atu -
al Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to Sou za, de que 
te ri am ou vi do di re ta men te do atu al Pre si den te da
Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal, Ben ja min Ste in-
bruch, que o Sr. Ri car do Sér gio te ria pe di do uma co -
mis são para agir de acor do com os in te res ses de al -
guns gru pos, cabe es cla re cer o epi só dio: se hou ve ou 
não o pa ga men to da co mis são, se o pro ce di men to
des se Di re tor do Ban co do Bra sil foi, de fato, o de pe -
dir uma co mis são e qual foi o pro ce di men to no âm bi to
do Exe cu ti vo; se eles le va ram isso ao co nhe ci men to
do Pre si den te da Re pú bli ca, como está re gis tra do na
ma té ria, qual foi o pro ce di men to de Sua Exce lên cia.
Afir ma-se na re vis ta que o Se na dor José Ser ra se ria
pes soa bas tan te li ga da ao Sr. Ri car do Sér gio. Co nhe-
ço o Se na dor José Ser ra des de a mi nha ado les cên cia
e sem pre o tive como uma pes soa sé ria em seus pro -
ce di men tos; S. Exª sem pre es te ve a exi gir, como Par -
la men tar da Opo si ção du ran te o Go ver no Fer nan do
Col lor de Mel lo, es cla re ci men tos so bre o que po de ri-
am ser pro ce di men tos ina de qua dos. Ora, se ria pró-
prio, numa cir cuns tân cia como esta, que ou vís se mos
o Se na dor José Ser ra, para que ex pli cas se exa ta-
men te tudo que acon te ceu e que é do seu co nhe ci-
men to. Ima gi no que S. Exª, uma pes soa em pe nha da
na de fe sa do in te res se pú bli co e de ações as mais
ade qua das e re ti lí ne as pos sí ve is, pos sa apro ve i tar o
fato de ser, como nós, um Se na dor e es cla re cer o
caso, que co nhe ce mais do que mu i tos de nós. Mas
tem V. Exª ra zão: cons ti tui nos so de ver, como re pre-
sen tan tes es co lhi dos pelo povo, fis ca li zar os atos do
Exe cu ti vo; esse é nos so de ver cons ti tu ci o nal. Te mos
di a lo ga do com o Lí der do PT na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, o De pu ta do João Pa u lo Cu nha, que con si de rou a 
hi pó te se de co le tar mos o nú me ro su fi ci en te de as si-
na tu ras para a re a li za ção de uma CPI. No en tan to,
con ver san do com Se na do res de di ver sos Par ti dos,
ve ri fi ca mos que, por en quan to, há con cor dân cia so -
bre os se guin tes pro ce di men tos: que, na Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le, ve nha mos a so li ci tar a
aber tu ra de um pro ces so de apu ra ção des ses fa tos e
que pos sa mos con tar com a pre sen ça da que las per -
so na gens ci ta das na ma té ria, como, por exem plo, o
Sr. Ri car do Sér gio, os Mi nis tros Luiz Car los Men don-
ça de Bar ros e Pa u lo Re na to Sou za e o pró prio Ben ja-
mim Ste in bruch. Então, es sas e ou tras pes so as even -
tu al men te men ci o na das se rão con vi da das a pres tar
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es cla re ci men tos, já que não te mos o po der cons ti tu ci-
o nal de con vo cá-las. Ima gi na mos que que i ram es cla-
re cer os fa tos e que o Sr. Ri car do Sér gio seja o pri me i-
ro fa zê-lo pe ran te o or ga nis mo que tem a fun ção
cons ti tu ci o nal de des ven dá-los. Con ver sa mos, in clu-
si ve, com o Se na dor Amir Lan do, que nos in for mou
que con vo ca rá a re u nião da Co mis são de Fis ca li za-
ção e Con tro le para ama nhã, às 14 ho ras. Se na do ra
He lo í sa He le na, ain da nes ta ses são, le rei o re que ri-
men to para que es sas pes so as ve nham con tri bu ir
para o es cla re ci men to com ple to dos acon te ci men tos.
Como dis se V. Exª, se, ao fa zer mos a ave ri gua ção, fi -
car cla ro que não hou ve qual quer pro ce di men to que
pos sa ser con si de ra do ina de qua do, te re mos cum pri-
do nos sa fun ção; se, por ven tu ra, fi car des ven da do
que hou ve pro ce di men to in cor re to, ca be rá a nós en -
ca mi nhar as con clu sões da apu ra ção ao Mi nis té rio
Pú bli co, a fim de que con clua a ave ri gua ção dos fa tos
e leve o pro ce di men to à Jus ti ça.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª o apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Esta mos tor cen do para que esta Casa te nha a
co ra gem e a in de pen dên cia po lí ti ca de ins ta lar uma
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Re pi to: con for me
de ter mi na a Cons ti tu i ção Fe de ral, as CPIs têm po der
de in ves ti ga ção pró prio das au to ri da des ju di ci a is e,
por tan to, os me ca nis mos efe ti vos para vi a bi li zar a
con vo ca ção de per so na li da des, in de pen den te men te
da con di ção de agen tes pú bli cos, para re qui si tar do -
cu men tos e que brar si gi lo. Mas que pos sa mos es ta-
be le cer um pro ce di men to in ves ti ga tó rio na Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le.

Como di zia o Li vro de Isa ías, os prín ci pes que
são com pa nhe i ros de la drões vão to dos para o in fer-
no. É evi den te que ne nhum de nós está que ren do ir
para o in fer no, já que que re mos cons tru ir o re i no de
Deus aqui na Ter ra.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo,
como Lí der, por cin co mi nu tos, de acor do com o dis -
pos to no art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to
Inter no, para co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ouvi, com res pe i to e aten ção, como de cos tu me, a in -
ter ven ção da Se na do ra He lo í sa He le na e o apar te do
Se na dor Edu ar do Su plicy.

Cons ci en te de que este é um as sun to que pode
en se jar um fes ti val de in ter ven ções, con ver sas e ho -
lo fo tes, de se jo apre sen tar, no pri me i ro mo men to em
que o as sun to che ga à Casa, uma po si ção bas tan te
cla ra.

Srªs e Srs. Se na do res, per ten ço a um Par ti do de 
apo io a um Go ver no que, em mo men to al gum,
opôs-se à ave ri gua ção de qual quer tipo de de nún cia
ou ao es cla re ci men to de qual quer tipo de as sun to.

Este País tem um Mi nis té rio Pú bli co, que, ape -
sar dos exa ge ros que co me te aqui e ali, tem pres ta do
um gran de ser vi ço para a mo ra li za ção dos nos sos
cos tu mes, tan to na ad mi nis tra ção pú bli ca como na
ati vi da de po lí ti ca. Este País tem Jus ti ça fun ci o nan do,
com to das as ga ran ti as cons ti tu ci o na is. Este País tem 
Po lí cia. Se al guém co me teu al gum tipo de des li ze
mais ou me nos gra ve, se al guém saiu por aí pe din do
bola, pe din do co mis são, pe din do pro pi na, por esse ou 
por aque le mo ti vo, se isso foi pago ou não, se al guém
en ten de que isso en vol ve in te res se pú bli co, que seja
apu ra do. E se al guém for en con tra do em cul pa, que
seja pu ni do.

Dito isso, eu tam bém pre ci so di zer que não é
pos sí vel que vi va mos ain da num País em que, em um
epi só dio em que o nome do Se na dor José Ser ra não
foi se quer men ci o na do, em que nin guém até ago ra fa -
lou que ele te nha tido co nhe ci men to, te nha par ti ci pa-
do de um lado, te nha par ti ci pa do do ou tro, para di zer
a al guém que peça, que não peça, que pa gue, que
não pa gue, que ele es te ve pre sen te em al gum des ses
epi só di os... O que isso tem a ver com o Se na dor José
Ser ra? A não ser o in te res se de trans for mar nos sos
de ve res cons ti tu ci o na is em pre tex to para cri ar pa lan-
que ele i to ral, eu não vejo ne nhum mo ti vo para que um 
ho mem com 40 anos de vida pú bli ca, que se apre sen-
ta como can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca – e a
úni ca co i sa que se dis se con tra ele é que é an ti pá ti co
–, eu não pos so ad mi tir que al guém com a his tó ria de
José Ser ra, com a in te gri da de de José Ser ra seja ca -
lu ni a do e in sul ta do gra tu i ta men te. Que vi va mos num
País onde não vale a pena en tão ser hon ra do? Então
não vale a pena ter in te gri da de? Então não vale a
pena vi ver uma vida in te i ra de se ri e da de, de aus te ri-
da de, por que qual quer ir res pon sá vel pode jo gar na
cara de um ho mem de bem sus pe i tas in fun da das?

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em nome 
do meu Par ti do, eu quis fa zer esta in ter ven ção para
di zer, em sín te se, isto: se hou ver o que apu rar, nes te
caso ou em qual quer ou tro, que se apu re; se hou ver
al guém para pu nir, nes te caso ou em qual quer ou tro,
que se puna. Mas que se res pe i te a in te gri da de dos
ou tros e que não se ve nha ago ra en vol ver ou pro cu rar
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en vol ver um ho mem da en ver ga du ra mo ral, da en ver-
ga du ra po lí ti ca, da se ri e da de de José Ser ra com um
epi só dio me nor des sa qua li da de, do qual ele não é
par te. Ele é par te tan to quan to to dos os que aqui es -
tão, pois nin guém aqui foi ci ta do na que le epi só dio.
Nem ele. E a não ser por in te res se po lí ti co-eleitoral,
não exis te ne nhu ma ou tra ra zão para que o Se na dor
José Ser ra seja ao me nos in co mo da do nes te epi só-
dio. O fato de que re rem li gá-lo a esse ci da dão que um
dia te nha tido a po si ção de co la bo ra dor em cam pa-
nhas ele i to ra is não o tor na res pon sá vel pelo com por-
ta men to dele. Esse ci da dão pode ter sido te sou re i ro,
pode ter sido ar re ca da dor, pode ser ir mão, pode ser
gê meo, pode ser pai, pode ser fi lho, pode ser o que for 
do Se na dor José Ser ra, mas José Ser ra é res pon sá-
vel pelo que José Ser ra faz e não pelo que pos sam ter 
fe i to, ou que se pos sa in si nu ar que fi ze ram qua is quer
pes so as que te nham tido, em al gum mo men to, al gum
tipo de re la ção com o Par ti do a que ele per ten ce.

Lem brem-se de que o epi só dio re fe ri do ago ra
pela im pren sa não ocor reu em ano ele i to ral. Não ha -
via cam pa nha em mar cha, por tan to, não ha via te sou-
re i ro de José Ser ra nes sa oca sião nes te País.

Tudo que peço a esta Casa e ao Bra sil é que, se
ti ve rem que apu rar que apu rem, mas que res pe i tem a
hon ra de quem sou be ser hon ra do a vida in te i ra.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Melo, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, 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. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do Go ver-
no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins cre ver como Lí der
do PT e da Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la, como Lí der do
Go ver no.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
a Casa está as sis tin do ao que era es pe rá vel: a ex plo-
ra ção po lí ti ca de um fato jor na lís ti co.

Estou mu i to à von ta de para fa lar. Quem le van tou
a voz nes ta Casa quan do se acu sou o Go ver na dor
Olí vio Du tra de es tar man co mu na do com os bi che i ros
- o que até hoje não fi cou pro va do, nem sim nem não - 
fui eu, de fen den do aqui a hon ra dez de S. Exª, pelo
me nos a hon ra dez su pos ta. E hoje as sis to, nes ta
Casa, o de sem pre: as flo res do lodo, aque les que se

con si de ram mais éti cos do que todo mun do, me lho res
do que os de ma is, su pe ri o res em qua li da de mo ral,
su pe ri o res em qua li da de ad mi nis tra ti va. E não aten te-
mos para o que as pes qui sas di zem a res pe i to dos
go ver nos de les, dos go ver nos mu ni ci pa is de les, dos
go ver nos es ta du a is de les. Mas são os me lho res, as
mes mas vo zes, até in vo can do a Bí blia, si bi li nas por
ve zes, de onde me nos se es pe ra, por que não se es -
pe ra voz si bi li na de quem sem pre en fren tou as co i sas
com fran que za; irô ni ca, in jus ta, le van tan do so bre um
Se na dor da Casa a hi pó te se do en vol vi men to.

O Se na dor Ge ral do Melo foi ab so lu ta men te per -
fe i to na sua fala. Onde exis te um mo men to de en vol vi-
men to do Se na dor José Ser ra nes ta ques tão, ou do
Pre si den te da Re pú bli ca? Pe da ços de fra ses ti ra das
de um que fa lou para ou tro, que fa lou para ou tro, ten -
tan do en vol ver o Go ver no nes ta ma té ria. Apu re mos o
que ti ver que ser apu ra do.

De novo, os fan tas mas da CPI, ame a ça de CPI.
Fi ze mos a CPI do Pro er com o nos so apo io. Lem-
bram-se V.Exªs o que di zi am do Pro er? A CPI do Pro -
er ter mi nou com elo gio. E o mes mo Par ti do que já pre -
gou a su ble va ção, que já pre gou o fe cha men to do
nos so mer ca do, que já pre gou o mer ca do fi nan ce i ro
como a gran de cha ga des te País, que já se dis se o
par ti do so ci a lis ta es ta ti zan te e que hoje mas ca ra tudo 
isso numa po si ção de opor tu nis mo ele i to ral, este
mes mo Par ti do vem aqui, para nós que co nhe ce mos
tão bem o que foi dito des ta tri bu na, de fen der te ses
ab so lu ta men te à di re i ta da que las que de fen de mos ao 
lon go des se tem po. E qua is re pre sen tan tes des te
Par ti do hoje se le van tam con tra a po lí ti ca eco nô mi ca
pro pos ta por seu can di da to? Ne nhum.

Por tan to, re pe li mos o opor tu nis mo ele i to ral e
pro cla ma mos uma vez mais que es ta mos à dis po si-
ção de qual quer in ves ti ga ção em re la ção à hon ra dez
de nos so can di da to, à hon ra dez de um Go ver no que,
em oito anos, pri mou exa ta men te por essa qua li da de.
Para nós, a éti ca não é fi na li da de da nos sa ação po lí-
ti ca; a éti ca é o fun da men to da nos sa ação po lí ti ca.
Com ela agi mos. Nós não so mos po lí ti cos para ser
éti cos. Por que so mos éti cos, so mos po lí ti cos, e não
fa ze mos da éti ca e da mo ra li da de, so bre tu do da mo -
ra li da de que é as sa ca da con tra os de ma is, in clu si ve
os ho nes tos, a prin ci pal ban de i ra de nos sa ca mi nha-
da nes ta Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra, pelo Blo co da Opo si ção, o Se na dor Edu ar do
Su plicy, na qua li da de de Lí der.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, peço que V. Exª me ins cre va pela Li de ran-
ça do PMDB.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
pa re ce-me que o Se na dor Artur da Tá vo la, Lí der do
Go ver no, ou viu mais do que re al men te foi ex pres so
tan to pela Se na do ra He lo í sa He le na como por mim. O 
Se na dor Ge ral do Melo tam bém fez ob ser va ções, mas 
S. Exª ou viu bem o que dis se mos, não mo di fi cou o
teor de nos sas pa la vras. Qu e ro res sal tar que a Se na-
do ra He lo í sa He le na, em ne nhum mo men to, em suas
ob ser va ções, fez qual quer de nún cia re la ti va men te ao 
Se na dor José Ser ra, ao can di da to do PSDB à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca. Tam bém eu, ao men ci o nar o
nome do Se na dor José Ser ra, ob ser vei que o co nhe-
ço des de a mi nha ado les cên cia e sem pre o tive como
um ho mem sé rio. Espe ro que S. Exª te nha pro ce di do
e con ti nue a pro ce der com mu i ta se ri e da de. Qu an do
exa mi ná va mos aqui, no Se na do Fe de ral, o que se
pas sa va com o Go ver no Fer nan do Col lor de Mel lo, o
Se na dor José Ser ra tam bém so li ci ta va ri gor na ad mi-
nis tra ção pú bli ca.

Não fo mos nós quem trou xe mos o nome do Se -
na dor José Ser ra. Quem fez isso foi a im pren sa. Se ria
es tra nho que o Blo co da Opo si ção, o Par ti do dos Tra -
ba lha do res, di an te do que foi es tam pa do na im pren sa
nos úl ti mos três dias, sim ples men te dis ses se que
nada ti nha a so li ci tar quan to à ave ri gua ção dos fa tos,
que pa re cem gra ves.

Ora, Se na dor Artur da Tá vo la, ali está o re la to
de dois mi nis tros do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so so bre o fato de um di re tor do Ban co do Bra -
sil, que to ma va de ci sões im por tan tes jun to à Pre vi,
ha ver so li ci ta do uma co mis são para agir no in te res se
de gru pos eco nô mi cos pri va dos.

Há aqui di ver sos as pec tos, Se na dor Artur da
Tá vo la. Nós, da Opo si ção, te mos ob ser va do, nos pro -
ces sos de pri va ti za ção, como, do Pa lá cio do Pla nal to
e dos mi nis té ri os das áre as eco nô mi cas, se ar ti cu la-
vam ações para que não ape nas o BNDES e o Ban co
do Bra sil, mas as en ti da des de pre vi dên cia fe cha da
se unis sem a gru pos eco nô mi cos para a re a li za ção
ou a par ti ci pa ção em le i lões de pri va ti za ção, seja do
Sis te ma Te le brás, seja de com pa nhi as como a Vale
do Rio Doce.

Essa é uma par te da his tó ria que pre ci sa ser in -
te i ra men te con ta da. Ain da que es ses fa tos te nham
ocor ri do há mais tem po, vol ta e meia os ca pí tu los
des sa his tó ria vêm à tona. E o povo bra si le i ro, pro pri e-
tá rio des sas em pre sas es ta ta is, pre ci sa co nhe cer em

pro fun di da de como fo ram fe i tas es sas ações. Esse é
um pon to.

O ou tro é que os Mi nis tros Pa u lo Re na to Sou za
e Luiz Car los Men don ça de Bar ros dis se ram ao jor na-
lis ta da Veja que ha vi am es cu ta do de Ben ja mim Ste -
in bruch o re la to de como o Sr. Ri car do Sér gio ha via
men ci o na do essa pro pi na.

Ora, fos se o Se na dor Artur da Tá vo la mem bro
da Opo si ção e sou bes se des sa prá ti ca do Go ver no,
não so li ci ta ria o es cla re ci men to dos fa tos? V. Exª, Se -
na dor Artur da Tá vo la, per de ria até o res pe i to por
mim, como Lí der da Opo si ção, pela Se na do ra He lo í-
sa He le na e pe los nos sos com pa nhe i ros! Nós não es -
ta ría mos aqui cum prin do com o nos so de ver cons ti tu-
ci o nal.

Assim, Sr. Pre si den te, que ro aqui ler o re que ri-
men to que apre sen ta mos ao Se na dor Amir Lan do,
Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
para ob ter os es cla re ci men tos de vi dos:

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, se-
jam con vi da dos os Srs. Pa u lo Re na to Sou-
za, Mi nis tro da Edu ca ção, Luiz Car los Men -
don ça de Bar ros, ex-Ministro das Co mu ni ca-
ções, Ben ja mim Ste in bruch, pre si den te do
Con se lho de Admi nis tra ção da Com pa nhia
Si de rúr gi ca Na ci o nal, e Ri car do Sér gio de
Oli ve i ra, ex-Diretor do Ban co do Bra sil, para
pres ta rem es cla re ci men tos, pe ran te a Co-
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, so bre a
gra ve de nún cia do su pos to pa ga men to de
pro pi nas no pro ces so de pri va ti za ção da
Com pa nhia Vale do Rio Doce.

Jus ti fi ca ti va

A re vis ta Veja, de 8 de maio de 2002,
apre sen ta uma sé ria de nún cia en vol ven do
um su pos to pe di do de di nhe i ro, a tí tu lo de
paga men to de co mis são, fe i to pelo Sr. Ri car-
do Sér gio de Oli ve i ra, en tão di re tor do Ban co
do Bra sil, ao Sr. Ben ja min Ste in bruch, em pre-
sá rio que li de rou a com pra da Com pa nhia
Vale do Rio Doce. Em 1998, o Sr. Ste in bruch
te ria pro cu ra do os Srs. Luiz Car los Men don ça
de Bar ros, en tão Mi nis tro das Co mu ni ca ções,
e Pa u lo Re na to de Sou za, Mi nis tro da Edu ca-
ção, ques ti o nan do-os so bre a co bran ça que o
Sr. Ri car do Sér gio es ta ria fa zen do para o pa-
ga men to de R$15 mi lhões pelo seu tra ba lho
para re u nir os fun dos de pen são em tor no de
seu con sór cio.
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(O Sr. Pre si den te Ra mez Te bet faz
soar a cam pa i nha.)

Con si de ran do as atri bu i ções cons ti tu-
ci o na is des ta Casa, prin ci pal men te no que
con cer ne ao de ver de fis ca li zar os atos do
Po der Exe cu ti vo, é de fun da men tal im por-
tân cia que pos sa mos ou vir os en vol vi dos
nes ta su pos ta ope ra ção que en vol veu a
ven da da ma i or mi ne ra do ra do pla ne ta, até
aque le mo men to um pa tri mô nio do povo
bra si le i ro.

Como está aqui o Se na dor José Ser ra, re sol-
ve mos não in clu ir a pes soa dele. Sr. Pre si den te, falo
em meu nome pes so al, se eu es ti ves se no lu gar
dele, es ta ria to man do uma po si ção, como su gi ro
que ele o faça. A re vis ta in for ma que o Sr. Ri car do
Sér gio era uma pes soa mu i to pró xi ma do Mi nis tro e
Se na dor José Ser ra.

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

Se ria pró prio que ele, es pon ta ne a men te, vi es se
a es cla re cer se era de fato tão ami go; se foi ele quem
o re co men dou para di re tor do Ban co do Bra sil; se foi
ele quem re co men dou que ele ad mi nis tras se os fun -
dos da Pre vi e in flu en ci as se as de ci sões de ou tros
fun dos de pen são. Se ria pró prio que ele es cla re ces-
se, por que é can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca –
ma i or ain da é a sua res pon sa bi li da de em es cla re cer
es ses fa tos, e nós su ge ri mos que ele o faça es pon ta-
ne a men te.

A tri bu na do Se na do está aí. Qu an do nós, Se na-
do res, por qual quer ra zão, so mos re fe ri dos na im-
pren sa, te mos o cos tu me de ir à tri bu na e es cla re cer
de pron to. Pre sen ci ei mu i tos Srs. Se na do res fa zen do
isso. Se ria pró prio que S. Exª tam bém o fi zes se.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Gil vam Bor ges, pelo pra zo de cin -
co mi nu tos.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, as su -
ces si vas de nún ci as es tam pa das nos ve í cu los de co -
mu ni ca ção não ape nas es tar re cem, mas sur pre en-
dem gran de par te da po pu la ção. É a vol ta do cipó de
aro e i ra, que ba teu em quem man dou ba ter.

Re cen te men te, uma can di da ta teve que re nun-
ci ar a peso de uma es tra té gia mu i to bem ela bo ra da
por um co man do de in te li gên cia – e todo o País to mou
co nhe ci men to –, em que es ta va en vol vi do R$1,2 mi -
lhão.

Hoje, la men ta vel men te, sur ge um novo es cân-
da lo, ali cer ça do pelo gran de co man do da in te li gên cia

de in for ma ções e con tra-informações que não con se-
guiu de ter os gra ves acon te ci men tos que es tão vin do
à tona.

Não de mo ra mu i to, Sr. Pre si den te, te re mos tam -
bém o pa la di no da mo ra li da de – que hoje er gue a
ban de i ra da pro bi da de, da ho nes ti da de –, o can di da to
à Pre si dên cia do PT, Luiz Iná cio Lula da Sil va.É o pró -
xi mo que es ta rá den tro da gran de guer ra es ta be le ci-
da pela su ces são ele i to ral.

É la men tá vel esse es pe tá cu lo de cor rup ção, de
di fa ma ções, de in tri gas da gran de guer ra que se apro -
xi ma. Esta mos pró xi mos a ela. Ima gi ne o que vai
ocor rer nas ele i ções es ta du a is, se a ele i ção pre si den-
ci al já está des se je i to!

Acre di to na lei de ta lião: quem com fer ro fere,
com fer ro será fe ri do. A lei tar da, prin ci pal men te a di -
vi na, mas é jus ta. Aque les que se uti li zam do ins tru-
men to da di fa ma ção e da mal da de para ten tar der ro-
tar os seus ad ver sá ri os de for ma de so nes ta têm que
pa gar, e pa ga rão.

Du ran te to dos es ses lon gos anos, de mos apo io
ir res tri to à po lí ti ca de sa ne a men to do país, que foi es -
ta be le ci da e efe ti va da com su ces so. Faço um ape lo
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que sem -
pre con tou com o nos so apo io e res pe i to, e o faço por
mim e por gran de par te dos meus co le gas do PMDB:
a can di da tu ra de José Ser ra deve ser re ti ra da ime di a-
ta men te, por que essa é a pon ta do ice berg. Nes se
ca mi nho, José Ser ra fez uma enor mi da de de ad ver-
sá ri os nes te País - as pes qui sas es tão aí para mos -
trar.

Pre si den te Fer nan do Hen ri que, é hora de re a-
va li ar o qua dro e de bus car uma al ter na ti va para re a-
glu ti nar for ças. José Ser ra deve re ti rar sua can di da tu-
ra não só por ser o prín ci pe da an ti pa tia na ci o nal, mas 
prin ci pal men te por ser o men tor des se tipo de po lí ti ca
que está sen do de sen ca de a da.E isso vai em cima de
to dos os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Lem bro-me, Sr. Pre si den te, de um epi só dio
ocor ri do aqui no Se na do por oca sião da es co lha de
um em ba i xa dor. Esta va aqui o ex-Ministro Ser ra, Se -
na dor des ta Casa, quan do se lem brou de fato ocor ri-
do há 25 anos, quan do es ta va exi la do. Lem brou-se S.
Exª que um ser vi dor da em ba i xa da o ti nha tra ta do, se -
gun do ele, de for ma de se le gan te. E veio aqui com a
faca em pu nho. Des de aque le dia o Se na dor Ser ra
per deu o meu res pe i to. O ser vi dor na que la épo ca es -
ta va a tra ba lhar, a pres tar o seu ser vi ço, e o per dão, o
res pe i to, cabe só aos gran des.

Deus nos pro te ja, Deus nos guar de des sa nova
onda ina u gu ra da por José Ser ra ao uti li zar a má qui na
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do Go ver no para mas sa crar os seus go ver nos. Os
acon te ci men tos fa zem-me lem brar do caso PC Fa ri-
as, o “alto co man do es can da lo so”, que trou xe o im pe-
ach ment de Col lor. Não é este o caso, mas to dos sa -
bem nes te País que lá, no Mi nis té rio da Sa ú de, es ta-
va o alto co man do com ra mi fi ca ção em São Pa u lo.

Sabe o que é que se diz à boca pe que na, Sr.
Pre si den te? Que já são 500 bi lhões de dó la res em ca -
i xa. É pre ci so es cla re cer ao País quan to a esse di nhe-
i ro. Qu e ro me con gra tu lar com o Se na dor Edu ar do
Su plicy, que dis se ser pre ci so co me çar a ou vir.

Antes que isso ocor ra, po rém, faço um ape lo ao
Pre si den te da Re pú bli ca, por quem te nho o ma i or res -
pe i to: Se nhor Pre si den te, é hora de to mar as pro vi-
dên ci as! Se o Mi nis tro José Ser ra ti ver dig ni da de,
deve ser o pri me i ro a re nun ci ar, por que já não se jus ti-
fi ca a sua can di da tu ra pe ran te o País.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
É uma in for ma ção que de se jo pe dir à Mesa.

So li ci to a V. Exª me in for mar em que con di ção o
Se na dor Gil vam Bor ges fa lou. Eu gos ta ria de sa ber
se fa lou na con di ção de Lí der, pela Li de ran ça do seu
par ti do.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Fa lei
pela Li de ran ça.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Era essa a in for ma ção que eu de se ja va, já que es tra-
nhei mu i to o teor de seu dis cur so fe i to em nome de
um par ti do que nes te mo men to está con clu in do a dis -
cus são de uma ali an ça com o meu par ti do para apo i-
ar, exa ta men te, a can di da tu ra do Se na dor José Ser -
ra...

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Des de
que ele re nun cie.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
... e in di car o vice na sua cha pa.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Des de
que ele re nun cie.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res pela Li de ran ça
do PDT.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, nun ca faço pre jul ga men tos, nun ca
nin guém me viu su bir àque la tri bu na, de dedo em ris -
te, para acu sar quem quer que seja, nem mes mo
meus ad ver sá ri os. Qu an do re ce bi a de sa gra dá vel ta -

re fa de re la tar pro ces so no Con se lho de Éti ca, li mi-
tei-me a re la tar os fa tos, nem mes mo ali in ves ti con tra
a hon ra dos acu sa dos.

Tan to quan to eu sa i ba, o Se na dor José Ser ra é
um ho mem de bem, mas ele deve ex pli ca ções à Na -
ção e, em pri me i ro lu gar, ao Se na do. Hoje o Se na do é
ca i xa de res so nân cia da qui lo que já está em toda a
im pren sa, de algo que foi ob je to de ma té ria pu bli ca da
pela Veja. Não me pa re ce pos tu ra cor re ta do Se na dor
José Ser ra di zer que é tro lo ló, ou do Pre si den te da
Re pú bli ca di zer que é café re quen ta do. Ambos de vem
ex pli ca ções à Na ção.

É um fato gra vís si mo, en vol ven do pro pi na ou ex -
tor são para o en tão di re tor do mais im por tan te ban co
do país. Sua Exce lên cia não se in te res sou pelo as -
sun to à épo ca. O Se na dor José Ser ra - li ga do a essa
pes soa de al gu ma for ma, por que ele te ria sido ar re-
ca da dor de di nhe i ro para a sua cam pa nha -, que o te -
ria in di ca do para a di re to ria, não se in te res sou pela
apu ra ção e o man te ve na di re to ria do Ban co do Bra sil.
Isso é um fato ir re le van te?

O Se na dor Su plicy tem ra zão quan do diz que
fal ta o ator prin ci pal nes te de ba te de hoje: é ele, Ser ra.
S. Exª tem que vir àque la tri bu na não ape nas para dar
uma ex pli ca ção, mas para abrir o de ba te; eu que ro
que S. Exª abra para apar tes. José Ser ra é mem bro
des ta Casa e pré-candidato à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca; não pode de i xar os dois Se na do res do PSDB na 
cons tran ge do ra po si ção de ter que vir de fen dê-lo, S.
Exª tem que vir aqui. 

Não é o Sr. Se na dor Edu ar do Su plicy quem faz
a acu sa ção, mas é a gran de im pren sa de todo o País,
no bre Se na dor Ge ral do Melo, que quer vin cu lar o Se -
na dor José Ser ra ao es cân da lo. Acre di to que S. Exª
nada te nha a ver com isso, mas deve ex pli ca ções da
tri bu na des te Se na do.

Se não o fi zer, Se na dor, até ar ris co um va ti cí nio –
di zem que S. Exª tem pé de chum bo – fi ca rá com o cor -
po in te i ro chum ba do e não de co la rá nes sa ele i ção.

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

mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 4º da Re so-
lu ção nº 45, de 1998, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O ar ti go 4º da Re so lu ção nº 45, de 1998,

pas sa a ter a se guin te re da ção:
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“Art. 4º Ha ven do apu ra ção de sal dos re cu pe rá-
ve is nas re a li za ções e uti li za ções dos re cur sos con -
for me pre vis to no art. 2º, os mes mos se rão obri ga to ri-
a men te uti li za dos para pa ga men to de par ce las men -
sa is do re fi nan ci a men to con ce di do pela União ao
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Fi cam man ti das as de ma is con di ções
não al te ra das pela pre sen te Re so lu ção.

Art. 3º Esta Re so lu ção en tra rá em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.“

Jus ti fi ca ção

Com am pa ro na Re so lu ção do Se na do Fe de ral
nº 45, de 1998, o Te sou ro Na ci o nal lan çou tí tu los da
Dí vi da Pú bli ca Fe de ral, para per mi tir o fi nan ci a men to
e o re fi nan ci a men to da dí vi da do Esta do de Mi nas
Ge ra is, par ti cu lar men te vi san do à re du ção da pre-
sen ça do se tor pú bli co es ta du al, me di an te a pri va ti za-
ção do Bem ge e do Cre di re al e da ex tin ção da Mi nas-
ca i xa, no âm bi to do Pro gra ma de Apo io à Re es tru tu-
ra ção e ao Ajus te Fis cal dos Esta dos.

Os va lo res li be ra dos pela União fo ram ri go ro sa-
men te apli ca dos nos fins pre vis tos na re fe ri da Re so-
lu ção.

Após de cor ri dos três anos e sete me ses da efe -
ti va apli ca ção des ses re cur sos, o Esta do de Mi nas
Ge ra is está an te ven do a pos si bi li da de da re cu pe ra-
ção de pa ga men tos fe i tos a ma i or, me di an te re vi são
de cál cu los e de cri té ri os que ser vi ram de base à alo -
ca ção de tais re cur sos.

Ocor re que o § 4º da ci ta da Re so lu ção nº 45, im -
põe ao Esta do de Mi nas Ge ra is uma res tri ção de so -
men te po der usar es ses re cur sos no pa ga men to do
prin ci pal da dí vi da. Mi nas Ge ra is está pos tu lan do a
pos si bi li da de de uti li zar os va lo res re cu pe rá ve is no
pa ga men to de par ce las men sa is do Con tra to
004/98/STN/COAFI, ali vi an do os seus de sem bol sos
men sa is na qui ta ção da dí vi da jun to à União.

A res tri ção atu al men te im pos ta ao Esta do de
Mi nas Ge ra is pela Re so lu ção nº 45, em seu art. 4º
não foi apli ca da em ope ra ções si mi la res de in te res se
de ou tros Esta dos, a exem plo da Re so lu ção nº 131,
de 1997, que au to ri zou o Esta do da Ba hia a con tra ir o
mes mo em prés ti mo de que tra ta a Re so lu ção nº 45.

Essa pro pos ta não é pre ju di ci al à União, uma vez
que os re cur sos even tu al men te re cu pe ra dos se rão ex -
clu si va men te car re a dos para o Te sou ro que po de rá, in -
clu si ve, res ga tar os tí tu los pú bli cos emi ti dos quan do da
con ces são do em prés ti mo a Mi nas Ge ra is.

Sala das ses sões, 7 de maio de 2002. - Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

RESOLUÇÃO Nº 45, DE 1998

Au to ri za o Esta do de Mi nas Ge ra is a
con tra tar ope ra ção de cré di to con subs-
tan ci a da no Con tra to de Aber tu ra de Cré-
di to e de Com pra e Ven da de Ati vos ce le-
bra do en tre a União, o Esta do de Mi nas
Ge ra is, o Ban co do Esta do de Mi nas Ge-
ra is – BEMGE, o Ban co de De sen vol vi-
men to de Mi nas Ge ra is S/A - BDMG e a
Ca i xa Eco nô mi ca do Esta do de Mi nas Ge -
ra is S/A - MINASCAIXA, nos ter mos do
dis pos to na Me di da Pro vi só ria nº
1.654-23, de 15 de abril de 1998, no âm bi to
do Pro gra ma de Apo io à Re es tru tu ra ção e 
ao Ajus te Fis cal dos Esta dos, no va lor to -
tal de R$4.344.336.000,00 (qua tro bi lhões,
tre zen tos e qua ren ta e qua tro mi lhões,
tre zen tos e trin ta e seis mil re a is).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art 4º Ha ven do apu ra ção de sal dos nas re a li za-

ções e uti li za ções dos re cur sos con for me pre vi são do
art. 2º, os mes mos se rão obri ga to ri a men te uti li za dos
para amor ti za ção do prin ci pal do re fi nan ci a men to
con ce di do pela União ao Esta do de Mi nas Ge ra is.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu-
i ção que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

São lidas as seguintes:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2002

Inclui alí nea ao in ci so I do Art. 96 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

As mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do Art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

Art. 1º O Art. 96 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a 
vi go rar com a se guin te al te ra ção:

 Art. 96. Com pe te pri va ti va men te:
............................................................
I – aos tri bu na is:
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...........................................................
g) al te rar e es ta be le cer a ju ris di ção de

va ras, no âm bi to de sua Re gião, me di an te
ato pró prio fun da men ta do, bem como trans -
fe rir-lhes a sede de um mu ni cí pio para ou-
tro, de acor do com a ne ces si da de de agi li-
za ção da pres ta ção ju ris di ci o nal, ob ser van-
do, para tan to, re gu la men to in ter no pró prio
que de ve rá ser ba i xa do para este fim es pe-
cí fi co;

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

His to ri ca men te, o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
da 2ª Re gião, que pos sui sua Sede na ci da de de São
Pa u lo, abran gen do a Ba i xa da San tis ta e toda a Re-
gião Me tro po li ta na do en tor no da Ca pi tal, vem de sen-
vol ven do, nes tes úl ti mos anos, um aten to tra ba lho de
acom pa nha men to es ta tís ti co re la ti vo ao in cre men to
da quan ti da de de pro ces sos em cada mu ni cí pio que
com põe sua ju ris di ção, a fim de ave ri guar a real ne -
ces si da de de pro po si ção de me di das que com por-
tem, efe ti va men te, a cor re ta ad mi nis tra ção dos pro-
ble mas que, in va ri a vel men te ocor rem, quan do ad vin-
dos da fal ta de cor re ta e cla ra vi são do fu tu ro.

A an te vi são dos con tra tem pos que po dem aco -
me ter a ad mi nis tra ção da Jus ti ça à po pu la ção, prin ci-
pal men te em se tra tan do da Jus ti ça Obre i ra, que tra ta
da ma té ria sa la ri al e, em úl ti ma aná li se, ali men tar, e
que com pro me te a atu a ção do Po der Ju di ciá rio Fe de-
ral na dis tri bu i ção rá pi da de Jus ti ça à po pu la ção, é de -
ver do ad mi nis tra dor pú bli co. O mes mo terá a pro te-
ção do man to da ín ti ma tran qüi li da de se acer tar em
suas ações; en tre tan to, res pon de rá com gra vi da de
onde se omi tir.

Per se guin do sem pre os dog mas da pro bi da de
pú bli ca; da ob ser va ção aten ta dos fe nô me nos so ci a is
e eco nô mi cos exis ten tes nos seus mu ni cí pi os in te-
gran tes; da pon de ra da apre ci a ção dos ple i tos for mu-
la dos por pre fe i tos, edis, ma gis tra dos, en ti da des mu -
ní ci pes e de clas se, fo ram ela bo ra dos an te pro je tos de 
lei que, pela sua opor tu ni da de, por suas jus ti fi ca ti vas
téc ni cas e ine ren tes jus te zas de pro pó si to, fo ram aco -
lhi dos pelo Co len do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho,
trans for ma dos em Pro je tos de Lei, apro va dos e pro -
mul ga dos pelo Con gres so Na ci o nal e, ao fi nal, san ci-
o na dos pe los Exce len tís si mos Pre si den tes da Re pú-
bli ca em seus res pec ti vos man da tos, cri an do Jun tas
de Con ci li a ção e Jul ga men to, que hoje são co nhe ci-
das como Va ras do Tra ba lho por for ça da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 24, de 9-12-1999.

Fru to des sa pa u la ti na ex pan são, ho di er na men-
te, con ta a Jus ti ça do Tra ba lho de São Pa u lo com 141
Va ras do Tra ba lho em sua ju ris di ção, en con tran do-se
em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos pro je to de
lei que acres ce esse nú me ro em mais 22 Va ras (Pro -
je to de Lei nº 3.384/00, de ini ci a ti va do C. TST).

Por ou tro lado, mais re cen te men te, tem sur gi do
com per sis tên cia um fe nô me no que, com cer te za, im -
pres si o na o ad mi nis tra dor pú bli co mais aten to. É
aque le re pre sen ta do pela flu tu a ção da quan ti da de de
pro ces sos en tra dos nas va ras dos mu i tos mu ni cí pi os
abran gi dos pe los Tri bu na is Re gi o na is, po de ría mos di -
zer ver da de i ras bo lhas tan to de in cre men to do nú me-
ro de fe i tos no vos, quan to de ba i xa des sas res pec ti-
vas quan ti da des.

Des sa for ma, apre sen tam-se den tro de uma
mes ma re gião ge o e co nô mi ca três si tu a ções prá ti cas:
a) lo ca li da des onde, his tó ri ca e tra di ci o nal men te, se
man têm per fe i ta men te li ne a res as quan ti da des anu a-
is de pro ces sos no vos; b) ju ris di ções onde se ob ser-
vou de sa ce le ra ção na en tra da de ações; c) mu ni cí pi-
os que têm en fren ta do vi go ro so acrés ci mo na pro to-
co li za ção de no vas ca u sas.

Os fa to res que con du zem a es sas três si tu a ções
ge né ri cas e re su mi da men te apre sen ta das são os
mais va ri a dos, in se ri dos den tro de um con tex to ma i or,
que é o da flu i dez e o da mu ta bi li da de das re la ções
so ci a is, eco nô mi cas, ge o grá fi cas, fi nan ce i ras e po lí ti-
cas, que têm acon te ci do numa na ção plu ra lis ta e mul -
ti fa ce ta da como é a bra si le i ra.

Via de con se qüên cia, mos tra-se de se jo sa e,
por que não di zer, opor tu na, a pos si bi li da de de que,
tão logo fos sem iden ti fi ca dos os fe nô me nos já des cri-
tos de flu tu a ção po si ti va ou ne ga ti va de en tra da de
pro ces sos no vos, os tri bu na is de ti ves sem a au to ri za-
ção le gal de fle xi bi li zar a ins ta la ção e o fun ci o na men-
to de seus ór gãos ju di can tes, in de pen den te men te de
aqui es cên cia le gis la ti va ou de Tri bu nal Su pe ri or.

A pos si bi li da de de des lo ca men to de uma ou
duas va ras de Cu ba tão para Mogi das Cru zes, mes -
mo que tem po ra ri a men te, se ria de suma im por tân cia
efe ti va men te, uma ques tão de opor tu ni da de.

Da mesma forma, relativamente aos demais
quadros estatísticos trazidos como exemplo, se
verifica o incremento e/ou manutenção de número
significativo de processos em Barueri, São Vicente,
Carapicuíba e Poá; a flutuação da quantidade de
processos entrados nas jurisdições de Itapecerica da
Serra, Guarujá, Ferraz de Vasconcelos, Diadema e
Mauá; e a circunstancial diminuição na ordem de
ações protocolizadas em Itaquaquecetuba, Embu,
Franco da Rocha, Caieiras, Ribeirão Pires e Suzano.
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O mé ri to des ta Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção está, na prá ti ca, em mi ti gar as con se qüên ci as
das os ci la ções dos mer ca dos de tra ba lho para com
os ór gãos ju di can tes, que se ri am ca pa zes de dar uma 
res pos ta rá pi da aos re cla mos so ci a is emer gen tes.

Impor ta fri sar ser ine xis ten tes, na pre sen te pro -
po si ção, os óbi ces cons tan tes no Art. 354, §§ 1º e 2º,
do Re gi men to Inter no do Se na do, que re fle tem a ve -
da ção con ti da no Art. 60, §§ 1º e 4º da Car ta Mag na.
Assim, é de se con clu ir pela pla u si bi li da de de sua
apre sen ta ção para a Câ ma ra Alta, com pos te ri or le i-
tu ra em Ple ná rio e des pa cho à D. Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, con for me pre vê o art. 60,
I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 354,
ca put e se guin tes do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

Fi nal men te, não há que se fa lar em mal fe ri men-
to, vi o la ção em tese ou con fli to da pre sen te PEC, com 
o co man do con ti do no art. 96, II, d, da Cons ti tu i ção de 
1988. Ensi na a boa dou tri na, à una ni mi da de, que a
men ci o na da alí nea se re fe re, ex clu si va men te, à cri a-
ção ou ex tin ção de car gos pú bli cos, cri a ção ou ex tin-
ção de va ras, tri bu na is ou de seus mem bros (in ”Co -
men tá ri os à Cons ti tu i ção do Bra sil“, de Cel so Ri be i ro
Se i xas Bas tos e Ives Gan dra Mar tins, 4º vo lu me,
Tomo III, págs. 74/79, Ed. Sa ra i va; e ”Co men tá ri os à
Cons ti tu i ção Bra si le i ra“, de Pin to Fer re i ra, 4º vo lu me,
págs. 24/33, Ed. Sa ra i va).

Por úl ti mo, e igual men te aten tos ao es pí ri to da
pro po si ção fe i ta, a mes ma, no caso de apro va ção,
com por ta ria de le ga ção ao co man do in fra le gal quan to
ao seu or de na men to.

Os Tri bu na is ope ra ci o na li za ri am as trans fe rên-
ci as de ju ris di ção em obe diên cia aos seus re gi men tos
in ter nos (que se ri am atu a li za dos via as sen tos re gi-
men ta is), que dis ci pli na ri am os as pec tos ati nen tes,
pri me i ra men te, à com pro va da ne ces si da de de to ma-
da da ati tu de e, após e em con se qüên cia, nos de ma is
as pec tos como no to can te a área ge o grá fi ca de com -
pe tên cia fun ci o nal, dis tri bu i ção de au tos, com pe tên-
cia nas fa ses de co nhe ci men to e de exe cu ção, lo ca li-
za ção, por ta ri as fun ci o na is e con tro les or ça men tá ri os
es pe cí fi cos, tudo com in te gral ob ser vân cia dos pre ce-
i tos con ti dos na Cons ti tu i ção Fe de ral, na CLT, no CPC 
onde cou ber, na Lo man, na Lei nº 8.112/90 e no Orça -
men to da União.

Com es sas con si de ra ções, sub me te mos a pre -
sen te ex po si ção de mo ti vos à apre ci a ção do No bre
Se na dor e dos de ma is mem bros da Câ ma ra Alta do
Con gres so Na ci o nal es pe ran do que a pro po si ção
me re ça a mais am pla aco lhi da.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2002. – Ger son
Ca ma ta  –  Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Alva-
ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Antô nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res
– Ari Stad ler – Arlin do Por to – Artur da Tá vo la –
Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral
– Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil -
son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emi lia Fer -
nan des – Fer nan do Be zer ra – Chi co sar to ri – 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 – Gil-
vam Bor ges  – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef-
fer son Pé res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe-
i ro – José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho
– José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – 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 Otá vio –
Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo
Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi -
ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti –
Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u-
lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan
Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro-
ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son Vi -
a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu -
nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral
– Wal deck Orné las – Wel ling ton Ro ber to

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 96. (*) Com pe te pri va ti va men te:
I – aos tri bu na is:
a) ele ger seus ór gãos di re ti vos e ela bo rar seus

re gi men tos in ter nos, com ob ser vân cia das nor mas de 
pro ces so e das ga ran ti as pro ces su a is das par tes, dis -
pon do so bre a com pe tên cia e o fun ci o na men to dos
res pec ti vos ór gãos ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vos;

b) or ga ni zar suas se cre ta ri as e ser vi ços au xi li a-
res e os dos ju í zos que lhes fo rem vin cu la dos, ve lan-
do pelo exer cí cio da ati vi da de cor re ci o nal res pec ti va;

c) pro ver, na for ma pre vis ta nes ta Cons ti tu i ção,
os car gos de juiz de car re i ra da res pec ti va ju ris di ção;

d) pro por a cri a ção de no vas va ras ju di ciá ri as;
e) pro ver, por con cur so pú bli co de pro vas, ou de

pro vas e tí tu los, obe de ci do o dis pos to no art. 169, pa rá-
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gra fo úni co, os car gos ne ces sá ri os à ad mi nis tra ção da
jus ti ça, ex ce to os de con fi an ça as sim de fi ni dos em lei;

f) con ce der li cen ça, fé ri as e ou tros afas ta men-
tos a seus mem bros e aos ju i zes e ser vi do res que
lhes fo rem ime di a ta men te vin cu la dos;

II – ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is
Su pe ri o res e aos Tri bu na is de Jus ti ça pro por ao Po -
der Le gis la ti vo res pec ti vo, ob ser va do o dis pos to no
art. 169:

a) a al te ra ção do nú me ro de mem bros dos tri -
bu na is in fe ri o res;

b) a cri a ção e a ex tin ção de car gos e a fi xa ção
de ven ci men tos de seus mem bros, dos ju i zes, in clu-
si ve dos tri bu na is in fe ri o res, onde hou ver, dos ser vi-
ços au xi li a res e os dos ju í zos que lhes fo rem vin cu-
la dos;

c) a cri a ção ou ex tin ção dos tri bu na is in fe ri o res;
d) a al te ra ção da or ga ni za ção e da di vi são ju di-

ciá ri as;
III – aos Tri bu na is de Jus ti ça jul gar os ju i zes es -

ta du a is e do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, bem como
os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, nos cri mes co-
muns e de res pon sa bi li da de, res sal va da a com pe tên-
cia da Jus ti ça Ele i to ral.

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2002

Dá nova re da ção ao § 6º do ar ti go
195 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 § 6º do ar ti go 195 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art.195 .............................................
............................................................
§ 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 trin 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 art. 150, III, b.

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

Jus ti fi ca ção

O § 6º do art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta-
be le ce pra zo para iní cio da vi gên cia das con tri bu i ções
so ci a is a par tir 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 lhes apli can do o
dis pos to no art. 150, III, b.

O art. 150, III, b ofe re ce ga ran ti as aos con tri bu-
in tes, em cláu su la pé trea que veda à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os a co bran ça
de tri bu tos no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que
haja sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu ir. É o prin cí pio
da an te ri o ri da de tri bu tá ria.

Entre tan to, no caso das con tri bu i ções so ci a is,
de fi ni das pelo art. 195 da Car ta Mag na, a an te ri o ri da-
de foi mi ti ga da.

A di fe ren ci a ção é fun da da na im por tân cia des -
sas con tri bu i ções para o fi nan ci a men to da se gu ri da-
de so ci al, con jun to de ações des ti na das a as se gu rar
di re i tos es sen ci a is.

Por tan to, a pró pria Cons ti tu i ção — pre ser van-
do o prin cí pio pé treo da an te ri o ri da de tri bu tá ria —
dis tin gue en tre os tri bu tos em ge ral e as con tri bu i-
ções. É evi den te, por tan to, que, se a re du ção do
pra zo da an te ri o ri da de não vi o la o prin cí pio pé treo, a 
sua al te ra ção igual men te o pre ser va.

A cláu su la pé trea é, as sim, a an te ri o ri da de em
si, e não o nú me ro de dias que para ela seja fi xa do.

O que se pre ten de com a pro po si ção que ora
sub me te mos é re du zir o pe río do da an te ri o ri da de mi ti-
ga da pre vis ta pelo art. 195 da Cons ti tu i ção, de no ven-
ta para trin ta dias, por acre di tar ser des ne ces sá rio, em 
re la ção a con tri bu i ções tão fun da men ta is, todo o pra zo
atu al para o iní cio da sua vi gên cia após te rem sido
sub me ti das ao cri vo do Con gres so Na ci o nal.

Pe las ra zões ex pos tas so li ci ta mos aos emi nen-
tes co le gas o apo io à apro va ção des ta Pro pos ta de
Emen da à  Cons ti tu i ção.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2002. – Ge-
ral do Melo – Ro me ro Jucá – Re gi nal do Du ar te –
Gil vam Bor ges – Fre i tas Neto – Ri car do San tos – 
Fran cis co Escór cio – Íris Re sen de – Jo nas Pi-
nhe i ro – Le o mar Qu in ta ni lha – Artur da Tá vo la –
Ari Stad ler – Ro nal do Cu nha Lima – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Amir Lan do – Na bor Jú ni or –
Be ní cio Sam pa io – Ger son Ca ma ta – Lú dio Co e-
lho – Ca sil do Mal da ner – Gil ber to Mes tri nho –
Lú cio Alcan tra – Chi co Sor to ri – Luiz Otá vio –
Ma ria do Car mo Alves – Car los Be zer ra – Ney
Su a su na.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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:

I – dos em pre ga do res, in ci den te so bre a fo lha de
sa lá ri os, o fa tu ra men to e o lu cro;

II – dos tra ba lha do res;
III – so bre a re ce i ta de con cur sos de prog nós ti cos.
§ 1º As re ce i tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral

e dos Mu ni cí pi os des ti na das à se gu ri da de so ci al
cons ta rão dos res pec ti vos or ça men tos, não in te gran-
do o or ça men to da União.

§ 2º A pro pos ta de or ça men to da se gu ri da de so -
ci al será ela bo ra da de for ma in te gra da pe los ór gãos
res pon sá ve is pela sa ú de, pre vi dên cia so ci al e as sis-
tên cia so ci al, ten do em vis ta as me tas e pri o ri da des
es ta be le ci das na lei de di re tri zes or ça men tá ri as, as -
se gu ra da a cada área a ges tão de seus re cur sos.

§ 3º A pes soa ju rí di ca em dé bi to com o sis te ma
da se gu ri da de so ci al, como es ta be le ci do em lei, não
po de rá con tra tar com o po der pú bli co nem dele re ce-
ber be ne fí ci os ou in cen ti vos fis ca is ou cre di tí ci os.

§ 4º A lei po de rá ins ti tu ir ou tras fon tes des ti na-
das a ga ran tir a ma nu ten ção ou ex pan são da se gu ri-
da de so ci al, obe de ci do o dis pos to no art. 154, I.

§ 5º Ne nhum be ne fí cio ou ser vi ço da se gu ri da-
de so ci al po de rá ser cri a do, ma jo ra do ou es ten di do
sem a cor res pon den te fon te de cus te io to tal.

§ 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 art. 150, III, b.

§ 7º São isen tas de con tri bu i ção para a se gu ri da-
de so ci al as en ti da des be ne fi cen tes de as sis tên cia so ci-
al que aten dam às exi gên ci as es ta be le ci das em lei.

§ 8º O pro du tor, o par ce i ro, o me e i ro e o ar ren-
da tá rio ru ra is, o ga rim pe i ro e o pes ca dor ar te sa nal,
bem como os res pec ti vos côn ju ges, que exer çam
suas ati vi da des em re gi me de eco no mia fa mi li ar, sem
em pre ga dos per ma nen tes, con tri bu i rão para a se gu-
ri da de so ci al me di an te a apli ca ção de uma alí quo ta
so bre o re sul ta do da co mer ci a li za ção da pro du ção e
fa rão jus aos be ne fí ci os nos ter mos da lei.

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

Art. 150. (*) Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as
as se gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

I – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta-
be le ça;

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in-
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi-
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si-
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou
au men ta do;

b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja
sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou au men tou;

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so-

as ou bens por meio de tri bu tos in te res ta du a is ou in -
ter mu ni ci pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela 
uti li za ção de vias con ser va das pelo po der pú bli co;

VI – ins ti tu ir im pos tos so bre:
a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços, uns dos ou-

tros;
b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos

po lí ti cos, in clu si ve suas fun da ções, das en ti da des
sin di ca is dos tra ba lha do res, das ins ti tu i ções de edu -
ca ção e de as sis tên cia so ci al, sem fins lu cra ti vos,
aten di dos os re qui si tos da lei;

d) li vros, jor na is, pe rió di cos e o pa pel des ti na do
a sua im pres são.

§ 1º A ve da ção do in ci so III, b, não se apli ca aos
im pos tos pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II.

§ 2º A ve da ção do in ci so VI, a, é ex ten si va às au -
tar qui as e às fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo
po der pú bli co, no que se re fe re ao pa tri mô nio, à ren da
e aos ser vi ços vin cu la dos a suas fi na li da des es sen ci-
a is ou às de las de cor ren tes.

§ 3º As ve da ções do in ci so VI, a, e do pa rá gra fo
an te ri or não se apli cam ao pa tri mô nio, à ren da e aos
ser vi ços re la ci o na dos com ex plo ra ção de ati vi da des
eco nô mi cas re gi das pe las nor mas apli cá ve is a em-
pre en di men tos pri va dos, ou em que haja con tra pres-
ta ção ou pa ga men to de pre ços ou ta ri fas pelo usuá -
rio, nem exo ne ram o pro mi ten te com pra dor da obri ga-
ção de pa gar im pos to re la ti va men te ao bem
....................................................................................

(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) – As pro -
pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de ser
li das es tão su je i tas às dis po si ções cons tan tes nos
arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 231, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos nos ter mos do art. 218 do Re gi-

men to Inter no do Se na do Fe de ral e de acor do com as 
tra di ções da Casa, se jam pres ta das as se guin tes ho -
me na gens em face do fa le ci men to do Pre fe i to de Gra -
va tá, Per nam bu co, Sr. Se bas tião Mar ti ni a no, ocor ri do
no úl ti mo dia 27 de abril:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun do pe sar
pela per da ir re pa rá vel;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à vi ú va, Sra.
Lú cia He le na Pi nhe i ro Lins, aos fi lhos, e à Câ ma ra
Mu ni ci pal de Gra va tá.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2002. – Car los
Wil son.

Jus ti fi ca ção

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, estou pro pon do voto de pe sar pela mor te de
Se bas tião Mar ti ni a no Lins, pre fe i to de Gra va tá, fa le ci-
do no úl ti mo dia 27, em Re ci fe, de po is de pas sar 30
dias in ter na do no Hos pi tal San ta Jo a na, com pro ble-
mas car día cos.

Se bas tião Mar ti ni a no foi um po lí ti co que hon rou
cada um dos car gos que exer ceu. De pu ta do Esta du al
en tre 1976 e 1979, mar cou sua his tó ria pela lu ci dez
de suas de ci sões.

Sua pa i xão por Gra va tá era co nhe ci da de to dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tra ta-se
de re que ri men to de pe sar que pode ser sub me ti do à 
vo ta ção nes te mo men to.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

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

Item 1:

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 42, de 2000,  ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le-
la, que dá nova re da ção ao art. 217 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du-
ção dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis-
tra ção do des por to por mais de um pe río do
con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que apre -
sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na do res
José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e
Bel lo Par ga.

Trans cor re hoje a pri me i ra 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 que i ra dis cu tir, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je-
to  de  Lei da  Câ ma ra nº 105, de 2001
(nº 1.477/99, na Casa de ori gem), que dis -
põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra do
Mer co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Gil ber to
Mestri nho.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 20 de março último, quanto
teve sua discussão adiada para a presente data.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co.
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. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, para en ca mi-
nhar a vo ta ção.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
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– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te en ca-
mi nha men to que ser ve como dis cus são da pro pos ta,
eu gos ta ria de fa zer uma re fe rên cia ao au tor da pro -
pos ta na Câ ma ra dos De pu ta dos: o nos so
ex-Governador de San ta Ca ta ri na, que foi Se na dor
por dois man da tos e atu al men te é De pu ta do Fe de ral,
Antô nio Car los Kon der Reis, que hon ra esta ses são
com sua pre sen ça.

S. Exª re sol veu pro por um pro je to para cri ar a
me sor re gião da fron te i ra do Mer co sul. Essa pro pos ta,
que foi apre sen ta da à Câ ma ra dos De pu ta dos em
1999, visa co lo car o Mato Gros so do Sul, o Pa ra ná,
San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul, com pre en den do
mais de três mil qui lô me tros de fron te i ra e avan çan do
450 qui lô me tros para o in te ri or, como uma gran de
fron te i ra do Mer co sul.

E como essa me sor re gião já cons ta do PPA, o
pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Gil ber to Mes tri nho, Re -
la tor da ma té ria na Co mis são de Re la ções Exte ri o res
do Se na do Fe de ral, con tri bu iu com esse pro je to de lei 
da Câ ma ra, de au to ria do nos so De pu ta do Antô nio
Car los Kon der Reis, pois a re gião abran gi da no pro je-
to, com pre en di da de pe que nos Mu ni cí pi os, está com -
ple ta men te de sas sis ti da, pois so freu um êxo do ru ral
mu i to gran de e fi cou pra ti ca men te aban do na da.

Para se ter uma idéia, de acor do com o úl ti mo
cen so, o Esta do de San ta Ca ta ri na pos sui ape nas
20% da po pu la ção no meio ru ral. E só no meu Esta do
exis tem mais de 100 Mu ni cí pi os, sem con tar com o
Pa ra ná, o Mato Gros so do Sul e o Rio Gran de do Sul.

Assim, o Se na dor Gil ber to Mes tri nho, em seu
pa re cer, diz o se guin te:

Afi na da com o Pla no ‘Avan ça Bra sil’, a
pro po si ção tem por ob je ti vo de fi nir as prin ci-
pa is pri o ri da des a se rem ob ser va das na im -
ple men ta ção de pro gra mas fe de ra is en vol-
ven do a in ter ven ção di re ta da União, seus
me ca nis mos de fo men to, ou o es ta be le ci-
men to de par ce ri as es tá ve is no âm bi to da
ex ten sa re gião pro du to ra da que les qua tro
Esta dos que com ple tam a fron te i ra de 3.079 
km do Bra sil com os pa í ses vi zi nhos do
Mer co sul: Argen ti na, Pa ra guai e Uru guai.

E eu di ria mais, Sr. Pre si den te, de cer to modo
hou ve uma “li to ra li za ção” au to má ti ca, ou seja, as pes -
so as mi gram mais para o li to ral, de i xan do aque la re -
gião aban do na da. E como essa re gião já se en con tra
no PPA, com pre vi são de re cur sos no pro je to “Avan ça
Bra sil”, o que se quer é um tra ta men to mais ou me nos
di fe ren ci a do para que as pes so as des ses qua tro
Esta dos te nham con di ções de ali per ma ne cer. Para

tan to, é ne ces sá rio que se im plan tem as mi cro ba ci as
e que haja um de sen vol vi men to sus ten ta do em to dos
os se to res.

E para fi na li zar este en ca mi nha men to, Sr. Pre si-
den te, que ro cum pri men tar o Se na dor Gil ber to Mes -
tri nho, por apre sen tar um pa re cer fa vo rá vel na Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res, con tem plan do os qua tro
Esta dos des sa fron te i ra do Mer co sul, e tam bém o nos -
so ex-Governador e atu al De pu ta do Fe de ral Antô nio
Car los Kon der Reis, que teve a sá bia cla ri vi dên cia,
como sem pre, de apre sen tar essa pro pos ta. E S. Exª
tem per cor rido a re gião, in clu si ve tem an da do de Mu -
ni cí pio em Mu ni cí pio, nos úl ti mos dias, sen tin do o dra -
ma de cada um para que se pos sa en con trar os me -
ca nis mos a fim de que as fa mí li as lá per ma ne çam e
te nham me lho res con di ções de so bre vi vên cia.

Faço, por tan to, este re gis tro, pois con si de ro a
ini ci a ti va como um bom co me ço, em bo ra tar de, para
ten tar mos ofe re cer me lho res con di ções para a ocu-
pa ção da que la re gião.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nu-
an do o en ca mi nha men to, con ce do a pa la vra ao Se-
na dor Artur da Tá vo la. Logo a se guir, aos Se na do res
Osmar Dias e Se bas tião Ro cha.

O pra zo de en ca mi nha men to é de cin co mi nu tos.
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, que ro en ca mi nhar, em nome do Go -
ver no, a nos sa po si ção re la ti va a esse pro je to que
tem a ini ci a ti va de uma das mais im por tan tes e ilus-
tres fi gu ras do Par la men to bra si le i ro que é o
ex-Senador, ex-Governador e De pu ta do Kon der Reis, 
au tor do pro je to. E uma das ra zões fun da men ta is do
apre ço, da ad mi ra ção e, ao mes mo tem po, do apo io
que o pro je to re ce beu tan to na Câ ma ra dos De pu ta-
dos como re ce be, ago ra, aqui no Se na do.

O Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer co sul tem
alto va lor po lí ti co, eco nô mi co e so ci al. Já exis tem es -
tu dos or ga ni za dos pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci-
o nal so bre o que está sen do cha ma do me sor re giões,
que se ri am pe que nas re giões den tro das ma cror re-
giões, que, por suas afi ni da des de na tu re za eco nô mi-
ca, de mão-de-obra e de ca pa ci ta ção para o de sem-
pe nho de al gu mas fun ções, têm em si al gu ma afi ni da-
de que me re ce o apo io di re to do po der pú bli co.

O Mi nis té rio da Inte gra ção re a li zou esse tra ba-
lho, pre ce di do de pes qui sas ex tre ma men te acu ra das
e sé ri as em todo o País, sen do que, por aca so, o Nor -
des te vem a ser a re gião, den tre to das, que pos sui o
ma i or nú me ro de me sor re giões.
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A re gião abar ca da pelo pro je to em ques tão se -
ria uma área for ma da por Mu ni cí pi os dos Esta dos de
Mato Gros so do Sul, Pa ra ná, Rio Gran de do Sul e
San ta Ca ta ri na, cu jas se des es te jam lo ca li za das na
fa i xa de até 450 qui lô me tros de lar gu ra ao lon go da
fron te i ra do Bra sil com a Argen ti na, o Pa ra guai e o
Uru guai. É um pro je to que cu i da, com a es pe ci fi ca ção
da qua li da de de cada mi cror re gião, ou, como pre fe-
rem cha mar, de cada me sor re gião, das for mas pe las
qua is, in de pen den te men te dos pro gra mas re gi o na is,
elas de vam ser cu i da das.

Essa é uma área al ta men te es tra té gi ca para o
Bra sil, a tal pon to que o Mi nis té rio das Re la ções Exte -
ri o res – e todo o tra ba lho an te ri or do Mer co sul – es tu-
da a hi pó te se de in te grá-la aos de ma is pa í ses, no
caso, o Pa ra guai e a Argen ti na. Essa in te gra ção, di ga-
mos as sim, ex tra na ci o nal tam bém tem um po der de
ir ra di a ção eco nô mi co-social sig ni fi ca ti va para esse
pro je to.

Por tan to, tra ta-se de um pro je to de alto me re ci-
men to, de alta re le vân cia, ra zão pela qual o Go ver no
o apóia. E o faz com tan to mais pra zer por ser um pro -
je to de um Par la men tar do Par ti do da Fren te Li be ral,
que tem sido, ao lon go des tes anos, um Par ti do ex tre-
ma men te so li dá rio, nes ta Casa, com to dos os pro je-
tos que es tão na li nha do in te res se na ci o nal. Não se -
rão as di fe ren ças que hoje, in fe liz men te, exis tem no
cam po pu ra men te po lí ti co que nos im pe di rão de ma -
ni fes tar o nos so apo io e de cum pri men tar o De pu ta do
Kon der Reis pela qua li da de de sua ini ci a ti va. Com
cer te za, uma vez apro va do, o pro je to será ad ju di ca do
ao es tu do já re a li za do pelo Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, a quem ca be rá a di re ção exe cu ti va quan do
de sua im plan ta ção.

Essa é a ra zão pela qual o Go ver no apóia o pro -
je to e en ca re ce a seus mem bros a vo ta ção fa vo rá vel.

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 Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para en ca mi-

nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse pro je to tem uma
im por tân cia enor me não ape nas para o Bra sil mas
para o Mer co sul. Não fi ca ria bem para o Cone Sul e
para o Mer co sul se ti vés se mos uma área de fron te i ra
em po bre ci da e com pro ble mas so ci a is que já são
qua se crô ni cos. Mu i tos de les po dem ser re ver ti dos se 
hou ver um pro gra ma de in ves ti men to na re gião vol ta-
do para a sua vo ca ção.

Qu an do falo em re gião, re fi ro-me ao sul, ao su -
do es te e ao ex tre mo oes te do Pa ra ná, re gião que co -

me ça em Foz do Igua çu, onde há um po ten ci al tu rís ti-
co enor me. No en tan to, es ta mos ven do o ter ce i ro ma i-
or par que ho te le i ro do Bra sil es va zi a do por fal ta de
uma po lí ti ca de tu ris mo que pos sa apro ve i tar o enor -
me po ten ci al das be le zas na tu ra is de Foz do Igua çu
e, com isso, di na mi zar o co mér cio e o se tor ho te le i ro
da ci da de. Dá pena ver que a lo ta ção dos ho téis,
cons tru í dos para re ce ber tu ris tas do Bra sil e do mun -
do, es te ja hoje no ní vel de 40%.

Sr. Pre si den te, se não me en ga no, V. Exª es te ve
re cen te men te em Foz do Igua çu e pôde cons ta tar que 
há de sâ ni mo. Mas, aci ma do de sâ ni mo, há es pe ran ça
de que Foz do Igua çu pos sa re to mar os bons dias que 
vi veu quan do para lá iam tu ris tas do Bra sil e do mun -
do in te i ro para ver aque la que é, sem dú vi da al gu ma,
a ma i or be le za na tu ral do pla ne ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou fa -
lan do de Foz de Igua çu, por que a ci da de pre ci sa de
um pro je to de di na mi za ção. O Go ver no bra si le i ro não
ado tou uma boa po si ção quan do ve tou o pro je to que
apre sen tei, no Se na do Fe de ral, de cri a ção de uma
zona de li vre co mér cio em Foz de Igua çu. Tal pro je to
po de ria atra ir in ves ti men tos e, so bre tu do, tu ris tas,
além  de im pe dir que seis mil tra ba lha do res ti ves sem
que atra ves sar a pon te to dos os dias para en con trar,
no mer ca do de tra ba lho do ou tro lado, no Pa ra guai, as 
opor tu ni da des que não es tão en con tran do do lado de
cá.

Sr. Pre si den te, falo tam bém da pe que na agri cul-
tu ra, que é exem plar no Su do es te e no Sul, e que pre -
ci sa que não ape nas o Pro naf – que já está em vi gor – 
seja di na mi za do. Pre ci sa mos de uma nova pro pos ta
que in te gre a pe que na agri cul tu ra com os pe que nos
em pre sá ri os da ci da de.

Mu i to pró xi mo ao Su do es te, co nhe ço a pro pos ta
do Pre fe i to de Gu a ra pu a va, Vi tor Hugo, pre sen te nes -
te ple ná rio, que ga nhou o Prê mio Má rio Co vas por ter
to ma do uma ini ci a ti va ino va do ra e re vo lu ci o ná ria no
seu Mu ni cí pio. S. Exª co lo cou em prá ti ca o Pro gra ma
Ba ir ros em Ação, um cir cu i to for ma do por to das as
en ti da des re pre sen ta ti vas – o Se nar, o Se nai, a Fe de-
ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pa ra ná (FAEP), a
Fe de ra ção das Indús tri as, as Se cre ta ri as Mu ni ci pa is,
as Se cre ta ri as Esta du a is, que, in fe liz men te, nes te
caso, não es tão atu an do, mas que po de rão atu ar, ór -
gãos do Go ver no Fe de ral e da ini ci a ti va pri va da, as -
so ci a ções de cri a do res, as so ci a ções co mer ci a is –,
aci o na do au to ma ti ca men te quan do um pe que no em -
pre en de dor ou um tra ba lha dor pro cu ra qual quer des -
sas en ti da des. O tra ba lha dor que pre ten der ins ta lar
um ne gó cio ou um em pre en di men to terá ori en ta ção
para ela bo rar o seu pro je to, as sis tên cia téc ni ca para
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ne go ciá-lo e po de rá ob ter fi nan ci a men to den tro das li-
nhas já exis ten tes: o Pro ger, o pró prio Pro naf e ou tros
pro gra mas já cri a dos.

Mas a ino va ção é exa ta men te a cri a ção de um
cir cu i to onde qual quer en ti da de que seja pro cu ra da
aci o na as ou tras para que, in te gra das, ela bo rem o
pro je to, ofe re çam as sis tên cia téc ni ca, aju dem na ne -
go ci a ção dos re cur sos e, o que é mais im por tan te, fa -
çam o acom pa nha men to do em pre en di men to. Isso
por que, nos úl ti mos cin co anos, de cada dez pe que-
nos ne gó ci os ins ta la dos no Bra sil, sete fe cha ram por
fal ta de as sis tên cia téc ni ca, de acom pa nha men to, de
es tu do de mer ca do. E isso é que é fe i to pelo Pre fe i to
de Gu a ra pu a va, que ga nhou o prê mio Pre fe i to
Empre en de dor.

E es tou fa lan do de um pro je to que pre ten de ofe -
re cer essa opor tu ni da de para aque les que vi vem na
fron te i ra do País. Esse pro je to po de ria ser trans fe ri do
para a re gião de fron te i ra, onde in te gra ría mos a eco -
no mia ru ral com a eco no mia ur ba na. Des sa for ma, re -
sol ve ría mos o ma i or dra ma que hoje as so la aque la
re gião, o de sem pre go. Aliás, dra ma que afe ta todo o
País e, por tan to, não po de ria ser di fe ren te em meu
Esta do, em to das as suas re giões. Mas o Su do es te
sem pre re cla ma – e com ra zão – que pa re ce que o
iso la ram do mapa do Go ver no do Esta do, pois, ao fa -
zer o anel de in te gra ção, as ro do vi as, para trans por te
de car gas, o tra ça do da fer ro via, o Go ver no sem pre
es que ce aque la re gião. E o Su do es te so bre vi ve gra -
ças ao tra ba lho e à obs ti na ção da que les que vi vem
na que la im por tan te re gião.

Po de mos in te grar o Su do es te ao Pa ra ná e ao
Bra sil, fa zen do que aque la re gião, que é fron te i ri ça e
que está exa ta men te na me sor re gião da fron te i ra do
Mer co sul, pos sa ter um pro gra ma de de sen vol vi men-
to que leve em con ta exa ta men te a vo ca ção do povo
que lá vive – no ex tre mo oes te, o tu ris mo, e no su do-
es te das pe que nas pro pri e da des, a pro du ção e a
trans for ma ção do ali men to – e, so bre tu do, que sig ni fi-
que o apo io à ins ta la ção de pe que nas em pre sas,
para que seja pos sí vel o en fren ta men to do de sem pre-
go, que é a gran de pre o cu pa ção da que la re gião.

O Su do es te se de sen vol ve com uni ver si da des
que se ins ta lam. A edu ca ção avan ça ali e que re mos
que, pa ra le la men te ao avan ço da edu ca ção, os tra ba-
lha do res se jam tre i na dos e es pe ci a li za dos em uma
pro fis são. Para isso, pre ci sa mos de re cur sos, de in-
ves ti men tos. E por meio do pro gra ma cri a do por esse
pro je to de lei que ora ana li sa mos, te nho cer te za de
que o Su do es te do Pa ra ná po de rá ser be ne fi ci a do,
ofe re cen do, as sim, um de sen vol vi men to mais har mô-
ni co para to dos os que lá vi vem.

Sr. Pre si den te, en ca mi nha mos fa vo ra vel men te
ao pro je to, pelo mé ri to con ti do nele. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor pelo Ama pá, Se bas tião
Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse pro je to é im -
por tan te, por que pode sig ni fi car um so pro na so bre vi-
da do Mer co sul, que ago ni za na mes ma in ten si da de
em que fa le ce a eco no mia da Argen ti na. Por se tra tar
de um pro gra ma de ex tre ma im por tân cia para o Bra sil
e pelo fato de o Mer co sul ser um ins ti tu to imen sa men-
te im por tan te para o País e para a Amé ri ca La ti na, é
pre ci so  que os pa í ses que o in te gram des pen dam es -
for ços para o apri mo ra men to, o for ta le ci men to e a
con so li da ção des se blo co eco nô mi co e das eco no mi-
as dos seus pa í ses-membros; e que te nham como fi -
na li da de pre cí pua, como ob je ti vo prin ci pal, o ho mem
que vive nes sas re giões.

A po pu la ção que se en con tra em uma re gião
me nos pri vi le gi a da e em uma si tu a ção eco nô mi ca
me nos fa vo rá vel cer ta men te não usu frui dos be ne fí ci-
os do Mer co sul tan to quan to as em pre sas de gran de
por te, prin ci pal men te os ex por ta do res. Por tan to, des -
ta co o ca rá ter emi nen te men te so ci al des se pro je to,
sua vi são de de sen vol vi men to e de jus ti ça so ci al para
o ho mem que vive na re gião.

Esse programa me faz lembrar, Senador Gilberto
Mestrinho, o Calha Norte, idealizado ainda pelos
militares, fortalecido e consolidado no Governo do
ex-Presidente José Sarney e, lamentavelmente, com
muitos problemas na administração atual. Não fosse o
esforço de servidores públicos tais como o Coronel
Avelino, por exemplo, que gerencia o Programa Calha
Norte, proporcionando melhoria nas condições de vida
da população, das famílias que residem na fronteira,
não fosse o esforço supremo de alguns militares que
olham para a Amazônia da perspectiva da necessidade
de garantir mais segurança à nossa fronteira e de
melhorar a qualidade de vida do homem que lá reside,
certamente o Calha Norte já não existiria mais na
organização estrutural e programática do Governo
brasileiro.

Faço votos de que a sorte do Programa Grande
Fronteira do Mercosul seja melhor do que a do Calha
Norte e que, de fato, a população que ali mora possa
receber os benefícios previstos no mesmo.

Qu e ro, por ou tro lado, men ci o nar um as pec to
im por tan te que nós, do Esta do do Ama pá, não de ve-
mos es que cer: o nos so Esta do re pre sen ta, no ní vel
do rio Oi a po que, a fron te i ra do Mer co sul com a União
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Eu ro péia. Por tan to, o Ama pá es ta be le ce ge o gra fi ca-
men te uma in ter fa ce en tre o Mer co sul e a União Eu ro-
péia, con si de ran do-se que a Gu i a na Fran ce sa é um
de par ta men to de ul tra mar da Fran ça. Des sa for ma, é
im por tan te que o Bra sil – e es tou es tu dan do esse as -
sun to, ins pi ra do nes se Pro gra ma –, quem sabe, pos -
sa apre sen tar algo se me lhan te, para aten der tam bém
à po pu la ção, ao ho mem que vive nes sa fron te i ra, por -
que, em bo ra o Bra sil seja o prin ci pal pro pul sor do
Mer co sul, a Re gião Nor te está to tal men te ex clu í da
dele.

Nós, do Nor te, te mos de ser com pa ra dos aos
ho mens, às fa mí li as que vi vem na gran de fron te i ra do
Mer co sul, aos tra ba lha do res ru ra is que são ex clu í dos
do Mer co sul. Esta mos na mes ma si tu a ção. Nós, do
Nor te, não usu fru í mos do Mer co sul, pois pa re ce que
esse blo co diz res pe i to ape nas aos Esta dos que fa-
zem fron te i ra com os pa í ses ali a dos do Bra sil no Mer -
co sul, e isso não é ver da de, é um gran de equí vo co.
To dos os Esta dos bra si le i ros in te gram o Mer co sul.

Qu an do in gres sei no Se na do Fe de ral, lu tei para
que criás se mos o Mer co nor te. Era uma con cep ção
equi vo ca da. O Mer co sul, para nós, do Nor te, se ria
não se ria Mer co sul, se ria Mer co nor te. Na ver da de, o
que te mos que es ta be le cer são cri té ri os, são pa-
drões, para que tam bém os Esta dos da Re gião Nor te
se jam be ne fi ci a dos pelo Mer co sul. Tra ta-se de es ta-
be le cer o pólo nor te do Mer co sul, e não o Mer co nor te,
que não ca be ria, pois ele se ria um Naf ta. E te mos de
ser ca u te lo sos com re la ção ao Naf ta, por que o Bra sil
in gres sa ria nele em gran de des van ta gem.

Hoje, o Bra sil é, como eu dis se, a mola pro pul so-
ra do Mer co sul. Por isso, te mos que nos for ta le cer e
que for ta le cer o Mer co sul, mas sem pre sen do so li dá-
ri os com to dos os Esta dos bra si le i ros, pois to dos têm
que re ce ber os be ne fí ci os do Mer co sul.

Por ser opor tu no, Sr. Pre si den te, em bo ra te nha
ul tra pas sa do o meu li mi te de tem po, peço a cle mên-
cia de V. Exª ape nas para re gis trar que se en con tra
em Bra sí lia nes tes dias uma de le ga ção de au to ri da-
des da Gu i a na Fran ce sa. Essas au to ri da des es ta rão,
ama nhã, re u ni das com a Ban ca da Fe de ral do Ama pá
e ofe re ce rão um jan tar na re si dên cia do Emba i xa dor
da Fran ça, para con so li dar, de uma vez por to das, o
pro je to de cons tru ção da pon te so bre o rio Oi a po que.
Esse é um pro je to im por tan te de in te gra ção. Como eu 
dis se, é um pro je to de in te gra ção do Mer co sul com a
União Eu ro péia, por isso me re ce ser apo i a do pelo
Go ver no bra si le i ro.

A Ban ca da do Ama pá es ta rá, por tan to, pre sen te
a es sas re u niões, a es sas ar ti cu la ções para vi a bi li zar
re cur sos, da ma ne i ra mais rá pi da pos sí vel, para con -

so li dar esse pro je to de in te gra ção do Ama pá com a
Gu i a na Fran ce sa, do Mer co sul com a União Eu ro-
péia.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

Duran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre-
tá rio. de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 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, em boa hora,
de po is de ter sido ana li sa do por vá ri as Co mis sões na
Câ ma ra dos De pu ta dos e tam bém pela Co mis são
Mis ta do Mer co sul, che ga a esta Casa, com o pa re cer
fa vo rá vel do Se na dor Gil ber to Mes tri nho, esse pro je to
de au to ria do De pu ta do Kon der Reis, de San ta Ca ta ri-
na.

O Esta do de San ta Ca ta ri na, sem dú vi da al gu-
ma, vive pro ble ma si mi lar àque le ve ri fi ca do prin ci pal-
men te na me ta de sul do Rio Gran de do Sul, que pega
a fron te i ra oes te do País e da Cam pa nha.

O ob je ti vo des se Pro gra ma da Gran de Fron te i ra
do Mer co sul, que en vol ve os Esta dos de San ta Ca ta-
ri na, Pa ra ná, Mato Gros so do Sul e Rio Gran de do
Sul, é con fe rir um di na mis mo eco nô mi co e so ci al a
es sas re giões pro fun da men te so fri das e em po bre ci-
das por ques tões cul tu ra is e de vi do à po lí ti ca de se gu-
ran ça na ci o nal nas re giões de fron te i ra. De cer ta for -
ma, o de sen vol vi men to, a ins ta la ção de in dús tri as e
uma di ver si fi ca ção ma i or da eco no mia pro vo ca ram
um em po bre ci men to acen tu a do na que las re giões.
Pes qui sas com pro vam que, nas úl ti mas dé ca das, não 
hou ve di na mis mo.

Foi fe i to um es tu do em re la ção à me ta de sul do
Rio Gran de do Sul, que en glo ba pra ti ca men te 50% do 
ter ri tó rio ga ú cho, sen do sua po pu la ção da or dem de
dois mi lhões de ha bi tan tes. São sin gu la res os pro ble-
mas. Te mos bus ca do di ver si fi car as ações ao di na mi-
zar nos sas re giões com pro gra mas e pro je tos vol ta-
dos para ou tras ati vi da des eco nô mi cas, como a fru ti-
cul tu ra e o tu ris mo. Atu al men te, na re gião da Cam pa-
nha, na re gião fron te i ri ça, es ta mos es ti mu lan do e for -
ta le cen do um pro gra ma de ca pa ci ta ção tu rís ti ca.
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Há pro ble mas vin cu la dos à ir ri ga ção. Ain da
exis tem ba ci as hi dro grá fi cas na que la re gião ca u san-
do en chen tes. A úl ti ma en chen te de i xou 12 mil pes so-
as de sa bri ga das, atin giu as plan ta ções de ar roz,
fumo e soja e des tru iu nos sas es tra das e as li ga ções
de vi a bi li za ção de trans por te, pre ju di can do nos sa
eco no mia.

Se re al men te hou ves se um pro je to que ana li-
sas se o po ten ci al da re gião e to das as suas di fi cul da-
des, que ge ris se a ins ta la ção de cen tros de con vi vên-
cia so ci al e es tu das se a ques tão da ex pan são da pes -
qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, além de dar pri o ri da de
à pro te ção do meio am bi en te e ao ge ren ci a men to dos 
re cur sos hí dri cos, tal vez não es ti vés se mos mais nos
pre o cu pan do com os es tra gos ca u sa dos pela es ti a-
gem nem com a fe bre af to sa. Essa do en ça atin giu o
Rio Gran de do Sul, no ano pas sa do, pro ve ni en te das
re giões da Argen ti na e do Uru guai, e ca u sou sé ri os
pre ju í zos à nos sa eco no mia e à nos sa pe cuá ria. Se
hou ves se pro gra mas de de fe sa sa ni tá ria ve ge tal e
ani mal con sis ten tes para as re giões da nos sa fron te i-
ra, o pro ble ma te ria sido evi ta do.

Sr. Pre si den te, en fa ti zo a im por tân cia des se
Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer co sul, que as se-
gu ra pro je tos para fi xar o ho mem no cam po e, con se-
qüen te men te, para de ses ti mu lar o êxo do ru ral, for ta-
le cen do a agri cul tu ra fa mi li ar e pro mo ven do ações in -
te gra das per ma nen tes en tre a União, os Esta dos e os 
Mu ni cí pi os, con tan do com a par ti ci pa ção das nos sas
uni ver si da des e uti li zan do pro je tos já exis ten tes em
vá ri os Mu ni cí pi os, mas que ain da são in con sis ten tes.

Res sal to a re le vân cia do re fe ri do pro je to, na ex -
pec ta ti va de que ele se trans for me em re a li da de. Sou
ori un da de uma das ci da des que tal vez seja o exem -
plo mais vivo do que sig ni fi ca in te gra ção de fron te i ra,
e re al men te não te mos tido a opor tu ni da de de de sen-
vol ver pro gra mas que ti rem aque las co mu ni da des da
si tu a ção de em po bre ci men to.

Por tan to, cum pri men to o Au tor e o Re la tor do
pro je to, pe din do uma aten ção es pe ci al do Go ver no
Fe de ral a fim de que, já no Orça men to do pró xi mo
ano, haja re cur sos para a im ple men ta ção de con vê ni-
os com os Esta dos e os Mu ni cí pi os, dan do a União o
exem plo e a pri me i ra in ves ti da no sen ti do de tor nar
tudo isso re a li da de.

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

a pa la vra ao no bre Se na dor por Mato Gros so do Sul,
Ju vên cio Ce sar da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to é
mu i to es pe ci al, prin ci pal men te para essa gran de re -
gião da fron te i ra que vai do Rio Gran de do Sul até
Mato Gros so do Sul, so bre tu do por que visa a “pro mo-
ver a fi xa ção do ho mem no cam po e de ses ti mu lar o
êxo do ru ral, do tan do os Mu ni cí pi os em que pre do mi-
ne po pu la ção com pos ta por pe que nos e mé di os pro -
du to res ru ra is de cen tros de con vi vên cia so ci al”. O
que me pa re ce im por tan tís si mo é o ob je ti vo n.º IV do
pro je to: “es ta be le cer mo de los de de sen vol vi men to
sus ten tá vel ade qua dos às ca rac te rís ti cas na tu ra is, à
vo ca ção eco nô mi ca e às po ten ci a li da des de mi cror re-
giões ho mo gê ne as na área de abran gên cia”.

Por que en ten de mos que esse pro je to é im por-
tan tís si mo para a área? Por que no ta mos al guns des -
cu i dos do pró prio Go ver no Fe de ral no que diz res pe i-
to à con quis ta da fron te i ra, à con quis ta do oes te bra si-
le i ro, à fi xa ção do ho mem bra si le i ro lá na fron te i ra.
Um des ses des cu i dos foi jus ta men te a lei hoje em vi -
gor so bre a ra ti fi ca ção dos tí tu los de fron te i ra, ra ti fi ca-
ção essa que trou xe enor mes pre ju í zos para os pro -
du to res da que la área, tan to em Mato Gros so do Sul
como no Pa ra ná e no Rio Gran de do Sul, en fim, em
to dos os Esta dos que com põem essa gran de fron te i ra
bra si le i ra.

Não é pos sí vel que o pro pri e tá rio, o ho mem que
con quis tou aque la re gião te nha a obri ga ção de pro var
que tem o tí tu lo. Na tu ral men te, o Esta do pode, sim, in -
da gar so bre a ve ra ci da de da sua do cu men ta ção, da
sua le gi ti mi da de; mas não po de ria, de for ma al gu ma,
exi gir que to dos os pro pri e tá ri os, numa área de 150
qui lô me tros de fron te i ra, vi es sem mos trar, por meio
de sua ca de ia do mi ni al, que são pro pri e tá ri os le gí ti-
mos da ter ra, onde pro du zem in ten sa men te des de a
con quis ta des sa gran de re gião da fron te i ra.

Tam bém nos ca u sa pre o cu pa ção uma ou ou tra
ação do Go ver no Fe de ral. Dou como exem plo a pre -
ten di da im plan ta ção  ain da em fase de co gi ta ção pelo
Mi nis té rio do Meio Ambi en te, mas já com de cre to
pron to, mi nu ta do, em pro ces so de con ver sa ção – da
re ser va bi o ló gi ca do Na bi le que, re gião com um ci clo
de águas mu i to in ten so, no Pan ta nal de Mato Gros so
do Sul; du ran te seis me ses, ocor re a ex plo ra ção pe -
cuá ria; nos ou tros seis me ses, as águas pra ti ca men te
to mam con ta da re gião.

Qual o ob je ti vo da re ser va bi o ló gi ca? Cri ar uma
uni da de de pro te ção am bi en tal in te gral. O ho mem
terá de ser afas ta do da fron te i ra para que ali seja im -
plan ta da a re ser va bi o ló gi ca. Ora, quan do se tira o ho -
mem da fron te i ra, con tra ria-se toda e qual quer te o ria
de fi xa ção do ho mem na fron te i ra para a ga ran tia da
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sua so be ra nia. Assim acon te ceu com o uti pos si de-
tis, de Rio Bran co para a con quis ta do Acre.

Como po de mos, hoje, re ti rar o ho mem da fron -
te i ra com a Bo lí via ou com o Pa ra guai para fa zer uma
re ser va bi o ló gi ca? Com essa me di da, já que os pa í-
ses vi zi nhos não têm uma edu ca ção am bi en tal nem
uma le gis la ção de pro te ção con di zen te com a nos sa,
ha ve rá uma in va são mu i to gran de para caça, pes ca e
de pre da ção do meio am bi en te.

Este pro je to é mu i to im por tan te, por que vem em
con so nân cia com o Pro je to Pan ta nal, que está sen do
de sen vol vi do nos Esta dos de Mato Gros so e de Mato
Gros so do Sul. É um pro je to es sen ci al men te de de-
sen vol vi men to com sus ten ta ção am bi en tal, e me sa -
tis faz mu i to, por que a nossa re gião Cen tro-Oeste,
prin ci pal men te a de Mato Gros so do Sul, as sen ta-se
na agro pe cuá ria. Há ne ces si da de da ver ti ca li za ção da
nos sa eco no mia, por isso te mos que sair do cul ti vo de
grãos e da pe cuá ria para as in dús tri as, para a agro in-
dús tria, que é a vo ca ção na tu ral da que la re gião, que
pos sui uma ca pa ci da de de ex pan são mu i to gran de,
tra zen do para a eco no mia bra si le i ra uma com pe ti ti vi-
da de da qual re al men te es ta mos pre ci san do.

Ain da lem bro mais, Deus co lo cou em Co rum bá
man ga nês e fer ro, os mi né ri os mais im por tan tes para
a cri a ção de um pólo mí ne ro-siderúrgico. Cer ta men te
este pro gra ma fará com que se de sen vol va esse se tor
im por tan tís si mo para a eco no mia bra si le i ra, pro pi ci-
an do um cres ci men to ao Cen tro-Oeste e pos si bi li tan-
do, as sim, a cri a ção na fron te i ra de uma área avan ça-
da de pro te ção à nos sa so be ra nia, com de sen vol vi-
men to sus ten ta do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
este pro je to tem uma im por tân cia mu i to gran de, por -
que nos traz uma in di ca ção de como agir na fron te i ra,
prin ci pal men te nes sa imen sa fron te i ra bra si le i ra, do -
ta da de gran de po ten ci a li da de agro in dus tri al e tu rís ti-
ca. Per mi ti rá, en fim, que o bra si le i ro en con tre, nes sa
área, uma ra zão de ser da sua so be ra nia eco nô mi ca
da qual tan to ne ces si ta mos.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te,
e o meu voto é fa vo rá vel ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor por São Pa u lo, Ro meu
Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs Se na do res, em pri me i ro lu gar, de -
se jo agra de cer as pa la vras sim pá ti cas do Se na dor
Artur da Tá vo la com re fe rên cia ao PFL, de mons tran-
do que a ca mi nha da per cor ri da du ran te os sete anos

jun to à base do Go ver no re pre sen tou uma for ça in co-
men su rá vel em be ne fí cio das re for mas que trou xe-
ram al gu ma ex pec ta ti va de es ta bi li da de eco nô mi ca
ao Bra sil.

O PFL é fa vo rá vel ao pro je to não ape nas por que
quem o apre sen tou é mem bro do Par ti do mas pela
con so li da ção sé ria da fi xa ção do ho mem na fron te i ra
com pa í ses do Mer co sul. O Se na dor Se bas tião Ro-
cha, com mu i ta pro pri e da de, lem brou o Pro je to Ca lha
Nor te, es ta be le ci do ao tem po do Pre si den te José
Sar ney, que lu tou mu i to por sua im plan ta ção e pela fi -
xa ção do ho mem e da eco no mia na fron te i ra Nor te do 
País. O fato, hoje vol ta do para a fron te i ra do Mer co sul,
re pre sen ta não um so nho mas a cer te za de que a ge -
o po lí ti ca eco nô mi ca da re gião, com mu i to mais for ça
que a re gião Nor te, que ne ces si tou de in cen ti vos, lu -
tas, e não con se guiu ain da se fi xar em to das as fa ses
do Pro je to Ca lha Nor te, ob te rá su ces so com a im ple-
men ta ção do pro je to apre sen ta do pelo De pu ta do
Antô nio Car los Kon der Reis.

Por tan to, o PFL en ca mi nha fa vo ra vel men te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, 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. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Lú dio Co e lho. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Álva ro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. 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, co in ci den te men te, en -
quan to dis cu ti mos um pro je to em be ne fí cio da fa i xa
de fron te i ra em nos so País, le mos no jor nal O Glo bo
no tí cia de Was hing ton que dá con ta de mais um tor -
pe do nor te-americano con tra os in te res ses de de sen-
vol vi men to do nos so País. Leio a no tí cia:

O go ver no ame ri ca no dis se on tem que 
está pre o cu pa do com a cres cen te in sa tis fa-
ção dos la ti no-americanos com a de mo cra-
cia e com a pos si bi li da de de gru pos ter ro ris-
tas fin ca rem ra í zes na área da trí pli ce fron -
te i ra en tre Bra sil, Argen ti na e Pa ra guai.

Essa de cla ra ção foi fe i ta pelo Se cre tá rio de
Esta do dos Esta dos Uni dos, Co lin Po well. É la men tá-
vel, Sr. Pre si den te, mais uma vez, essa ir res pon sa bi li-
da de ver bor rá gi ca nor te-americana a com pro me ter
in te res ses na ci o na is. Não é a pri me i ra vez. Aliás, essa
ma ni fes ta ção guar da re la ção es tre i ta com o es ti lo
Bush de go ver nar. Sem dú vi da, é uma ma ni fes ta ção
ex tre ma men te re a ci o ná ria e pre con ce i tu o sa.
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Algum tem po atrás, o em ba i xa dor in te ri no dos
Esta dos Uni dos pro mo via tam bém o ter ro ris mo psi co-
ló gi co e anun ci a va, ir res pon sa vel men te, a hi pó te se
de se ins ta la rem em Foz do Igua çu, na trí pli ce fron te i-
ra Bra sil – Argen ti na – Pa ra guai, ter ro ris tas em ame a-
ça aos Esta dos Uni dos.

Na se qüên cia, o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o-
res do Bra sil, tal vez por des cu i do, não acre di to que te -
nha sido por má-fé, aca bou por ava li zar as de cla ra-
ções do em ba i xa dor in te ri no dos Esta dos Uni dos. Os
pre ju í zos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, são
vi sí ve is hoje, es pe ci al men te em Foz do Igua çu, um
pólo tu rís ti co ex tra or di ná rio, um car tão pos tal do nos -
so País, que abri ga uma das ma ra vi lhas do mun do, as 
Ca ta ra tas do Igua çu. Pois bem, es ti ve, no úl ti mo sá -
ba do, em Foz do Igua çu, e as sis ti a um ce ná rio de de -
sen can to: cin qüen ta mil tra ba lha do res de sem pre ga-
dos so men te na que la ci da de; os ho téis ope ran do com 
ape nas 30% da sua ca pa ci da de; e há uma pes qui sa
re cen te dan do con ta de que 25% da po pu la ção que
vive em Foz do Igua çu, uma ci da de ma ra vi lho sa, gos -
ta ri am de mu dar-se. Com pro me teu, sem dú vi da, esse 
alar mis mo fal so, esse ter ro ris mo ir res pon sá vel, o co -
mér cio, am pli ou o de sem pre go, apro fun dou os pro-
ble mas so ci a is e fez cres cer, in clu si ve, a vi o lên cia na -
que la re gião.

Foi por con ta dis so que, in te li gen te men te, mo ra-
do res de Foz do Igua çu ide a li za ram um even to fan tás-
ti co, um dos es pe tá cu los mais mar can tes a que tive
opor tu ni da de de as sis tir, de no mi na do Paz sem Fron -
te i ras, re u nin do re li giões, ra ças, po pu la ções de 3 pa í-
ses, li de ran ças po lí ti cas num even to com mais de 30
mil pes so as, ofe re cen do uma li ção em fa vor da paz no 
pla ne ta.

Não te nho vis to, Sr. Pre si den te, uma re a ção à
al tu ra do Go ver no bra si le i ro, por que os pre ju í zos não
são res sar ci dos. A ir res pon sa bi li da de ver bor rá gi ca é
de cor rên cia des se alar mis mo fal so, des se ter ro ris mo
psi co ló gi co. Os pre ju í zos se avo lu mam e não há res -
sar ci men to. Cons ta ta-se de po is que foi ir res pon sa bi li-
da de, que nada era ver da de i ro, que a hi pó te se era fal -
sa, mas nin guém res pon de pe los pre ju í zos so fri dos
pela po pu la ção que lá vive. E, mais uma vez, o Go ver-
no bra si le i ro não pode se ca lar di an te des se fato. É
uma ques tão para a di plo ma cia bra si le i ra. Cabe ao
Pre si den te da Re pú bli ca des te País res pon der a esse 
tipo in con se qüen te de ame a ça con tra pa í ses em de -
sen vol vi men to.

Sr. Pre si den te, a dis cus são des te pro je to é im -
por tan te, não há dú vi da. Os ar gu men tos aqui ex pos-
tos são in te li gen tes e im por tan tes. Este pro je to pode
con tri bu ir, sim, para di na mi zar eco no mi ca men te

aque la re gião da fron te i ra bra si le i ra, mas se o Go ver-
no bra si le i ro não re a gir a es sas in ves ti das nor-
te-americanas, bem ao es ti lo Bush de go ver nar, cer -
ta men te so fre re mos pre ju í zos ain da ma i o res.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca van can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Lind berg Cury. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Althoff.
O SR. GERALDO ALTHOFF (PLF – SC. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, es ta va eu a con-
ver sar, ao iní cio da Ordem do Dia, com o no bre Se na-
dor Artur da Tá vo la, a quem di zia da hon ra e da sa tis-
fa ção que te nho, ca ta ri nen se que sou, de ser con ter-
râ neo do De pu ta do Fe de ral Antô nio Car los Kon der
Reis. Assim eu di zia e as sim afir mo exa ta men te pelo
que re pre sen ta para San ta Ca ta ri na a fi gu ra e o tra ba-
lho do De pu ta do Fe de ral Antô nio Car los Kon der Reis, 
nos so ex-Governador, ex-Senador, por con se qüên cia
já co nhe ci do des ta Casa, um dos re la to res da Cons ti-
tu in te de 1988 e que teve a sen si bi li da de de apre sen-
tar este pro je to de lei, cuja tra mi ta ção foi por ele mu i to
cu i da da du ran te todo o pro ces so de tra mi ta ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos até sua che ga da hoje aqui no 
Se na do Fe de ral. Este pro je to exis te por que a pri me i ra
ação que o De pu ta do Fe de ral Antô nio Car los Kon der
Reis to mou foi exa ta men te de in se rir a me sor re gião
do Mer co sul no con tex to do Pla no Plu ri a nu al. Isso
deu a opor tu ni da de para que a idéia fru ti fi cas se e
che gás se mos à  imi nên cia de apro vá-lo.

O pro je to bus ca iden ti fi car os fa tos, os as pec tos,
as iden ti da des co muns das re giões fron te i ri ças do Bra -
sil com os pa í ses do Mer co sul. Falo de iden ti fi ca ção
cul tu ral, ét ni ca, iden ti fi ca ção do tipo de ci da de que se
cria exa ta men te jun to ao sis te ma fron te i ri ço bra si le i ro,
mais es pe ci fi ca men te na re gião Sul do País. Por essa
ra zão pos sui vá ri os as pec tos po si ti vos.

Gos ta ria de fa zer uma re fe rên cia ao que con si-
de ro mais im por tan te: im pe dir o êxo do ru ral; a “li to ra li-
za ção” dos que mo ram no in te ri or dos Esta dos en vol-
vi dos no pro ces so, lo gi ca men te com ex ce ção do
Mato Gros so do Sul, que não tem li to ral. Des sa ma ne-
i ra, te re mos a opor tu ni da de de fa zer com que o ci da-
dão in se ri do no in te ri or do Esta do, no in te ri or des sa
re gião, pos sa re al men te lá per ma ne cer com ci da da-
nia, com qua li da de de vida. Por isto o nos so en ca mi-
nha men to fa vo rá vel à vo ta ção e apro va ção des te pro -
je to: por que ele traz uma sé ria de be ne fí ci os, mas aci -
ma de tudo este que aca bei de men ci o nar. Vo ta mos
fa vo ra vel men te a este pro je to tam bém por aqui lo que
sig ni fi ca para o Esta do de San ta Ca ta ri na aque le que
o pro du ziu, men ta li zou, fez cres cer e che gar hoje na
imi nên cia de sua apro va ção pelo Se na do Fe de ral.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, tam bém peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Vou re a brir o en ca mi nha men to, em bo ra já o ti ves se
en cer ra do em face de V. Exª não es tar ins cri to nem o
Se na dor Ney Su as su na.

Em de fe rên cia ao as sun to e a V. Exª, Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, con ce do-lhe a pa la vra.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,  tam bém es tou de
acor do com o pro je to da la vra do emi nen te De pu ta do
Antô nio Car los Kon der Reis. Entre tan to, Sr. Pre si den-
te, te nho uma pre o cu pa ção, o Pan ta nal Ma-
to-Grossense é in di vi sí vel. As águas que nas cem no
Mato Gros so ba nham todo o Mato Gros so do Sul, for -
mam o Pan ta nal, atin gem o Esta do do Pa ra ná e os
pa í ses fron te i ri ços com o Bra sil – Bo lí via e Pa ra guai
–, e vão até a Ba cia do Pra ta.

O Se na dor Ju vên cio da Fon se ca fa lou a res pe i-
to de pro gra mas úni cos, como o Pro gra ma
BID-Pantanal, que al can ça os Esta dos do Mato Gros -
so e Mato Gros so do Sul, e os que atin gem o Pan ta nal
como um todo, que – como dis se – não di vi de es ses
Esta dos; pelo con trá rio, une-os. Mato Gros so tam bém
faz di vi sa com a Bo lí via e qua se atin ge o Pa ra guai.

Ne nhum de mé ri to à pro pos ta do emi nen te De -
pu ta do Antô nio Car los Kon der Reis, mas la men to que 
os Mu ni cí pi os do sul do Mato Gros so, como Po co né,
Iti qui ra, San to Antô nio do Le ver ger, Ba rão de Mel ga-
ço, que es tão na di vi sa com Mato Gros so do Sul, com
La dá rio e Co rum bá, tal vez não es te jam den tro des-
ses 450 qui lô me tros. De qual quer ma ne i ra, mes mo
que es te jam, tra ta-se de um pro je to que pro mo ve rá a
de si gual da de en tre Mato Gros so e Mato Gros so do
Sul em fun ção de o Pan ta nal fa zer a união des ses
dois Esta dos. La men to esse co chi lo da nos sa Ban ca-
da do Esta do de Mato Gros so. Lou vo o pro je to do emi -
nen te re pre sen tan te de San ta Ca ta ri na, De pu ta do
Antô nio Car los Kon der Reis.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe i-
ro, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa-
da pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na para en ca mi-
nhar a vo ta ção.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en -
ca minhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs. Se na do res, sem pre me jul guei um
Se na dor bem in for ma do, mas con fes so a V. Exas que,
ao che gar ao Mi nis té rio, fi quei sur pre so com a im por-
tân cia das me sor re giões. Essa é uma nova or ga ni za ção
ter ri to ri al que cria uma so lu ção en tre o pe que no Mu ni cí-
pio e o Go ver no Fe de ral, une os Mu ni cí pi os ho mo gê ne-
os ou os que têm os mes mos pro ble mas e bus cam, com 
essa as so ci a ção, ven cer ques tões que se ri am in so lú ve-
is se es ses Mu ni cí pi os es ti ves sem iso la dos. Eram 13 as
me sor re giões; cri a mos mais 5.

Cha mo a aten ção dos Srs. Se na do res para as
me sor re giões. Elas não exis tem ape nas nas re giões po -
bres, nas fa ve las na ci o na is – e quan do digo fa ve la não
me re fi ro a ci da des, e sim a todo o ter ri tó rio na ci o nal.
Estão no Vale da Ri be i ra, no Vale do Je qui ti nho nha, em
toda a ban da Sul do Rio Gran de do Sul, na gran de me -
sor re gião do Mer co sul. Vale a pena os Srs. Se na do res
de Per nam bu co, da Pa ra í ba, do Rio Gran de do Nor te,
vi si tar a me so re gião da gran de fron te i ra. Ago ra há as
me sor re giões do Cris ta li no e da zona da mata, da ilha
do Ma ra jó, no Pará, e a me sor re gião do Ama zo nas.

A so ci e da de se or ga ni zou de for ma tal que en -
con trou so lu ções. Os po lí ti cos têm par ti ci pa do, as li -
de ran ças co mu ni tá ri as tam bém. Enfim, é uma nova
for ma as so ci a ti va que, com cer te za, tra rá su ces so
para o pro gres so do País.

Aler to os Srs. Se na do res de que mu i tos dos
seus Esta dos pos su em me sor re giões, mas pou co
tem sido fe i to a fim de ace le rar o de sen vol vi men to
des ses Mu ni cí pi os.

Por úl ti mo, gos ta ria de di zer ao Pre si den te que,
para a pró pria me sor re gião da Zona da Mata de Per -
nam bu co, Pa ra í ba e Rio Gran de do Nor te, está tra mi-
tan do um em prés ti mo de US$200 mi lhões que, com
cer te za, quan do vier, so lu ci o na rá mu i tos pro ble mas
da que la re gião.

Essas me sor re giões são no vos en tes fe de ra ti-
vos que têm um fu tu ro pro mis sor. Por as sim acre di tar,
voto fa vo ra vel men te ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Em vo ta-
ção  o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2001
(Nº 1.477/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o Pro gra ma Gran de
Fron te i ra do Mer co sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do o Pro gra ma Gran de Fron te i ra

do Mer co sul, a ser im ple men ta do na área for ma da
pe los Mu ni cí pi os dos Esta dos de Mato Gros so do Sul, 
Pa ra ná, Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na, cu jas
se des es te jam lo ca li za das na fa i xa de até qua tro cen-
tos e cin qüen ta qui lô me tros de lar gu ra ao lon go da
fron te i ra do Bra sil com a Argen ti na, o Pa ra guai e o
Uru guai.

Art. 2º São ob je ti vos do Pro gra ma Gran de Fron -
te i ra do Mer co sul:

I – pro mo ver a fi xa ção do ho mem no cam po e
de ses ti mu lar o êxo do ru ral, do tan do os mu ni cí pi os
em que pre do mi ne po pu la ção com pos ta por pe que-
nos e mé di os pro du to res ru ra is de cen tros de con vi-
vên cia so ci al;

II – pro mo ver o for ta le ci men to da agri cul tu ra fa -
mi li ar pelo es tí mu lo ao co o pe ra ti vis mo e ao as so ci a ti-
vis mo eco nô mi co;

III – pro mo ver, me di an te ações in te gra das das di -
fe ren tes es fe ras de go ver no, o de sen vol vi men to eco nô-
mi co e so ci al da área de abran gên cia, do tan do-a das
con di ções in dis pen sá ve is a sua in ser ção no Mer ca do
Co mum do Sul e à com pe ti ção in ter na ci o nal;

IV – es ta be le cer mo de los de de sen vol vi men to
sus ten tá vel ade qua dos às ca rac te rís ti cas na tu ra is, à
vo ca ção eco nô mi ca e às po ten ci a li da des de mi cror re-
giões ho mo gê ne as na área de abran gên cia;

V – as se gu rar a apli ca ção de for ma ar ti cu la da
de re cur sos pú bli cos e pri va dos em áre as se le ci o na-
das para a cri a ção de pó los de de sen vol vi men to.

Art. 3º Os re cur sos do Pro gra ma Gran de Fron te-
i ra do Mer co sul se rão apli ca dos, pri o ri ta ri a men te, em
pro je tos vol ta dos para:

I – a ins ta la ção de cen tros de con vi vên cia so ci al
ru ral;

II – a re a li za ção de obras de in fra-estrutura nos
se to res dos trans por tes e de re cur sos ener gé ti cos;

III – a de fe sa sa ni tá ria ve ge tal e ani mal;
IV – a pro te ção do meio am bi en te e o ge ren ci a-

men to dos re cur sos hí dri cos;
V – a cri a ção e a ex pan são de nú cle os de pes -

qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca.
Art. 4º O Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer co-

sul será ge ren ci a do:

I – na es fe ra fe de ral, pelo mi nis té rio res pon sá vel
pela in te gra ção na ci o nal ou aque le de sig na do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca;

II – no âm bi to dos es ta dos e dos mu ni cí pi os, pelo
ór gão pre vis to na le gis la ção es ta du al ou mu ni ci pal.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo ce le bra rá con vê ni os
com os es ta dos e os mu ni cí pi os da res pec ti va área de 
abran gên cia, para exe cu ção do Pro gra ma Gran de
Fron te i ra do Mer co sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 3:

Dis cussão, em tur no úni co, do Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo nº 53, de 1996
(nº 225/1995, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou torga per mis são à
Rá dio Tu ca 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 Tu ca no, Esta do da
Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 149, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Antô nio Car los Ju ni or, com abs ten-
ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e Ma -
ri na Sil va.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 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 53, DE 1996

(Nº 225/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Tu ca 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 Tu ca no,
Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 142, de 29 de agosto de 1989, que outorga
permissão à Rádio Tucano FM Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Tucano, Estado da Bahia.

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. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Tem V.Exª,
Se na dor José Edu ar do Du tra, a pa la vra pela or dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, essa emis so ra tem algo a ver
com o PSDB?

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, V. Exª deve ter lido nos Avul sos
que ela não tem nada a ver com o PSDB. Si tua-se na
Ba hia, e pa re ce que este Esta do não tem mu i ta sim -
pa tia pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de  De cre to Le gis la ti vo nº 408, de 2001
(nº 1.077/2001, 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 Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Mas sa pê, Esta do
do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 50, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
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 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 408, DE 2001

(Nº 1.077/2001, 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 o pe ra ção e De sen vol vi men to
– ACOOD a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mas sa pê,
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 458, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD 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 Mas sa pê, 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 (Car los Wil son) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo nº 415, de 2001
(nº 1.026/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que aprova o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria para o Pro gres so da Ci da da nia
de São Fran cis co do Con de a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Fran cis co do Con de, Esta do da Ba -
hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 91, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Anto 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. (Pa u sa.)
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 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 415, DE 2001

(Nº 1.026/2001, 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 para o Pro gres so da
Ci da da nia de São Fran cis co do Con de a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de São Fran cis co do Con -
de, 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 à Por-

ta ria nº 389, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o Pro gres so da Ci da da-
nia de São Fran cis co do Con de a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
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fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Fran cis co do
Con de, 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 (Car los Wil son) – Item 6:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 197, de 2002, do Se na dor Car los
Pa tro cí nio, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter
de fi ni ti vo, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti-
tu i ção nº 37, de 2001.

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção vai de fi ni-

ti va men te ao ar qui vo.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Por per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val-

can ti, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, há duas se ma nas o Go ver no Fe de ral
en ca mi nhou pro je to de lei ao Con gres so Na ci o nal tra -
tan do no va men te de tema re la ci o na do ao es por te.
Des sa vez – fe liz men te – o Go ver no deu ou vi dos às
de li be ra ções con ti das no re la tó rio fi nal da Co mis são
do Se na do, que fez uma ver da de i ra ra di o gra fia do fu -
te bol bra si le i ro. O tra ba lho de sen vol vi do por essa Co -
mis são, pre si di da pelo Se na dor Álva ro Dias e re la ta-
da pelo Se na dor Ge ral do Althoff, ga nhou re co nhe ci-
men to em todo o Bra sil.

O novo pro je to, que vem sen do tra ta do como a
Lei de Res pon sa bi li da de do Fu te bol Bra si le i ro, che ga
em boa hora e deve ser aco lhi do pelo Con gres so Na -
ci o nal. Ao con trá rio do que pre gam al guns “pu ris tas”
do es por te, a in ter fe rên cia ex ter na é be né fi ca na fis -
ca li za ção das ad mi nis tra ções. O fu te bol bra si le i ro, in -
clu in do clu bes e fe de ra ções, é pa tri mô nio pú bli co e
cul tu ral do povo bra si le i ro e como tal deve ser ge ri do e 
fis ca li za do.

O pro je to acer ta nes te pon to em que pelo me -
nos três itens são fun da men ta is: a per mis são para
que o Mi nis té rio Pú bli co in ves ti gue di ri gen tes es por ti-
vos; a exi gên cia de que clu bes pu bli quem seus ba lan-
ços e a obri ga to ri e da de de que es ses ba lan ços se jam
fis ca li za dos por au di to res in de pen den tes.

Na mes ma li nha, é acer ta da a pro i bi ção de que
di ri gen tes cor rup tos ou ina dim plen tes com as pres ta-

ções de con tas se can di da tem no va men te a qual quer
car go di re ti vo no fu te bol.

Além de ser uma das gran des pa i xões na ci o na is,
o fu te bol re pre senta uma for te ati vi da de eco nô mi ca.
Em al guns pa í ses, os re cur sos mo vi men ta dos pelo
es por te, no ta da men te pelo fu te bol, cor res pon dem a
até 4% do PIB. No Bra sil, jus ta men te o cha ma do “país 
do fu te bol”, esse nú me ro não pas sa de 1,6%. Si nal de 
que o cam po para avan çar é bas tan te vas to. E para
avan çar é ne ces sá rio, ob vi a men te, ca mi nhar para a
pro fis si o na li za ção e para a mo ra li za ção do fu te bol
bra si le i ro.

Por ou tro lado, con si de ro po lê mi ca a obri ga to ri-
e da de dos clu bes trans for ma rem-se em em pre sas. É
cer to ser esta uma con di ção vi tal para a pro fis si o na li-
za ção. Mas é cer to tam bém que, no Bra sil, cen te nas
de pe que nos clu bes não pos su em con di ções de cum -
prir esta exi gên cia. É ne ces sá rio que haja al gu ma fle -
xi bi li da de, para que es ses pe que nos clu bes não se -
jam le va dos a fe char as suas por tas. Isso se ria mu i to
ruim para o nos so fu te bol, já que eles fun ci o nam
como ver da de i ras usi nas de cra ques.

De fen do uma fle xi bi li za ção des se ca pí tu lo da
lei. Um dos ca mi nhos po de ria ser o de man ter a obri -
ga ção ape nas para os clu bes gran des e mé di os.
Aque les que dis pu tam com pe ti ções na ci o na is e os
par ti ci pan tes das pri me i ras di vi sões es ta du a is, por
exem plo. Exclu i ri am-se os pe que nos ti mes do in te ri or,
que dis pu tam cam pe o na tos es ta du a is de di vi sões in -
fe ri o res.

Se ria uma for ma de man tê-los vi vos, fun ci o nan-
do como es co las de fu te bol que elas re al men te são.
Qu a se to dos es ses clu bes são de fi ci tá ri os. Fun ci o-
nam mo vi dos pelo ide a lis mo e pelo amor ao fu te bol
de seus in te gran tes e di ri gen tes.

É bom fri sar que essa fle xi bi li za ção se ria ape -
nas para a obri ga to ri e da de de se tor na rem em pre sas.
Mes mo as sim, eles não se ri am ex clu í dos da pos si bi li-
da de de se rem in ves ti ga dos pelo Mi nis té rio Pú bli co. A
trans pa rên cia na ad mi nis tra ção tem que ser to tal. A
mi nha pre o cu pa ção é não aca bar com um dos gran -
des trun fos do fu te bol bra si le i ro: a nos sa ca pa ci da de
de ge rar cra ques da bola, ar tis tas do es por te mais
apa i xo nan te do Pla ne ta. Cra ques e ar tis tas que nas -
cem nes ses pe que nos e po bres clu bes de fu te bol do
in te ri or do Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so ma do a 
isso, que ro pro por à Mesa Di re to ra do Se na do que co -
lo que na pa u ta a emen da cons ti tu ci o nal de nos sa au -
to ria que pro í be mais de uma re e le i ção dos di ri gen tes
es por ti vos, seja na di re ção de clu bes ou de fe de ra-
ções. Aliás, agra de ço à Mesa Di re to ra do Se na do que 
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hoje in clu iu, já em pri me i ra dis cus são e em pri me i ra
vo ta ção, a nos sa emen da que pro í be mais de uma re -
e le i ção para os clu bes de fu te bol, para as fe de ra ções
e para a pró pria CBF.

Essa pro i bi ção ini be a per pe tu a ção de ver da de i-
ras di nas ti as que se mon tam em clu bes e fe de ra ções,
abrin do es pa ço para que gen te nova, sem ví ci os, as -
su ma os pos tos de co man do no es por te na ci o nal. O
Mi nis tro dos Espor tes, Caio Car va lho, já de mons trou
pu bli ca men te apo io a essa ini ci a ti va quan do afir mou,
cor re ta men te, que “não é bom man ter um di ri gen te
por 20 ou 30 anos”. Aliás, não é bom man ter um di ri-
gen te por mais de dois man da tos con se cu ti vos. Na
ver da de, a re e le i ção se gui da de di ri gen tes leva à aco -
mo da ção e à inép cia. Nada mais acer ta do do que pro -
i bir essa re pe ti ção in ter mi ná vel por meio de lei.

Como des por tis ta, sin to-me gra ti fi ca do ao ver
que o es por te co me ça a ser tra ta do como um ins tru-
men to eco nô mi co e so ci al fun da men tal para o nos so
País. O sim ples fato de o Con gres so e o Go ver no de -
mons tra rem pre o cu pa ção apon ta para a cons tru ção
de um fu tu ro me lhor. Embo ra pas sí vel de ajus tes, o
pro je to é alen ta dor e pre ci sa ser apro va do. É o pon to
de par ti da para trans for mar mos para me lhor o es por-
te bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen-
tei hoje no ple ná rio um re que ri men to de vo tos de
apla u so ao tre i na dor da Se le ção Bra si le i ra de Fu te-
bol, Luiz Fe li pe Sco la ri e à Co mis são Téc ni ca. Sco la ri
anun ci ou os no mes dos 23 jo ga do res que de fen de rão
o Bra sil na Copa do Mun do do Ja pão e da Co réia.

Inde pen den te das op ções in di vi du a is de cada
um, o tre i na dor de mons trou co e rên cia e fir me za de
ca rá ter em sua es co lha, ele gen do aque les que ele e a 
Co mis são Téc ni ca en ten dem como sen do os jo ga do-
res mais bem pre pa ra dos nes te mo men to.

A es co lha foi fe i ta com base em cri té ri os téc ni-
cos es ta be le ci dos por aque les que re ce be ram a in-
cum bên cia de for mar e tre i nar a se le ção do Bra sil.
Sco la ri não ce deu a ne nhum tipo de pres são po lí ti ca,
uma de las ace na da até pelo Pre si den te da Re pú bli ca
e pelo Pre si den te da CBF, e man te ve-se fir me em
seus prin cí pi os, não dan do es pa ço a ne nhu ma for ma
de ex pres são do fa mi ge ra do “je i ti nho bra si le i ro”, que
ti nha como fi na li da de agra dar este ou aque le.

O Bra sil está pre ci san do – não ape nas no es -
por te – de se ri e da de, dis ci pli na e fir me za de ca rá ter.
Já pas sa da hora de aban do nar mos de uma vez por
to das a “Lei de Gér son”, que es ta be le ce que to dos
de vem ti rar pro ve i to de tudo. É ne ces sá rio ado tar mos
uma nova or dem, em que a éti ca e a com pe tên cia va -
lham mais do que o po der do “quem in di ca”.

Apre sen to esse re que ri men to para ho me na ge ar
uma ati tu de ho nes ta, que vem cor ro bo rar os es for ços
pela mo ra li za ção que o Con gres so Na ci o nal tem en -
cam pa do.

Por fim, pu bli ca men te ma ni fes to o meu oti mis-
mo com o de sem pe nho da se le ção do Bra sil na Copa
do Mun do. É um gru po de ex ce len tes jo ga do res, pes -
so as com ca rá ter e per so na li da de, que tem de mons-
tra do for te es pí ri to de união e que pode le var-nos ao
pen ta cam pe o na to. Re gis tro os vo tos de mu i to su ces-
so na Copa do Mun do, à Co mis são Téc ni ca e aos jo -
ga do res. Com fé no Bra sil, com a tor ci da de 170 mi -
lhões de bra si le i ros e com o fu te bol belo que sem pre
apre sen ta mos, bus ca re mos mais essa con quis ta.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª com mu i ta hon ra.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Ma gui to Vi le la, tal vez al guns Se na do res não con -
si de rem o as sun to pró prio para o Se na do, como dis se
o Se na dor Ro ber to Re quião em ou tro dia. Em ver da-
de, o fu te bol bra si le i ro cons ti tui a nos sa gran de pa i-
xão e, cer ta men te, a ex pec ta ti va de ga nhar mos o
pen ta cam pe o na to mun di al de fu te bol, sig ni fi ca rá para 
a es ti ma do povo bra si le i ro um fato ex tra or di na ri a-
men te im por tan te. Con cor do que o téc ni co da se le ção
bra si le i ra de mons trou mu i ta per so na li da de, mas há
que se re gis trar que Ro má rio joga mu i to bem e mar ca
inú me ros gols. Entre tan to, res pe i te mos a es co lha de
Luiz Fe li pe Sco la ri, al me jan do que os jo ga do res da
se le ção bra si le i ra e seu téc ni co pos si bi li tem que o
Bra sil se tor ne pen ta cam peão mun di al ou que, pelo
me nos, fa çam o me lhor para hon rar o es por te bra si le-
i ro. De qual quer for ma, tam bém é um de se jo de to dos
nós que o Bra sil de i xe de ser um dos cam peões mun -
di a is da de si gual da de so ci o e co nô mi ca. Meus cum pri-
men tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Esta
é exatamente uma luta nossa: transformar o Brasil
num país mais justo, humano e solidário. Agradeço a
V. Exª em virtude da importância do assunto, porque o 
futebol é um esporte que gera milhares de empregos
em nosso Brasil, tem uma influência muito grande na
geração de empresas, movimenta uma enorme
quantidade de recursos e é o maior veículo de
divulgação do nosso País.

Re i te ro os meus cum pri men tos ao tre i na dor,
que de mons trou per so na li da de, ca rá ter e não quis
dar “je i ti nhos” nem agra dar esse clu be ou aque le po lí-
ti co. Ele pre ten deu, re al men te, fa zer o me lhor para o
Bra sil e para o fu te bol bra si le i ro.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa

tem a sa tis fa ção de co mu ni car ao Se na dor Ma gui to
Vi le la que a Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de au to ria
de V. Exª, en tra rá em vo ta ção no úl ti mo dia de dis cus-
são, no dia 15 de maio, caso não se jam apre sen ta das
emen das.

Sa ben do do in te res se de V. Exª, a Mesa tem a
sa tis fa ção de fa zer essa co mu ni ca ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço e já re gis trei que a Mesa co lo cou-a em pri me i ra
dis cus são e vo ta ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
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, se gun do
es tu do re a li za do pelo De par ta men to Inter sin di cal de
Esta tís ti ca e Estu dos Só cio-Econômicos (Di e e se), o
de sem pre go na re gião me tro po li ta na de São Pa u lo
atin giu em mar ço 19,9% da Po pu la ção Eco no mi ca-
men te Ati va (PEA). Isso sig ni fi ca apro xi ma da men te
1.838.000 pes so as de sem pre ga das só na que la re-
gião e um cres ci men to de 4,2% em re la ção ao re sul-
ta do de fe ve re i ro de 2002, bem como um au men to de
15% em re la ção ao mês de mar ço de 2001. 

Em ape nas um ano mais 277 mil pes so as fi ca-
ram de sem pre ga das na Re gião Me tro po li ta na de São
Pa u lo, o que re pre sen ta uma ver da de i ra tra gé dia eco -
nô mi ca, so ci al e po lí ti ca. Nada mais des tru ti vo, nada
mais ca tas tró fi co na vida de uma pes soa do que per -
der a con di ção de sus ten tar a si e aos seus fa mi li a res.

É im pos sí vel men su rar to dos os efe i tos ne ga ti-
vos, pes so a is e fa mi li a res na vida de qua se dois mi -
lhões de pes so as que per de ram mu i to da con di ção de 
ci da dão em de cor rên cia do de sem pre go.

Cer ta men te, a in fla ção é um des gra ça, por que
re duz dras ti ca men te o po der de com pra de to dos os
as sa la ri a dos; no en tan to, o de sem pre go mu i to se
apro xi ma de uma sen ten ça de mor te, pois re duz a
ren da a zero, avil ta e de gra da o ser hu ma no.

Bas ta olhar mos o exem plo dos nos sos vi zi nhos
ar gen ti nos – a si tu a ção tris te e hu mi lhan te de pes so-
as ido sas, ten tan do re ti rar seus re cur sos que es tão
apri si o na dos nos ban cos – para ter mos uma idéia da
di fi cul da de dos de sem pre ga dos, da que les que per-
de ram sua fon te de ren da ou que não po dem ter aces -
so le gí ti mo a seus re cur sos fi nan ce i ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a gra ve
cri se do de sem pre go, que as so la pra ti ca men te toda a 

Amé ri ca La ti na e pa í ses em de sen vol vi men to, gera
medo e in cer te za em toda a po pu la ção, prin ci pal men-
te nos jo vens, na que les que ain da não con se gui ram o 
pri me i ro em pre go e que es tão ten tan do in gres sar no
di fí cil mer ca do de tra ba lho que hoje to dos en fren tam.

Os pa í ses ri cos dis põem de re cur sos fi nan ce i-
ros abun dan tes e po dem ofe re cê-los para com pen sar
o de sem pre go de sua po pu la ção.

Nos sa ma i or pre o cu pa ção é com os jo vens, com 
aque les que ama nhã es ta rão à fren te das de ci sões
do Bra sil e hoje não en con tram os me i os ne ces sá ri os
para sua pre pa ra ção, para a sua ma nu ten ção eco nô-
mi ca nem para ga nhar a ex pe riên cia ne ces sá ria ao
de sen vol vi men to pro fis si o nal.

Pes qui sa re a li za da pelo Cen tro de Inte gra ção
Empre sa-Escola (CIEE) de mons tra que 42% dos jo-
vens têm medo de fi car sem tra ba lho ao sair da fa cul-
da de: vêem in cer te za no fu tu ro e es tão pre o cu pa dos
com a car re i ra, com uma pro fis são.

Fo ram ou vi dos 500 es tu dan tes en tre 16 e 25
anos de ida de que pro cu ra ram aque la en ti da de em
bus ca de um es tá gio pro fis si o nal.

As chan ces para os jo vens são mu i to li mi ta das:
os da dos da Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra-
fia e Esta tís ti ca (IBGE) de mons tram um cres ci men to
mu i to acen tu a do do de sem pre go na fa i xa dos 18 aos
24 anos, que pas sou de 9,6% para 14,6%, no pe río do
de 1992 a 1999.

Os efe i tos da glo ba li za ção e o ba i xo ín di ce de
cres ci men to da eco no mia nos úl ti mos anos só agra-
vam o pro ble ma: as gran des em pre sas cada vez mais
se au to ma ti zam, eli mi nam pos tos de tra ba lho, numa
po lí ti ca de li be ra da de au men to de lu cros e re du ção
exa ge ra da de cus tos, fa zen do re ca ir so bre a
mão-de-obra gran de par te do ônus.

É mu i to co mum, hoje, em pre sas re du zi rem o
qua dro de pes so al em ní ve is ele va dos e obri ga rem os 
de ma is fun ci o ná ri os (aque les que fi cam na em pre sa,
com medo de per der o em pre go) a su por ta rem a car -
ga de tra ba lho da que les que fo ram des pe di dos.

Nos ban cos, ve mos o au to ma tis mo des tru in do
em pre gos de for ma ver ti gi no sa: os tais ca i xas au to-
má ti cos não ape nas dis pen sam fun ci o ná ri os mas
tam bém obri gam o cli en te a re a li zar ta re fas an tes re a-
li za das pe los em pre ga dos dos ban cos. Então, os ban -
cos au men tam seus lu cros, dis pen sam fun ci o ná ri os,
e os cli en tes pas sam a tra ba lhar de gra ça para os
ban que i ros.

Fa la-se mu i to hoje que o em pre go tra di ci o nal,
aque le que exis tia no Ja pão, em que o fun ci o ná rio in -
gres sa va numa em pre sa por toda a vida, não mais
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exis te. O má xi mo que exis te é o con ce i to de em pre ga-
bi li da de: pes so as que pos su em os pré-requisitos mí -
ni mos ne ces sá ri os para se rem ad mi ti das no qua dro
de pes so al de de ter mi na da em pre sa, como es ta giá rio
ou numa fun ção mais es tá vel, po rém sem pre com o
su pos to de tem po ra ri e da de e até mes mo de pre ca ri e-
da de.

O de sem pre go, prin ci pal men te en tre os jo vens,
en tre aque les que es tão con clu in do seus cur sos de
gra du a ção e cur sos pro fis si o na is, é um pro ble ma que
deve ser pri o ri da de para to dos nós que te mos res pon-
sa bi li da de pú bli ca. Não po de mos ad mi tir que nos sos
jo vens per cam a es pe ran ça, que en ca rem o fu tu ro
como uma des gra ça. O Bra sil é um país de jo vens.
Ape sar de tudo, o Bra sil con ti nua a ser o “País do Fu -
tu ro”.

A im pren sa no ti cia que o Car de al Arce bis po de
São Pa u lo, Dom Cláu dio Hum mes, apre sen tou ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so uma pro pos-
ta de par ce ria da Igre ja com o Go ver no Fe de ral para
cri ar um pro gra ma de tre i na men to de de sem pre ga-
dos em São Pa u lo, a fim de que es sas pes so as, es ses
no vos ir mãos, pos sam ser tre i na dos, ca pa ci ta dos e
re in se ri dos no mer ca do de tra ba lho.

Idéi as como essa de vem ter nos so apo io, de vem
ser es ti mu la das e de vem ser ado ta das por Esta dos,
Mu ni cí pi os e en ti da des da so ci e da de ci vil, tal como se 
fez na cam pa nha con tra a fome li de ra da pelo so ció lo-
go Her bert de Sou za, o Be ti nho.

Nos sa ju ven tu de me re ce todo o nos so es for ço,
para que to dos os jo vens pos sam con quis tar um pri -
me i ro em pre go, ter uma vida pro fis si o nal sa u dá vel e
pro du ti va e con tri bu ir para a cons tru ção de um Bra sil
me lhor, mais jus to, mais hu ma no e mais prós pe ro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como

pró xi mo ora dor, con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no pró xi-
mo dia 13 de maio, o Bra sil co me mo ra o Dia da Abo li-
ção da Escra vi dão, uma data que me re ce ser re ve ren-
ci a da por to dos os ci da dãos que al me jam a cons tru-
ção de uma so ci e da de mais jus ta, de mo crá ti ca e des -
pro vi da de pre con ce i tos. No en tan to, a in ten sa de si-
gual da de ra ci al ain da é um fato no Bra sil, as so ci a da a 
for mas usu al men te su tis de dis cri mi na ção que im pe-
dem o de sen vol vi men to das po ten ci a li da des e o pro -
gres so so ci al da po pu la ção ne gra.

A eco no mia es cra vo cra ta foi um dos mais de-
vas ta do res sis te mas im plan ta dos em nos so País, um
sis te ma que foi tão bem ana li sa do pelo so ció lo go Flo -
res tan Fer nan des. Além dos as pec tos de su ma nos da
es cra vi dão, que ins ti tu ci o na li zou a cru el da de, a hu mi-
lha ção e a de son ra, esse sis te ma mer can til sus ten tou
uma eco no mia la ti fun diá ria que des pre za va a sua
mão-de-obra, re le gan do-a a um pla no su bal ter no, cri -
an do as sim uma mul ti dão de aban do na dos, pri si o ne i-
ros sob to dos os as pec tos da dig ni da de hu ma na. To -
dos eles, fos sem la vra do res afri ca nos, guer re i ros,
che fes tri ba is, re li gi o sos, prín ci pes de po vos, mães,
eru di tos, eram tra zi dos fe i to “pe ças”, ob je tos de va lor
no mer ca do de mão-de-obra: o “ouro ne gro”. Qu an do
che ga vam ao Bra sil, as pes so as eram se pa ra das de
suas fa mí li as e en vi a das para re giões di fe ren tes, o
que em si re pre sen ta va ex tra or di ná ria vi o lên cia.

Os es cra vos afri ca nos eram a base da nos sa
eco no mia, mas sem pre lhes foi ne ga da qual quer par -
ti ci pa ção nos bens ou na ri que za des ta Na ção. Ape -
sar de tão opri mi dos, fo ram ca pa zes de de fen der e
en ra i zar a sua cul tu ra, sua arte, sua re li gião, seus tra -
ços e sua cor em nos so so ci e da de.

Vale lem brar que o Bra sil fi cou es tig ma ti za do na
His tó ria por ter sido, em 1888, um dos úl ti mos pa í ses
do mun do a abo lir a es cra vi dão, de po is do Ha i ti
(1794), dos Esta dos Uni dos (1865) e de Por tu gal
(1869). No sé cu lo XX, a es cra vi dão foi abo li da na Ni -
gé ria (1900); no Irã (1928), na Etió pia (1942), em Ca -
tar (1952), na Ará bia Sa u di ta (1962), e na Ma u ri tâ nia
(1981). Nes te úl ti mo, mu i to em bo ra a es cra vi dão te-
nha sido abo li da, no pa pel, por três ve zes, ela ain da é
pra ti ca da, as sim como no Su dão e em Gana, em ple -
no sé cu lo XXI.

A nos sa he ran ça co lo ni al ain da é um óbi ce ao
ple no de sen vol vi men to das po ten ci a li da des de to dos
os bra si le i ros, pois a eco no mia bra si le i ra está fun da-
da em uma re la ção de con fli to en tre cul tu ras di ver sas
e até mes mo opos tas. Aqui vi vi am po vos que ti nham
uma con cep ção de ri que za bem di fe ren te da vi são
bran ca cris tã oci den tal. Os an se i os de igual da de e ci -
da da nia, é im por tan te re gis trar, es ta vam pre sen tes
nas so ci e da des in dí ge nas tra di ci o na is, an tes de co-
me ça rem a fa zer par te des ta que re sul tou da vin da de 
ou tros po vos para o Bra sil, nos úl ti mos cin co sé cu los.

Cer ta vez, um his to ri a dor es tran ge i ro dis se ao
gran de his to ri a dor Caio Pra do Jú ni or que in ve ja va
seus co le gas bra si le i ros, pois es tes ti nham a pos si bi li-
da de de ver ao vivo ce nas au tên ti cas que per ten ci am
ao pas sa do. A co e xis tên cia no Bra sil de seu pas sa do
com o pre sen te, a fi xa ção das es tru tu ras co lo ni a is,
de ve-se a pres sões in ter nas de gru pos do mi nan tes
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na eco no mia e na so ci e da de, a pres sões ex ter nas
exer ci das pe los pa í ses ri cos e in dus tri a li za dos e a
ques tões de mer ca do in ter na ci o nal.

Um gran de pro pa gan dis ta da abo li ção foi José
do Pa tro cí nio, ele mes mo, fi lho de uma es cra va com
seu se nhor, um pa dre ca tó li co, que nun ca o re co nhe-
ceu. Pa tro cí nio foi um lu ta dor da ca u sa abo li ci o nis ta.
Com ele lu ta ram ho mens como o De pu ta do Jo a quim
Nabu co, se gun do Pa tro cí nio, o “nome mais pres ti gi o-
so do abo li ci o nis mo den tro e fora do país”, ou o ex tra-
or di ná rio ma te má ti co, as trô no mo, bo tâ ni co, geó lo go e 
po e ta ne gro André Re bou ças.

Na bu co, um gran de es cri tor e par la men tar, pro -
fe riu um dis cur so, no sé cu lo XIX, cu jas pa la vras per -
ma ne cem vi vas e per fe i ta men te vá li das para o Bra sil
do sé cu lo XXI, e que se en con tra no li vro Mi nha For -
ma ção:

Essas gran des ver da des que tra tei de
pas sar para os vos sos es pí ri tos, com mes-
ma for ça e evi dên cia com que elas se im pu-
se ram ao meu, hão de fi car pro fun da men te
gra va das no pa tri o tis mo e na cons ciên cia de
to dos vós. A pri me i ra foi que há bra si le i ros
ain da sem pá tria, e que a Na ção bra si le i ra,
com re gi me ser vil, está pos ta fora da lei, no
in te ri or, aba i xo da lei, nas ci da des(...) A se -
gun da foi que a pro pri e da de não tem só di -
re i tos, tem tam bém de ve res, e que ela tem
fal ta do a to dos os seus de ve res, dos qua is
não che gou ain da a ter se quer cons ciên cia.
A ter ce i ra foi que a so lu ção do pro ble ma da
mi sé ria nas ci da des, da oci o si da de e da in -
di fe ren ça no in te ri or, só pode ser pro du zi da
por uma lei agrá ria, que, por meio de im pos-
to ter ri to ri al ou da de sa pro pri a ção, faça vol -
tar para o do mí nio pú bli co toda a imen sa ex -
ten são de ter ras que o mo no pó lio es cra vis ta
não cul ti va nem de i xa cul ti var. A quar ta foi
que nós pre ci sa mos de re for mas so ci a is
que te nham por cen tro esse úni co in te res se
na ci o nal – o tra ba lho – : li ber da de de tra ba-
lho, amor ao tra ba lho, ins tru ção téc ni ca e cí -
vi ca do tra ba lha dor, voto do ope rá rio, pro te-
ção ao tra ba lho, cri a ção de in dús tri as etc., e 
que pre ci sa mos des se gru po de re for mas
so ci a is de pre fe rên cia a mu dan ças e re for-
mas po lí ti cas que não afe tam o nos so povo,
mas tão-somente a oli gar quia cri a da pela
es cra vi dão.

A luta dos abo li ci o nis tas con tra a es cra vi dão foi
in ten sa, mas a re a ção das for ças con ser va do ras foi

tão vi o len ta, que pou cas ve zes os abo li ci o nis tas acre -
di ta vam ver ain da em vida o seu re sul ta do. Qu an do a
cam pa nha abo li ci o nis ta ini ci ou-se, em 1879, ha via
qua se dois mi lhões de es cra vos no Bra sil, e suas cri -
an ças, em bo ra li ber ta das pela Lei do Ven tre Li vre, vi -
vi am de qual quer for ma su je i tas ao re gi me do ca ti ve i-
ro até a ma i o ri da de.

A cam pa nha fun da men ta va-se em al guns prin -
cí pi os de ação: pri me i ro, a for ma ção da opi nião pú bli-
ca por meio da pa la vra no Par la men to, na im pren sa,
nos me e tings, nos púl pi tos das igre jas, nas aca de mi-
as e ins ti tu i ções cul tu ra is, nos tri bu na is; se gun do, a
ação co er ci va que ar re ba ta va os es cra vos aos se nho-
res; ter ce i ro, a ação jun to aos pro pri e tá ri os para con -
ven cê-los a li ber tar seus es cra vos; quar to, a ação po -
lí ti ca dos es ta dis tas, que con se gui am con ces sões por 
par te do Go ver no; e, quin to, a ação jun to à di nas tia.
Nes se sen ti do, Na bu co foi ca paz de um ges to de
gran de sa be do ria po lí ti ca: vi si tou o Papa, em Roma, e 
con se guiu que este lhe des se um es cri to con tra a es -
cra vi dão, o que de i xou os pro pri e tá ri os – ca tó li cos em
sua ma i o ria – ar re fe ci dos. A pró pria Prin ce sa Isa bel
te ria sido in flu en ci a da pe las pa la vras do Papa, ao as -
si nar a lei que pas sou a se cha mar “Áu rea”.

Esses ho mens, en tre tan tos ou tros, con so li da-
ram em nos so País uma tra di ção de luta. Entre eles,
foi Zum bi quem se tor nou o sím bo lo da li ber ta ção dos
es cra vos, por sua li de ran ça jun to aos mi lha res de ne -
gros fu gi dos que se as so ci a ram em Pal ma res. Os qui -
lom bos não eram so ci e da des es tá ti cas – em bo ra mu i-
tos fos sem bas tan te en ra i za dos – onde se su ce di am
ge ra ções e se so li di fi ca vam com por ta men tos so ci a is
e eco nô mi cos ca pa zes, como no caso de Pal ma res,
de re sis tir por qua se 100 anos às for ças re pres si vas.

Mu i tos qui lom bos ti ve ram en vol vi men to com ou -
tras lu tas so ci a is. Em Pal ma res, cri a ram um Esta do
Ne gro den tro de um mun do es cra vis ta. Os ne gros fu -
gi dos sou be ram fa zer suas ali an ças po lí ti cas, seus
tra ta dos de al for ria, sou be ram in fun dir res pe i to e
medo. Tra va ram ba ta lhas abo li ci o nis tas e cri a ram
para si pró pri os uma ex pec ta ti va fun da da no mes mo
prin cí pio da uto pia, cri a do por Tho mas More, no mes -
mo so nho de so ci e da de jus ta e igua li tá ria.

Nem mes mo a abo li ção das leis es cra vis tas sig -
ni fi cou para os ne gros uma li ber ta ção. Lan ça dos num
mer ca do des pre pa ra do para re ce ber essa imen sa
for ça de tra ba lho re mu ne ra da, pas sa ram a ser ain da
mais de sas sis ti dos. Até hoje, con ti nu am a ser a gran -
de po pu la ção que ha bi ta as fa ve las, os vãos de vi a du-
tos, as fi las por em pre go, as por tas dos hos pi ta is pú -
bli cos, os pre sí di os. So frem por ques tões li ga das a
um pro fun do pre con ce i to ra ci al, en fren ta das por um
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mo vi men to ne gro con tem po râ neo cada vez mais for te
e cons ci en te, como, por exem plo, o Mo vi men to Ne gro
Uni fi ca do (MNU), que não se res trin gia ao com ba te à
dis cri mi na ção ra ci al, mas pre ga va a luta por uma so -
ci e da de mais jus ta e igua li tá ria, “por uma au tên ti ca
de mo cra cia ra ci al”.

A data da mor te de Zum bi dos Pal ma res, dia 20
de no vem bro, foi pro cla ma da o Dia Na ci o nal da Cons -
ciên cia Ne gra. Cri ou-se a Fren te Ne gra de Ação Po lí ti-
ca de Opo si ção, a União e a Cons ciên cia Ne gra, a
União dos Ne gros pela Igual da de (Une gro), to dos por
ini ci a ti va dos pró pri os ne gros, as sim como di ver sas
as so ci a ções de cu nho ofi ci al, como a Co or de na do ria
Espe ci al do Ne gro, du ran te o Go ver no de Lu i za Erun -
di na, na pre fe i tu ra pa u lis ta na. Como es ses, há di ver-
sos ou tros mo vi men tos na luta pela igual da de en tre
as ra ças, es pa lha dos por todo o País.

O exa me mais re cen te das de si gual da des no
Bra sil, in clu in do seus as pec tos ra ci a is, de no ta com
cla re za que a so ci e da de e os go ver nos pou co fi ze-
ram, des de a abo li ção, em 1888, para cor ri gir os efe i-
tos de mais de três sé cu los de es cra vi dão.

De acor do com os es tu dos or ga ni za dos pelo
Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da (Ipea),
com base nas in for ma ções da Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra gem Do mi ci li ar do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o-
gra fia e Esta tís ti ca PNAD – IBGE), em 1999, os bra si-
le i ros afro-descendentes cons ti tu em a ma i or na ção
ne gra do mun do, atrás so men te da Ni gé ria; en tre os
cer ca de 160 mi lhões de in di ví du os que com pu nham
po pu la ção bra si le i ra, 54% se de cla ra vam bran cos;
39,9%, par dos; 5,4%, pre tos; 0,46%, ama re los e
0,16%, ín di os. No en tan to, os afro-descenentes – ne -
gros e par dos – ti nham uma pre sen ça pro por ci o nal-
men te mu i to ma i or en tre os mais po bres, no Bra sil, do 
que a sua par ti ci pa ção na po pu la ção. Para me lhor sa -
ber o que se ria a in di gên cia e a po bre za, de fi niu o
Ipea que a li nha de in di gên cia re fe re-se aos cus tos de 
uma ces ta ali men tar, re gi o nal men te de fi ni da, que
aten da às ne ces si da des de con su mo ca ló ri co mí ni mo
de um in di ví duo, en quan to a li nha de po bre za in clui,
além dos gas tos com ali men ta ção, um mí ni mo de
gas tos in di vi du a is com ves tuá rio, ha bi ta ção e trans -
por tes.

Assim, em 1999, dos 170 mi lhões de bra si le i ros,
cer ca de 34% vi vi am em fa mí li as com ren da in fe ri or à
li nha de po bre za e 14%, em fa mí li as com ren da in fe ri-
or à li nha de in di gên cia, cor res pon den do, res pec ti va-
men te, a 53 mi lhões de po bres e 22 mi lhões de in di-
gen tes. Os ne gros, in clu indo os pre tos e os par dos, re -
pre sen ta vam 45% da po pu la ção, mas cor res pon di am
a 64% da po pu la ção po bre e 69% da po pu la ção in di-

gen te. Enquan to os bran cos cor res pon di am a 54% da
po pu la ção to tal, en tre os po bres eles eram 36% e en -
tre os in di gen tes, 31%. Dos 54 mi lhões de bra si le i ros
po bres, 19 mi lhões eram bran cos; 30,1 mi lhões, par -
dos; 3,6 mi lhões, pre tos; 140 mil, in dí ge nas e 76 mil,
ama re los. Entre os 22 mi lhões de in di gen tes, ha via
6,8 mi lhões de bran cos; 13,6 mi lhões, par dos; 1,5 mi -
lhão, pre tos; 56 mil, in dí ge nas e 37 mil, ama re los.

Con for me res sal ta Ri car do Hen ri ques, em De si-
gual da de ra ci al no Bra sil: evo lu ção das con di-
ções de vida na dé ca da de 90, “nas cer de cor par da
ou de cor pre ta au men ta de for ma sig ni fi ca ti va a pro -
ba bi li da de de um bra si le i ro ser po bre”.

O ra cis mo ex pli ca uma di men são im por tan te da
de si gual da de ba se a da em ques tões cul tu ra is, pre-
con ce i tos, di fi cul da de de con vi ver de for ma har mo ni-
o sa e não hi e rar qui za da com as pes so as que são di -
fe ren tes. Nes se sen ti do, vale re gis trar o es for ço de-
sen vol vi do pela atu al Se cre tá ria de Di re i tos Hu ma nos
e Sis te ma Pe ni ten ciá rio do Esta do do Rio de Ja ne i ro,
Wa nia de Je sus de Sant’Anna, e pelo Pro fes sor do
Insti tu to de Eco no mia da UFRJ, Mar ce lo Pa i xão, na
di re ção de in ter pre tar os da dos es ta tís ti cos ofi ci a is
para com por o re tra to des sas de si gual da des.

O Pro fes sor Pa i xão, no es tu do Bra sil 2000 –
No vos mar cos para as re la ções ra ci a is, de mons tra
o alto grau de de si gual da de en tre ne gros e bran cos
no País. O pon to de par ti da são os Indi ca do res de De -
sen vol vi men to Hu ma no, que fo ram de sen vol vi dos
pelo PNUD e clas si fi cam os 174 pa í ses do mun do
den tro de um ran king. Essa me to do lo gia uti li za, na
cons tru ção de in di ca do res sin té ti cos, a ren da per ca -
pi ta, es pe ran ça de vida, al fa be ti za ção com bi na da
com a taxa de es co la ri da de. Se gun do esse in di ca dor,
com da dos re fe ren tes a 1999, o Bra sil ocu pa o 74º lu -
gar. Se apli cás se mos o mes mo in di ca dor para a po -
pu la ção bran ca, nos so País ocu pa ria a 49ª po si ção.
Se fos se cal cu la do para os afro-descendentes, o Bra -
sil se ria re ba i xa do para a 108ª po si ção, um ín di ce
aba i xo de pa í ses afri ca nos como a Argé lia e mu i to in -
fe ri or a Tri ni dad e To ba go. Com pa ra do à Áfri ca do Sul, 
o Bra sil es ta ria sete pon tos aba i xo des se país re-
cém-saído do apart he id.

Segundo dados apresentados por Wania
Sant’Anna, no seminário, em Salvador, em 2000, com 
o tema “Racismo, Xenofobia e Intolerância”, com
base nos dados do PNUD, os afro-descendentes
possuem uma expectativa de vida seis anos inferior à
expectativa da população branca.

Essas di fe ren ças são re sul ta do de con di ções e
pa drões de vida sig ni fi ca ti va men te dis tin tos para os
dois gru pos, o que en vol ve per fil de mor ta li da de in fan-
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til, fer ti li da de, nup ci a li da de, aces so a ser vi ços e in-
fra-estrutura es sen ci a is à qua li da de de vida.

As con di ções dos do mi cí li os che fi a dos por bran -
cos e afro-descendentes tam bém for ne cem in for ma-
ções im por tan tes so bre o por quê de a po pu la ção
afro-descendente ter uma ex pec ta ti va de vida me nor
do que a da po pu la ção bran ca.

No cam po edu ca ci o nal, o grau de de si gual da de
en tre afro-descendentes é tal que, no ano de 1997, os 
ín di ces edu ca ci o na is re fe ren tes aos bran cos eram
pou co in fe ri o res aos do Chi le e os dos
afro-descendentes fi ca vam pró xi mos aos da Su a zi-
lân dia.

Os bran cos têm um ren di men to mé dio fa mi li ar
bem ma i or que o do bro do ren di men to dos
afro-descendentes.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, faz com que a so ci e-
da de bra si le i ra ain da não con si ga con vi ver de for ma
har mo ni o sa e não hi e rár qui ca en tre pes so as de sexo
e ra ças di fe ren tes.

So li ci to, Sr. Pre si den te, que seja con si de ra da a
ín te gra de meu pro nun ci a men to, pois co lo co mu i tos
da dos nele.

Qu an do dos 300 anos da mor te de Zum bi dos
Pal ma res, em 20 de no vem bro de 1995, o De pu ta do
Pa u lo Paim, do PT do Rio Gran de do Sul, leu, da tri bu-
na do Con gres so Na ci o nal, a lis ta dos pro je tos e
ações go ver na men ta is que o Mo vi men to Ne gro Orga -
ni za do con si de ra va im por tan tes para as se gu rar sua
ci da da nia, re du zin do a de si gual da de, so bre tu do com
a re gu la men ta ção das ter ras dos qui lom bos, en tre-
gan do-se um cer ti fi ca do de pro pri e da de às co mu ni-
da des ne gras re ma nes cen tes; a in de ni za ção aos re -
ma nes cen tes da raça ne gra pe los mais de 300 anos
de es cra vi dão; uma nova po lí ti ca de em pre go com re -
du ção da taxa de ju ros e da jor na da de tra ba lho de 44
para 40 ho ras; a ele va ção sig ni fi ca ti va do sa lá rio mí ni-
mo; a pre ser va ção da es ta bi li da de e dos di re i tos pre-
vi den ciá ri os; as ver da de i ras re for mas tri bu tá ria, fis-
cal, ur ba na e agrá ria; a cri a ção, com ur gên cia, do Pro -
gra ma Na ci o nal de Ren da Mí ni ma; a er ra di ca ção do
anal fa be tis mo em um pro gra ma plu rir ra ci al de edu ca-
ção, em que se in clua con tar a ver da de i ra his tó ria dos
ín di os e dos ne gros des de o en si no fun da men tal até o 
su pe ri or; a im plan ta ção do Pro gra ma de Assis tên cia
Inte gral à Sa ú de da Mu lher, in clu in do a ins tru ção do
pla ne ja men to fa mi li ar de ma ne i ra não-coercitiva; a re -
ser va de 20% das va gas das uni ver si da des pú bli cas
para os po vos his to ri ca men te opri mi dos, os ne gros e
in dí ge nas; e me lhor de fi ni ção dos cri mes re sul tan tes
de pre con ce i to de raça ou cor.

O Sr. Ge ral do Cân di do(Blo co/PT – RJ) – Se na-
dor Edu ar do Su plicy, peço um apar te a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY(Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª, Se na dor Ge ral do Cân di do, com mu i ta
hon ra.

O Sr. Ge ral do Cân di do(Blo co/PT – RJ) – Se na-
dor Edu ar do Su plicy, que ro sa u dar V. Exª pelo tema
que traz a esta Casa, na tar de de hoje, e di zer a V. Exª
que, pelo de sen vol vi men to do seu dis cur so, fica cla ro
que nes te País nun ca hou ve uma ver da de i ra li ber ta-
ção dos es cra vos. Cos tu mo di zer que a Lei Áu rea é
uma far sa, por que a for ma como o Esta do bra si le i ro
aban do nou os ex-escravos foi uma co var dia, uma fal -
ta de res pe i to ao ser hu ma no, por que eles fo ram en -
tre gues à pró pria sor te, pois não ti nham qua li fi ca ção
pro fis si o nal, es co la ri da de, pa tri mô nio ou mo ra dia,
por que ha bi ta vam as sen za las até en tão. Assim, es -
sas pes so as, es ses mi se rá ve is, es ses mi lhões de
ex-escravos fi ca ram jo ga dos à pró pria sor te. Esses
ex-escravos fo ram, nes te País, os pri me i ros
sem-terra, sem-teto, sem-emprego, sem-assistência
mé di ca, sem nada, ab so lu ta men te. Na ver da de, hou -
ve uma tro ca. O Esta do bra si le i ro en ten deu, na que le
mo men to, que era mu i to mais van ta jo sa a imi gra ção
de ita li a nos, por tu gue ses, es pa nhóis, ale mães que vi -
ri am para cá qua li fi ca dos, com pro fis sões de fi ni das,
com uma cer ta es co la ri da de, e lhes ce deu a ter ra e fa -
ci li da des para que eles pu des sem tra ba lhar e de sen-
vol ver ou tras ati vi da des, en quan to a gran de po pu la-
ção ne gra fi cou aban do na da. Os ne gros fo ram os pri -
me i ros mar gi na li za dos des te País. As fa ve las do Bra -
sil in te i ro, os mo cam bos do Re ci fe, os mor ros do Rio
de Ja ne i ro fo ram ocu pa dos pe los ne gros, em con di-
ções su bu ma nas e to tal men te de sas sis ti dos e de-
sam pa ra dos. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª e di zer que, do 
meu pon to de vis ta, a for ma como agiu o Esta do bra -
si le i ro foi uma far sa. Aliás, até hoje há essa far sa
quan do se diz que o Bra sil é uma de mo cra cia ra ci al.
Este País nun ca teve de mo cra cia ra ci al. Na His tó ria
do Bra sil, a úni ca so ci e da de por nós co nhe ci da como
de mo cra cia ra ci al foi a Re pú bli ca dos Pal ma res. Ali
con vi vi am ne gros, bran cos, ín di os, eu ro pe us, to dos
ir ma na dos em uma mes ma con di ção de vida. Tan to a
cul tu ra como a con vi vên cia e a for ma de vida cons ti tu-
íam uma de mo cra cia ra ci al. O res to é con ver sa fi a da
e não tem nada a ver com a li ber ta ção dos es cra vos e
a de mo cra cia. Mas, en fim, es ta mos lu tan do para que,
no fu tu ro, con si ga mos de mo cra ti zar este País para
que haja, re al men te, uma igual da de so ci al, uma de -
mo cra cia em que to dos nós, in de pen den te men te da
cor da pele e da con di ção so ci al, pos sa mos vi ver ir -
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ma na dos. Essa é a nos sa luta. Pa ra be ni zo-o pelo seu
pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do. Incor po ro as pa la vras de V. Exª, Se -
na dor Ge ral do Cân di do, que co nhe ce tão bem a his -
tó ria do povo ne gro no Bra sil, fa zen do par te da co mu-
ni da de ne gra do Bra sil. V. Exª tem mu i to hon ra do e
dig ni fi ca do o povo do Esta do do Rio de Ja ne i ro, su ce-
den do a Se na do ra Be ne di ta da Sil va, que hon ra o PT,
o Esta do do Rio de Ja ne i ro e a Na ção por ser a pri me-
i ra go ver na do ra mu lher ne gra à fren te de um Go ver no
de Esta do. Espe ro que, a par tir das ele i ções do dia 6
de ou tu bro pró xi mo, pos sa o Bra sil es tar mais pró xi-
mo do so nho de es tar mos, to dos nós, bran cos, ne-
gros, ama re los, ver me lhos, sen tan do à mesa para
con ver sar e cons tru ir um país onde a igual da de seja,
efe ti va men te, uma re a li da de em ter mos de di re i tos,
de opor tu ni da des e de pos si bi li da des de to dos que
ha bi tam esta Na ção.

Espe ro, in clu si ve, pos sa o Lula, uma vez ele i to
Pre si den te, dar um pas so mu i to im por tan te para a li -
ber ta ção dos po vos ne gros e in dí ge nas.

Mu i to obri ga do.

SEGUE CONCLUSÃO DO PRONUN-
CIAMENTO DO SR. SENADOR EDUARDO
SUPLICY:

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se gun do da dos apre sen ta dos pela Se cre ta ria Wa nia
Sant’Anna, no se mi ná rio, em Sal va dor, em 2000, or -
ga ni za do pelo Insti tu to de Pes qui sa de Re la ções
Inter na ci o na is – IPRI do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, “Ra cis mo, Xe no fo bia e Into le rân cia”, com
base nos da dos do PNUD, os afro-descendentes pos -
su em uma ex pec ta ti va de vida de 6 anos in fe ri or à ex -
pec ta ti va da po pu la ção bran ca; 2.) os ho mens
afro-descendentes têm a mais ba i xa ex pec ta ti va de
vida en tre os bra si le i ros, 62 anos; 3.) as mu lhe res
afro-descendentes tem ex pec ta ti va de vida 8 me ses
aba i xo da mé dia na ci o nal que é de 66,8 anos; 4.) os
ho mens bran cos têm ex pec ta ti va de vida de 69 anos,
1 ano a mais so bre a ex pec ta ti va de vida da po pu la-
ção afro-descendentes no seu con jun to; 5.) e, as mu -
lhe res bran cas com ex pec ta ti va de vida de 71 anos,
es tão aci ma de to dos os gru pos e mé dia na ci o nal de
70 anos. Nes sa ve lo ci da de, se gun do o Prof. Pa i xão,
essa de si gual da de en tre bran cos e ne gros vai ser dis -
sol vi da em 160 anos para ser su pe ra da.

Essas di fe ren ças são re sul ta dos das con di ções
e pa drões de vida sig ni fi ca ti va men te dis tin tos para os
dois gru pos, o que en vol ve o per fil de mor ta li da de in -

fan til, fer ti li da de, nup ci a li da de, aces so a ser vi ços e in -
fra-estrutura es sen ci a is à qua li da de de vida. 

Os da dos da PNAD, de 1996, in for mam que a
taxa de mor ta li da de in fan til das cri an ças
afro-decendentes era de 62,3 por mil. No caso das cri -
an ças das cri an ças bran cas essa taxa era 37,3 por
mil. No que diz res pe i to à taxa de mor ta li da de in fan til
das cri an ças me no res de cin co anos, as di fe ren ças
são ain da mais ex pres si vas. No caso das cri an ças
afro-descendentes essa taxa é de 76,1 por mil en-
quan to para as cri an ças bran cas essa taxa é de 45,7
por mil.

As con di ções dos do mi cí li os, che fi a dos por
bran cos e afro-descendentes tam bém for ne cem in-
for ma ções im por tan tes so bre o por quê a po pu la ção
afro-descendente tem uma ex pec ta ti va de vida me nor
do que a po pu la ção bran ca. Se gun do, os da dos da
Pes qui sa so bre o Pa drão de Vida – PPV, do IBGE,
(1996-1997), 32% dos do mi cí li os com che fes
afro-descendentes fo ram clas si fi ca das como ina de-
qua das, en quan to os ina de qua dos dos che fes bran -
cos são ape nas 12%. Nos do mi cí li os ade qua dos, esta 
pro por ção para a che fia bran ca é de 54% en quan to
ape nas 26% para os ne gros. O aces so aos ser vi ços
de água tra ta da e es go ta men to sa ni tá rio tam bém re -
ve lam di fe ren ças sig ni fi ca ti vas: 35,3% dos do mi cí li os
che fi a dos por afro-descendentes não pos su em água
tra ta da, con tra 19% dos do mi cí li os che fi a dos por
bran cos. Qu an to ao es go ta men to sa ni tá rio, 50,3%
dos do mi cí li os che fi a dos por afro-descenden- tes não 
dis põem des te ser vi ço, con tra 26,4% dos do mi cí li os
che fi a dos por bran cos.

No cam po edu ca ci o nal, o grau de de si gual da de
en tre afro-descendentes e bran cos e tal que no ano
de 1997, os ín dices edu ca ci o na is re fe ren tes aos bran -
cos eram um pou co in fe ri o res aos do Chi le e os do
afro-descendentes fi ca vam pró xi mos aos da Swa zi lân-
dia. No ran king do IDH, em 1997,os ne gros ocu pa vam
o 105º pos to en quan to os bran cos si tu a vam-se em 46º
lu gar. Em 1999, 91,7% dos bran cos com mais de 15
anos eram al fa be ti za dos, en quan to, en tre os ne gros,
essa taxa era de 80,2%. Em 1997, a taxa era de 78%
en tre os ne gros e 91% en tre os bran cos. No que diz
res pe i to às ta xas de es co la ri za ção, se gun do a PNAD
97, es sas são ain da mais ex pres si vas: 6,2 anos de
estudo para a po pu la ção bran ca e 4,2 anos de es tu do
para a po pu la ção afro-descendente.

Por sua vez, os bran cos têm um ren di men to mé -
dio fa mi li ar de 3,12 sa lá ri os mí ni mos, va lor que é mais 
do que o do bro dos afro-descendentes, que tem de
so bre vi ver com 1,32 sa lá ri os mí ni mos de ren di men to
mé dio fa mi li ar.
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O Bra sil ain da hoje a so ci e da de bra si le i ra ain da
não con se gue con vi ver de for ma har mo ni o sa e não
hi e rár qui ca en tre pes so as de sexo e raça di fe ren tes.
As mu lhe res ne gras con vi vem com a com bi na ção de
duas dis cri mi na ções: a ra ci al e a gê ne ro. Pois a di fe-
ren ça en tre o sa lá rio mé dio de um ho mem bran co e
uma mu lher ne gra che ga a 295%. Se gun do as es ta-
tís ti cas ofi ci a is, 79,4 % da po pu la ção ocu pa da que re -
a li za tra ba lhos ma nu a is são mu lhe res ne gras. Des-
tas, 51% es tão no em pre go do més ti co, 28,4% são la -
va de i ras, pas sa de i ras, co zi nhe i ras e ser ven tes. Por
sua vez, as mu lhe res ne gras re pre sen tam ape nas
2,2% dos em pre gos de se cre tá ria e re cep ci o nis ta.
Qu an do ob ser va mos a o im pac to da de te ri o ra ção das 
re la ções de tra ba lho no em pre go fe mi ni no, re gis tra-
mos que 49% das mu lhe res ne gras e 46,9% das par -
das têm car te i ra as si na da, en quan to este ín di ce che -
ga a 60,6% en tre as mu lhe res ne gras.

O ren di men to na ci o nal en tre ne gros e bran cos
em sa lá ri os re gis tram com uma trans pa rên cia me ri di-
a na as duas dis cri mi na ções: a ra ci al e a de gê ne ro, o
ho mem bran co tem um ren di men to de 6,3 sa lá ri os
mí ni mos; a mu lher bran ca, 3,6 sa lá ri os mí ni mos,; o
ho mem ne gro; 2,9 sa lá ri os e a mu lher ne gra ape nas
1,7 sa lá ri os mí ni mos.

Por fim, as mu lhe res ne gras têm 25% me nos
chan ce de che gar aos 75 anos do que as mu lhe res
bran cas.

Qu an do da lem bran ça dos 300 anos da mor te
de Zum bi de Pal ma res, em 20 de no vem bro de 1995,
o de pu ta do Pa u lo Paim (PT-RS) leu da tri bu na do
Con gres so Na ci o nal a lis ta dos pro je tos de lei e ações 
go ver na men ta is que o Mo vi men to Ne gro Orga ni za do
con si de ra im por tan tes para as se gu rar a ci da da nia
dos ne gros e re du zir a de si gual da de ra ci al no bra sil,
com a re gu la men ta ção das ter ras dos qui lom bos, en -
tre gan do-se um cer ti fi ca do de pro pri e da de às co mu-
ni da des ne gras re ma nes cen tes; a in de ni za ção aos
re ma nes cen tes da raça ne gra, pe los mais de 300
anos de es cra vi dão; uma nova po lí ti ca de em pre go,
com re du ção da taxa de ju ros e da jor na da de tra ba-
lho de 44 para 40 ho ras se ma na is; a ele va ção sig ni fi-
ca ti va do sa lá rio mí ni mo; a pre ser va ção da es ta bi li da-
de e dos di re i tos pre vi den ciá ri os; as ver da de i ras re -
for mas tri bu tá ria, fis cal, ur ba na e agrá ria; a cri a ção,
com ur gên cia, do Pro gra ma Na ci o nal de Ren da Mí ni-
ma; a er ra di ca ção do anal fa be tis mo; um pro gra ma
plu rir ra ci al de edu ca ção, em que se in clua con tar a
ver da de i ra his tó ria dos ín di os e dos ne gros des de o
en si no fun da men tal até o su pe ri or; a im plan ta ção do
Pro gra ma de Assis tên cia Inte gral da Sa ú de da Mu-
lher, in clu in do a ins tru ção do pla ne ja men to fa mi li ar de 

ma ne i ra não-coercitiva; a re ser va de 20% das va gas
das uni ver si da des pú bli cas para os po vos his to ri ca-
men te opri mi dos, os ne gros e in dí ge nas, e me lhor de -
fi ni ção dos cri mes re sul tan tes de pre con ce i to de raça
ou cor. 

A clas si fi ca ção das con di ções de mo ra dia ela -
bo ra in di ca do res de ha bi ta ção se gun do a qua li da de
da cons tru ção, dis po ni bi li da de de in fra-estrutura de
ser vi ços e a den si da de de ocu pa ção do imó vel.

Do mi cí li os ade qua dos são aque les com: piso
(ma de i ra apa re lha da, car pe te, ce râ mi ca, la jo ta, ar dó-
sia ou ci men to); pa re de (al ve na ria e ma de i ra apa re-
lha da); teto (te lha, laje de con cre to, ma de i ra apa re lha-
da e zin co; es go to/ins ta la ção sa ni tá ria (rede ge ral ou
fos sa sép ti ca/ba nhe i ro de uso ex clu si vo dos mo ra do-
res do do mi cí lio); água (abas te ci men to por rede ge-
ral); lixo (co le ta do); ener gia (rede ge ral); den si da de
(cri té rio que ex cluí ba nhe i ro e co zi nha do côm pu to
dos cô mo dos dos cô mo dos ha bi tá ve is e ad mi te mo ra-
do res por cô mo do ha bi tá vel).

Do mi cí li os ina de qua dos são aque les com: piso
(ma de i ra apro ve i ta da, ter ra e ou tros); pa re de (ti jo lo
sem re ves ti men to, ta i pa não re ves ti da, ma de i ra apro -
ve i ta da e ou tros); teto (ma de i ra apro ve i ta da e ou tros);
es go to/ins ta la ção sa ni tá ria (ou tros ti pos de es go ta-
men to, ba nhe i ro de uso co mum para mais de um do -
mi cí lio); água (poço den tro ou fora da pro pri e da de,
bica pú bli ca, car ro pipa e ou tros); lixo (que i ma do ou
en ter ra do, jo ga do em ter re no bal dio, rio e ou tros);
ener gia (ge ra dor, lam pião, vela); den si da de (três ou
mais mo ra do res por cô mo do ha bi tá vel).

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su-
plicy, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ante ro Paes de Bar ros, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
V. Exª será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra
Men des, pela Li de ran ça do PFL, por vin te mi nu tos,
para co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos
do art. 14, in ci so II, alí nea b, do Re gi men to Inter no.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, ve nho a esta tri bu na nes ta tar de para 
no va men te fa lar do ga so du to Uru cu-Porto Ve lho, de
ex tre ma re le vân cia para o de sen vol vi men to dos Esta -
dos de Ron dô nia e do Acre, que, po rém, não tem tido
por par te do Go ver no do Ama zo nas a mes ma con si-
de ra ção.

Re fi ro-me, com todo o res pe i to que me in fun de
o ilus tre Go ver na dor do Esta do, ao pro je to de lei que o
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Go ver na dor da que le Esta do, por meio da Men sa gem
nº 07, de 2002, en ca mi nhou à Pre si dên cia da Assem -
bléia Le gis la ti va, na qual re ce beu o nº 91, de 2002. 

Den tre os vá ri os ar ti gos, vou ci tar dois:

Art. 1º São po ten ci al men te da no sas
para a qua li da de de vida e para o meio am -
bi en te no Esta do do Ama zo nas as ati vi da-
des de trans por te por meio de con du to ins -
ta la do na Flo res ta Tro pi cal Úmi da, so bre ou
sob o solo, so bre ou sob as águas, e ain da
em áre as de con ser va ção e pre ser va ção
am bi en tal per ma nen tes de pe tró leo bru to,
seus de ri va dos e gás na tu ral de qual quer
ori gem e de ou tros hi dro car bo ne tos pro du zi-
dos ou ex tra í dos no ter ri tó rio es ta du al.

Art. 2º De pen dem de ex pres sa au to ri-
za ção do ins ti tu to de pro te ção am bi en tal do
Ama zo nas – o IPAAM – as ati vi da des de
que tra ta o art. 1º da lei, se gun do o pro je to
téc ni co e con sul ti vo apro va do no re fe ri do or -
ga nis mo, ob ser va dos os se guin tes re qui si-
tos e con di ções:

(...)”

E ali se guem cer ca de onze con di ções.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é mais

uma ten ta ti va por par te do Go ver no do Ama zo nas de
pro cu rar a todo cus to im pe dir a cons tru ção des te im -
por tan te ga so du to, que liga a Ba cia de Uru cu a Por to
Ve lho.

Qu e ro, mais uma vez, re lem brar por que este
ga so du to é im por tan te. Pri me i ro, lem bro que a Ba cia
de Uru cu é uma gran de pro du to ra de pe tró leo e de
gás na tu ral. Ela pro duz pe tró leo su fi ci en te para abas -
te cer toda a Ama zô nia – pe tró leo esse que é re fi na do
na re fi na ria Re man, em Ma na us – e gás na tu ral su fi ci-
en te para abas te cer de ener gia toda a Ama zô nia du -
ran te qua se cem anos.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, esta ri que za na ci o nal, por que é na ci o nal e não
ape nas da po pu la ção que vive no Esta do do Ama zo-
nas, como o de fi ne a Cons ti tu i ção Fe de ral: “A ri que za
do sub so lo per ten ce à na ção bra si le i ra e não ao Esta -
do que a de tém.” Por isso, ele já re ce be o ro yal ti es,
por tê-la em seu ter ri tó rio. Hoje, esta ri que za está sen -
do per di da ou não usa da, por que par te des te gás é
que i ma do e a ma i o ria dele é re in je ta do nos pos tos a
um cus to al tís si mo.

Se gun do in for ma ções que me fo ram da das pela
Pe tro bras, gas ta-se cer ca de R$2 mi lhões por mês

ape nas para re in je tar esse gás nos po ços da Ba cia de 
Uru cu.

Per ce ben do a fra gi li da de da Ama zô nia na ques -
tão da ener gia, o Go ver no Fe de ral fez in se rir no seu
Pla no Plu ri a nu al a cons tru ção de uma gran de ter mo-
e lé tri ca em Por to Ve lho da or dem de 403 Mw. Nas
suas pri me i ras eta pas, ela que i ma rá óleo di e sel,
para, em se gui da, na sua úl ti ma eta pa, con ver ter todo 
o pro ces so para o uso do gás na tu ral. Esse gás é pro -
du zi do na Ba cia de Uru cu e, hoje, é jo ga do fora ou re -
in je ta do nos po ços.

É uma obra es tra té gi ca por par te do Go ver no
Fe de ral, com al tís si mos in ves ti men tos não ape nas
por meio da ini ci a ti va pri va da  em Por to Ve lho, com a
cons tru ção des sa ter mo e lé tri ca a que me re fe ri , mas, 
so bre tu do e prin ci pal men te, com in ves ti men tos do
Go ver no Fe de ral, por meio da Ele tro nor te, para a
cons tru ção da li nha de trans mis são de 230 mil Volts.
Essa li nha li ga rá Por to Ve lho a Rio Bran co, no Acre, e
Por to Ve lho a Gu a ra já-Mirim, na fron te i ra com a Bo lí-
via. Numa ou tra eta pa, ela li ga rá Ji-Paraná, em Por to
Ve lho, ao Mato Gros so. Dali, in ter li ga rá Ron dô nia ao
sis te ma na ci o nal de ener gia. É, por tan to, de fun da-
men tal im por tân cia que esse gás che gue, em tem po
ade qua do, a Por to Ve lho, para que ele pos sa ali men-
tar essa usi na.

La men ta vel men te, é mais uma ati tu de to ma da
pelo Go ver no do Esta do do Ama zo nas, no sen ti do de
im pe dir a cons tru ção do ga so du to. São 512 km de
duto, que liga a Ba cia de Uru cu, exa ta men te em cima
da usi na em Por to Ve lho. Pre ten de-se ven der a idéia
de que esse gás deva ser trans por ta do pela via flu vi-
al, atra vés de bar ca ças, numa ex pe riên cia iné di ta no
País, por que não se tem tec no lo gia co nhe ci da para o
trans por te de gás na tu ral em bar ca ças. Se ria ne ces-
sá rio cer ca de 120 bar ca ças, umas li ga das às ou tras,
du ran te to dos os dias do ano, trans por tan do o gás de
Uru cu. Essas bar ca ças de ve ri am des cer o Rio Pu rus
até atin gir o Rio Ama zo nas e daí até a de sem bo ca du-
ra do Rio Ma de i ra; de po is, te ri am que su bir todo o Rio
Ma de i ra, numa ex ten são de qua se dois mil qui lô me-
tros, para che gar a Por to Ve lho, para se des com pri mir
esse gás e usá-lo.

Essa idéia de trans por tar o gás pela via de bar -
ca ças é uma idéia ab sur da. Per ce be mos, cla ra men te,
que há ou tros in te res ses, que não o do trans por te do
gás, por trás dis so tudo.

Ago ra, vem o Go ver no do Esta do do Ama zo nas
–  faço ques tão de re gis trar esse fato hoje no ple ná rio
do Se na do – pro por esse pro je to de lei ab so lu ta men-
te in cons ti tu ci o nal sob to dos os as pec tos, até por que
é atri bu i ção da União, e não dos Esta dos, le gis lar so -
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bre esse as sun to. Che ga-se ao ab sur do de di tar re -
gras so bre o que deve ou não fa zer a Agên cia Na ci o-
nal do Pe tró leo, o que deve ou não fa zer a Agên cia
Na ci o nal de Águas, mas com um úni co ob je ti vo, o de
in vi a bi li zar a cons tru ção do ga so du to, que é o que es -
tou de nun ci an do nes te mo men to, Sr. Pre si den te.

Ape lo ao Go ver na dor ama zo nen se que, com
bom sen so, en ten da que essa ri que za não é ape nas
da po pu la ção do Ama zo nas, mas dos bra si le i ros e
com eles deve ser re par ti da.

Da for ma como está re di gi do esse es drú xu lo
pro je to – per doe-me o Sr. Go ver na dor e seus as ses-
so res –, não se pode trans por tar o gás por via al gu-
ma: nem pela água, nem pelo solo e nem pelo sub so-
lo. É uma ver da de i ra lou cu ra não se per mi tir a cons -
tru ção do ga so du to. Tal me di da pre ju di ca rá o pro je to
que está sen do im plan ta do pelo Go ver no Fe de ral em
Ron dô nia, do qual esse Esta do não abre mão. 

Imagi ne mos, Sr. Pre si den te, a hi pó te se de o Go -
ver na dor de Ron dô nia apre sen tar pro je to de lei à
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do pro i bin do o trans por-
te da soja pro du zi da no Mato Gros so, Esta do de V. Exª,
Se na dor Ante ro Paes, de for ma que não pos sa se guir
pe los rios de Ron dô nia até Ita qua ti a ra no Ama zo nas
– como se isso pu des se, de al gu ma for ma, pre ju di car
nos so meio am bi en te. Te mos o di re i to de fa zê-lo.
Estou in cen ti van do nos sos De pu ta dos es ta du a is a
apre sen tar pro je to des sa na tu re za, vi san do im pe dir o
trans por te de qual quer pro du to na ci o nal, quer de
Ron dô nia ou de ou tros Esta dos, para o Ama zo nas.

Faço esse ve e men te pro tes to em nome do povo
de Ron dô nia, que ab so lu ta men te não pode con cor-
dar com ati tu de como essa, to ma da pelo Go ver no do
Esta do do Ama zo nas. Tam bém ape lo ao ilus tre Go-
ver na dor do Amazonas, para que se sen si bi li ze. Se S.
Exª ti ver al gu ma di ver gên cia com a Pe tro bras ou com
quem quer que seja, é fun da men tal que se sen te à
mesa para ne go ci ar. S. Exª não pode, ab so lu ta men te,
im pe dir o de sen vol vi men to nem de Ron dô nia nem do
Acre, que se rão os Esta dos ime di a ta men te be ne fi ci a-
dos pelo im por tan te ga so du to Uru cu –Por to Ve lho.

Era o que ti nha a re gis trar, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re -
gis trar um even to que, sem dú vi da, mos trou ain da
mais o tra ba lho do Rio Gran de do Sul no se tor do tu -
ris mo: o II Sa lão Ga ú cho do Tu ris mo, re a li za do em
Por to Ale gre, no pe río do de 24 a 28 de abril.

Atu al men te, o tu ris mo é pri mor di al na ge ra ção
de em pre gos e na di na mi za ção do Bra sil, prin ci pal-
men te por ten tar sa nar as ques tões eco nô mi cas e so -
ci a is. O Esta do do Rio Gran de do Sul, na sua di ver si fi-
ca ção re gi o nal e na qua li da de de seu povo, tem va lo-
ri za do essa área.

Sem dú vi da, o II Sa lão Ga ú cho do Tu ris mo foi al -
ta men te exi to so, bas tan te con cor ri do. Em 2001, épo -
ca da re a li za ção do pri me i ro even to, hou ve 3 mil ex -
po si to res; 25 mil pes so as vi si ta ram a ex po si ção, que
cer ta men te é vi tri ne para os pro du tos das 9 zo nas tu -
rís ti cas do Esta do. Em 2002, tes te mu nha mos a qua li-
da de e o êxi to da que la pro mo ção, que con tou com 45
mil vi si tan tes e 5 mil par ti ci pan tes.

Os ob je ti vos do Sa lão Ga ú cho do Tu ris mo são:
pro mo ver o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co, va lo ri-
zar a cul tu ra, as tra di ções, a di ver si da de éti ca e o pa -
tri mô nio na tu ral do Rio Gran de do Sul; co mer ci a li zar
os pro du tos ga ú chos, mos tran do ao mun do  es pe ci al-
men te ao Bra sil, ao Mer co sul e até mes mo a pa í ses
da Eu ro pa  as po ten ci a li da des e os pro du tos exis ten-
tes em nos so Esta do.

Esse acon te ci men to, in du bi ta vel men te, vem
des per tan do uma cons ciên cia tu rís ti ca na co mu ni da-
de ga ú cha e con so li dan do-se como ati vi da de al ter na-
ti va ao de sem pre go.

O ex-Secretário de Tu ris mo do Rio Gran de, nos -
so com pa nhe i ro e ami go Mil ton Zu a naz zi, es te ve à
fren te da que la Pas ta nes tes úl ti mos três anos e to-
mou ini ci a ti vas pi o ne i ras e di nâ mi cas como essa. Afir-
mou o Sr. Mil ton que o Sa lão Ga ú cho do Turis mo “é
iné di to no Bra sil, ain da mais com essa mag ni tu de e
esse pro fis si o na lis mo como é tra ta do”. Diz ain da o
ex-Secretário: “Abri mos o ‘bo li cho’ do tu ris mo ga ú cho
nas duas edi ções do Sa lão. É uma gran de mos tra,
uma apre sen ta ção con jun ta e imen sa do Rio Gran de
do Sul, com par tes te má ti cas”. Qu an do Mil ton Zu a-
naz zi diz “bo li cho”, uti li za uma pa la vra mu i to ga ú cha e 
mos tra exa ta men te o es pí ri to do even to: es ta mos
ven den do o pro du to do tu ris mo não ape nas no Rio
Gran de, para cons ci en ti za ção de nos sa gen te, mas
tam bém em ou tros Esta dos.

O Sa lão Ga ú cho do Tu ris mo é pro mo vi do pelo
Go ver no do Esta do, pela Se cre ta ria de Tu ris mo,
Espor te e La zer – e o Se cre tá rio, João Car los Vas-
con cel los, tam bém con se guiu in cor po rar o di na mis-
mo e os pon tos po si ti vos do even to , com o pa tro cí nio
da Embra tur. Além dis so, en vol ve 15 uni ver si da des e
4 fa cul da des do Rio Gran de do Sul na área de Tu ris-
mo. Alguns alu nos co lhe ram cin co pes qui sas de opi -
nião dos ex po si to res, par ti ci pan tes dos de ba tes e pa i-
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néis te má ti cos e dos vi si tan tes, para tra çar o per fil das 
de man das e pro ble mas do se tor.

Além das mos tras, no Sa lão Ga ú cho do Tu ris mo
hou ve de ba tes, en con tros, ro da das de ne gó ci os, pa -
les tras, pa i néis te má ti cos e apre sen ta ções cul tu ra is,
tais como: Encon tro Esta du al de Pre fe i tos e Órgãos
Ofi ci a is do Tu ris mo – que re u niu 312 par ti ci pan tes
(au to ri da des mu ni ci pa is, es ta du a is e na ci o na is), para
dis cu tir te mas per ti nen tes ao de sen vol vi men to da ati -
vi da de tu rís ti ca no Esta do; Ro da da de Ne gó ci os  pro -
mo vi da pela Se cre ta ria de Tu ris mo e pelo Se brae-RS,
re sul tou na ex pec ta ti va de mo vi men ta ção em tor no
de R$2,5 mi lhões, no pra zo de um ano, para as 120
agên ci as de vi a gens re cep ti vas que par ti ci pa ram do
even to. Fo ram agen da dos 1.440 con ta tos des sas
agên ci as com em pre sas in te res sa das em tra ba lhar
com a di vul ga ção dos ro te i ros e pro du tos tu rís ti cos do 
Rio Gran de do Sul. A ma i o ria das ins cri tas  90%  são
mi cro em pre sas do in te ri or do Rio Gran de do Sul, sen -
do 11% de ou tros Esta dos, 15% de Por to Ale gre e 4%
in ter na ci o na is, prin ci pal men te da Argen ti na e Bo lí via.

A re a li za ção des se even to teve como re sul ta do
o in cen ti vo ao tu ris mo in ter no, como se pode com pro-
var di an te dos se guin tes pon tos: a Se tur-RS, o Se-
brae-RS e a Câ ma ra de Tu ris mo do Rio Gran de do
Sul as si na ram con vê ni os de co o pe ra ção com o ob je ti-
vo de re a li zar ações ope ra ci o na is e fi nan ce i ras para o 
de sen vol vi men to de pro gra mas, pro je tos e ati vi da des
tu rís ti cas; para este ano, es tão pre vis tos vá ri os Sa-
lões Re gi o na is de Tu ris mo, ofe re cen do al ter na ti vas
de in cre men to de no vos pro du tos vol ta dos ao tu ris mo
in ter no, pro mo ven do a in te gra ção re gi o nal, qua li fi can-
do os pro du tos tu rís ti cos ga ú chos e au men tan do ofer-
tas de ro te i ro.

Sr. Pre si den te, re gis tro tam bém as ações do
Go ver no de Esta do na área de tu ris mo. O Go ver no
as su miu o de sa fio de pro mo ver am pla de mo cra ti za-
ção do de ba te de ações tu rís ti cas nas 22 re giões,
para in te grar ações mu ni ci pa is e es ta du a is e de sen-
vol ver no vos pro du tos. Nes se con tex to, fo ram cri a dos
22 Fó runs Re gi o na is de De sen vol vi men to do Tu ris mo.
Assim, hoje o tu ris mo não é de ci di do em ga bi ne te no
Rio Gran de do Sul, mas é par ti ci pa ti vo, de mo crá ti co.
As en ti da des, os ór gãos não-governamentais, os Mu -
ni cí pi os par ti ci pam da dis cus são, e os re sul ta dos ob ti-
dos são mu i to viá ve is, pal pá ve is e con cre tos, como
re la ta re mos a se guir.

O nú me ro de no vas ro tas tu rís ti cas do Esta do,
que an tes eram duas, pas sou para 27. Em 1999, ha -
via 32 pro pri e da des que de sen vol vi am o tu ris mo ru -
ral; hoje, são 322 pro pri e da des. O Ban ri sul abriu li -
nhas de cré di to es pe cí fi cas para fi nan ci ar ati vi da des

tu rís ti cas no Esta do. Além dis so, há uma gran de pre o-
cu pa ção com o as pec to so ci al. De vi do ao es tí mu lo à
par ti ci pa ção dos pe que nos em pre sá ri os, es pe ci al-
men te com a aber tu ra de li nhas de cré di to, o tu ris mo
é sus ten tá cu lo de vá ri as pro pri e da des. Em 1999, só
ha via 7 ou 8 agên ci as que fa zi am re cep ti vo no Rio
Gran de Sul, a ma i o ria em Por to Ale gre. Hoje, são 52
agên ci as tre i na das pela Se cre ta ria de Tu ris mo e pelo
Se brae, em to das as re giões do Esta do. Isso dá a di -
men são do di na mis mo que es ta mos vi ven do nes se
se tor.

Por ou tro lado, pre o cu pa mo-nos com o con tro le
de qua li da de, efe ti va do pelo Pro gra ma de Con tro le da 
Qu a li da de do Pro du to Tu rís ti co. Gra ças ao tra ba lho
re a li za do por esse pro gra ma, a Embra tur re co nhe ceu
o Esta do, em abril de 2001, como cam peão de qua li-
da de na área de fis ca li za ção do pro du to tu rís ti co. A
Se tur re ce beu a men ção de vi do a três pro je tos exe cu-
ta dos: Uni da de Mó vel de Fis ca li za ção do Pro du to Tu -
rís ti co, Jor na das Téc ni cas de Sen si bi li za ção do Con -
su mi dor e Tre i na men to de Agên ci as Re cep ti vas para
a Co mer ci a li za ção de Pro du tos Tu rís ti cos.

Sr. Pre si den te, ou tro pon to que tam bém foi ad -
mi nis tra do pelo nos so Go ver no, jun to com os Go ver-
nos de San ta Ca ta ri na, Pa ra ná e Mato Gros so do Sul,
foi a ques tão do Pro de tur-Sul, pro je to que jul ga mos
im por tan tís si mo. Esta mos bus can do re cur sos do
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, o BID, re -
cur sos para in ves ti men tos em in fra-estrutura, cons-
tru ção de es tra das, ae ro por tos, sa ne a men to bá si co e
re cu pe ra ção do pa tri mô nio his tó ri co, além de tre i na-
men to de mão-de-obra. O pe di do, já apro va do, foi fe i-
to à Co mis são de Fi nan ci a men to Exter no, ór gão do
Mi nis té rio do Pla ne ja men to e Ges tão, e em ju nho do
ano pas sa do hou ve a ace i ta ção do Ban co do Bra sil
como mu tuá rio. Esta mos tra ba lhan do pela agi li za ção
e o re tor no dos re cur sos.

Sr. Pre si den te, te mos a cer te za de que o Esta do
do Rio Gran de do Sul, nos úl ti mos três anos, por meio
de ações de tu ris mo, es por te e la zer, tem se con cen-
tra do ba si ca men te em con so li dar pro du tos tu rís ti cos,
dar-lhes qua li da de per ma nen te e fo ca li zar mer ca dos.
Isso vem ocor ren do em to dos os pro du tos tu rís ti cos
do Esta do. A Ser ra atu al men te não é ape nas a re gião
das hor tên si as. Esten de-se cada vez mais para a re -
gião da uva e do vi nho, o que qua li fi ca, sem dú vi da, os 
pro je tos tu rís ti cos.

Há tam bém no vos pro du tos tu rís ti cos. É o caso
das Mis sões. Nor mal men te, as pes so as pas sa vam
um dia ou dois ape nas co nhe cen do as ci da des e fa -
zen do pas se i os nas re giões de São Mi guel das Mis -
sões e San to Ânge lo. Hoje, es ta mos am pli an do, in clu-
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si ve per cor ren do os ca mi nhos mís ti cos das Mis sões,
com ro te i ros en glo ban do no vas co mu ni da des como
São Ni co lau. Tam bém na re gião do Pam pa está sen -
do de sen vol vi do um tra ba lho a fim de con so li dar, no
de cor rer des te ano e dos pró xi mos, um pro du to cha -
ma do “Fa zen das do Pam pa Ga ú cho”.

Na re gião sul, ou tros pro du tos tam bém es tão
sen do ope ra dos, como os que en vol vem o tu ris mo
eco ló gi co, con tem pla ti vo e o náu ti co, en tre ou tros.

A re gião dos va les vem tra ba lhan do com o tu ris-
mo ru ral e o tu ris mo de pe dras pre ci o sas, tam bém
mu i to in te res san te por con ter ri que zas inex plo ra das.

Ou tra pers pec ti va é a do tu ris mo de pes ca es -
por ti va no Esta do, se tor que já pro mo ve even tos im -
por tan tes, con so li dan do uma ten dên cia, prin ci pal-
men te na ba cia do rio Uru guai, nos gran des la gos e
la go as do Esta do.

Na re gião cen tral, um pro je to de tu ris mo da pa -
le on to lo gia apro ve i ta o po ten ci al cons tru í do pela na -
tu re za há mi lhões de anos.

O tu ris mo re li gi o so tam bém se apre sen ta como
uma gran de pos si bi li da de.

Enfim, há todo um es pí ri to no Esta do do Rio
Gran de do Sul, um pro ces so de for ma ta ção, con so li-
da ção e qua li fi ca ção dos pro du tos e ser vi ços dis po ní-
ve is. Essa tem sido a es tra té gia tu rís ti ca ado ta da no
Esta do, ba se a da no tra ba lho co le ti vo, re gi o na li za do,
par ti ci pa ti vo, mo ti va do pela for ma ta ção de ro te i ros in -
te gra dos.

A Se cre ta ria de Tu ris mo, que pos su ía, às ve zes,
uma po lí ti ca equi vo ca da, bus ca ter mi nar com o iso la-
men to que pri vi le gi a va so men te al guns mu ni cí pi os.
Pro mo ver a in te gra ção das co mu ni da des ga ú chas
tem sido fun da men tal para que o Rio Gran de do Sul
in gres se de for ma mo der na nos no vos tem pos que se
apro xi mam para o tu ris mo.

Esse era o re gis tro que gos ta ría mos de fa zer, Sr. 
Pre si den te, so li da ri zan do-nos e cum pri men tan do os
par ti ci pan tes, os or ga ni za do res e a Se cre ta ria do Tu-
ris mo do Esta do do Rio Gran de do Sul pelo êxi to que
foi o II Sa lão Ga ú cho do Tu ris mo, que se afir ma no
con tex to dos even tos de ma i or pro je ção e de re sul ta-
dos al ta men te po si ti vos no nos so Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, o Sr. Ante ro Paes de Bar ros, 2º Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da, pró xi mo
ora dor ins cri to, pelo tem po res tan te da ses são.

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, foi uma gran de
hon ra para mim, na con di ção de Pre si den te da Sub -
co mis são de Mo ra dia e De sen vol vi men to Urba no do
Se na do Fe de ral, abrir na ma nhã de hoje um ci clo de
de ba tes so bre a ques tão da mo ra dia e de sen vol vi-
men to ur ba no no País, para des co brir al ter na ti vas ca -
pa zes de res pon der a essa gran de de man da nes sa
área tão im por tan te para a vida dos bra si le i ros.

To dos sa be mos que, nos re gi mes de mo crá ti cos,
as pri o ri da des na ci o na is são de fi ni das no ano ele i to-
ral. Então, nada me lhor para esse de ba te do que cha -
mar os pré-candidatos à Pre si dên cia da Re pú bli ca
para uma con ver sa fran ca, na qual ex po nham seus
pon tos de vis ta so bre esse tema im por tan te, ten do
em vis ta prin ci pal men te a nova re a li da de da emen da
cons ti tu ci o nal que con se gui mos apro var aqui no Se -
na do Fe de ral e tam bém do Esta tu to da Ci da de, uma
lei ori gi ná ria des ta Casa que fi cou 11 anos na Câ ma ra
dos De pu ta dos e à qual fo ram in cor po ra das su ges-
tões de 16 pro je tos di fe ren tes de De pu ta dos.

Des se modo, foi com gran de sa tis fa ção que re -
ce be mos hoje a fi gu ra do pré-candidato à Pre si dên cia
da Re pú bli ca pelo PSB, Anthony Ga ro ti nho,
ex-Governador do Rio de Ja ne i ro, ho mem de lar ga
ex pe riên cia em ad mi nis tra ção, Pre fe i to por duas ve-
zes de Cam pos, Se cre tá rio de Agri cul tu ra do seu
Esta do. Esta vam pre sen tes tam bém o en ge nhe i ro
Wil son Lang, do Con se lho Fe de ral de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia, Con fea, e dos Cre as do
País; a Srª Gra zia de Gra zia, co or de na do ra do Fó rum
Na ci o nal de Re for ma Urba na, lí der nes se pro ces so
de es tu do da qua li da de de vida no meio ur ba no.

Este ve tam bém co nos co Ace li no Popó,
bi-campeão mun di al de boxe, para essa pri me i ra eta -
pa da dis cus são. Mu i tas pes so as per gun ta ram-me do
por quê da pre sen ça de Ace li no Popó na dis cus são de 
um tema tão es pe cí fi co como a mo ra dia e o de sen vol-
vi men to ur ba no. Li duas en tre vis tas de Ace li no Popó,
na re vis ta Veja e na re vis ta Épo ca, em que ele res sal-
ta va a im por tân cia da pri me i ra casa. E hoje, deu o seu 
tes te mu nho na nos sa Sub co mis são de Mo ra dia e De -
sen vol vi men to Urba no so bre a di fi cul da de, sen do
cam peão mun di al de boxe, de vol tar para casa e dor -
mir no chão de uma re si dên cia que não era sua. Ansi -
o so por ter um imó vel, an tes mes mo da vi tó ria fi nal,
ela o com pra para sen tir-se dig no de dor mir pelo me -
nos em uma casa ade qua da.
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São tes te mu nhos de pes so as como ele, sim ples
e hu mil des, que mar ca ram as au diên ci as de hoje, que 
nos trou xe ram esse gran de de ba te.

Duas in formações ser vi ram de base para a nos sa
dis cus são. A pri me i ra de las é que 81% da po pu la ção
bra si le i ra hoje, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
vive nas ci da des; a se gun da é que pre ci sa men te 47%
dos qua se 170 mi lhões de bra si le i ros mo ram em 49 ci -
da des do País. Des sa for ma, po de mos per ce ber o caos
em que se en con tra o nos so meio ur ba no.

Nes se con jun to, te mos um dé fi cit de 6,6 mi lhões
de fa mí li as que não têm onde mo rar. Mul ti pli can do-se
esse va lor por 4 pes so as por casa, ve mos que em tor no
de 26 mi lhões de brasi le i ros não têm casa para mo rar.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na-
dor Ma u ro Mi ran da, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Ouço 
o apar te de V. Exª com todo o pra zer, Se na dor Ca sil do
Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na-
dor Ma u ro Mi ran da, apro ve i to este mo men to para
cum pri men tá-lo pelo ocor ri do nes sa au diên cia pú bli-
ca. V. Exª pre si de a Sub co mis são de Mo ra dia e De -
sen vol vi men to Urba no e tem im plan ta do idéi as, pro -
pos tas e pre o cu pa ções nes ta Casa em re la ção àque -
les que não têm teto. Hoje foi um gran de dia, um gran -
de mo men to para cha mar a aten ção do Bra sil, das au -
to ri da des, dos pre ten den tes à Pre si dên cia da Re pú bli-
ca. Essa au diên cia, de um cer to modo, me xeu com o
Bra sil, ra zão por que de se jo cum pri men tar V. Exª. Nun -
ca es que ço de que, quan do Go ver na dor de meu
Esta do, cri a mos o slo gan “Toda Cri an ça na Esco la”.
Pre ten día mos que ne nhu ma cri an ça em ida de es co-
lar fi cas se fora da sala de aula, fora da es co la. Não sei 
se isso foi de ba ti do hoje, pois não con se gui acom pa-
nhar tudo, mas que tal, Se na dor Ma u ro Mi ran da, cri -
ar-se um slo gan para todo o País, apon tan do o nos so
gra ve pro ble ma de mo ra dia, “Ne nhu ma Fa mí lia Sem
Teto”, se me lhan te ao que fiz “Toda Cri an ça na Esco -
la”, quan do Go ver na dor do meu Esta do. ....“Ne nhu ma
fa mí lia sem teto”. Ne nhu ma fa mí lia po de ria fi car sem
mo ra dia, sem uma casa para cri ar seus fi lhos; algo
nes se sen ti do. V. Exª aca ba de de cli nar que te mos um 
nú me ro enor me de bra si le i ros sem mo ra dia. Que  tal
as su mir mos um com pro mis so nes sa li nha? Não sei
di men si o nar em quan to tem po po de ría mos con cre ti-
zar tal meta. Será que nos sos pre si den ciá ve is não po -
de ri am ado tá-la como um pro pó si to? Há atu al men te
um slo gan mu i to for te em al guns Esta dos: “Toda Cri -
an ça na Esco la”. Po de ria ha ver um pro pó si to fir me no
sen ti do de que toda fa mí lia pos su ís se uma mo ra dia. É

dig no, faz par te da ci da da nia. Não é ver da de? É algo
que mexe com to dos. Não que ro mais to mar o tem po
de V. Exª. Fi na li zo di zen do que a des cen tra li za ção das
ações no Bra sil é fun da men tal. Qu e ro cum pri men tá-lo
pela ini ci a ti va, Se na dor Ma u ro Mi ran da, pelo es for ço
que V. Exª de di ca ao as sun to para res guar dar os mais 
de sam pa ra dos, os ex clu í dos, aque les que não têm
um teto, um re ga ço, um lar. Essa é a pre o cu pa ção de
to dos. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, agra de ço o apar te. V. Exª
tem sido o gran de Se na dor de San ta Ca ta ri na, sem -
pre pre o cu pa do com o so ci al, com a Casa. Na vo ta-
ção da Emen da Cons ti tu ci o nal da Mo ra dia, V. Exª deu 
seu tes te mu nho di re to a fa vor da emen da e de po is, do 
Esta tu to da Ci da de. V. Exª de mons tra gran de sen si bi-
li da de e, no meu pon to de vis ta, hoje, a mais im por-
tan te das qua li da des de um po lí ti co é ter sen si bi li da-
de por quem mais pre ci sa, e V. Exª tem, den tro do seu
co ra ção, um que rer bem pe los mais hu mil des, pe los
mais po bres, pe los que mais pre ci sam.

Des sa forma, Se na dor, aco lho tam bém a sua su -
ges tão, mas não cre io que pos sa mos con clu ir, em ape -
nas um pe río do de go ver no, a meta de eli mi nar o dé fi cit
ha bi ta ci o nal no Bra sil ou ter um pro gra ma ca paz de
res pon der às ne ces si da des nes sa área. Mas es ta mos
ten tan do pelo me nos de fi nir uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal
no País e o ór gão en car re ga do por essa po lí ti ca.

O pré-candidato à Pre si dên cia da Re pú bli ca ma -
ni fes tou-se fa vo rá vel à cri a ção de mi nis té rio em que
se ria dis cu ti da a po lí ti ca ur ba na no seu todo, em que
es ta ri am to das as in te li gên ci as vol ta das para o meio
ur ba no; pro pôs tam bém que se cri as se qua se que uma 
uni da de de pen sa men to de es tí mu lo a uma con ver-
gên cia de for ças nos Muni cí pi os, nos Esta dos e no
Go ver no Fe de ral para con se guir mos ven cer, num
pra zo es ta be le ci do, esse dé fi cit ha bi ta ci o nal no País.

V. Exª dis se mu i to bem da im por tân cia do lar
para o ci da dão que, de po is de um dia de tra ba lho, tem 
o di re i to de vol tar para a sua casa, en con trar sua es -
po sa, con vi ver com seus fi lhos. Per ce be mos que
ocor re o con trá rio: quan do a fa mí lia não tem casa, os
fi lhos es tão dis per sos, não exis te um fa tor de agre ga-
ção o que pode le var a ou tros ca mi nhos como vi o lên-
cia, fal ta de sa ú de e edu ca ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos en -
con tros que ti ve ram iní cio hoje, es pe ra mos  re co lher
pro pos tas de to dos os pré-candidatos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca. No pró xi mo dia 21, tam bém es ta rá dis -
cu tin do o mes mo tema o ex-governador do Ce a rá e
pré-candidato à Pre si dên cia da Re pú bli ca pelo PPS,
o Sr. Ciro Go mes.Espe ra mos que ele tam bém ve nha
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a con tri bu ir com sua pro pos ta para re sol ver o gra vís-
si mo pro ble ma da mo ra dia no Bra sil, as sim como o
fez Anthony Ga ro ti nho.

Como dis se, o ano ele i to ral é fun da men tal para
de fi nir as me tas e es ta be le cer os com pro mis sos com
a so ci e da de bra si le i ra. Nes se sen ti do, aco lhe mos to -
dos os pré-candidatos na Co mis são de Mo ra dia e De -
sen vol vi men to Urba no, que pre si do, para essa am pla
dis cus são, com co nhe ci men to de toda a so ci e da de
bra si le i ra. Tam bém es pe ro que to dos que nos ou vi-
rem tra gam su ges tões e idéi as para essa dis cus são
que co me ça mos hoje – com o pé di re i to, gra ças a
Deus – que é de vi tal im por tân cia para to dos nós: o di -
re i to à mo ra dia. Seis mi lhões e se is cen tas mil fa mí li as
não têm onde mo rar. Esse é o de sa fio des ta Casa
para com o povo hu mil de do Bra sil. Mu i to obri ga do, Sr. 
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Com a 
pa la vra o Se na dor Ge ral do Cân di do, por cin co mi nu-
tos, que é o tem po que res ta da ses são. Peço a com -
pre en são do ilus tre Se na dor para esse fato.

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.) – Ten ta rei ser rá pi do; se não pe di rei que meu dis -
cur so seja con si de ra do lido.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, neste
final de sessão abordarei uma questão bastante
problemática do Rio de Janeiro, meu Estado. O País
sofreu no ano passado uma crise energética, pela
qual a Nação brasileira pagou caro. Recentemente,
um projeto foi aprovado no Congresso para aumentar
a tarifa de energia e criar um fundo que chamamos de 
o Proer da energia. O Governo brasileiro, tentando se
precaver para que não voltem a ocorrer outras crises
energéticas, está com um projeto de construir várias
usinas hidrelétricas e termelétricas no Brasil.

O Estado do Rio de Janeiro tem um alto
potencial para construir usinas termelétricas a gás,
por exemplo, porque são menos poluentes e não
agridem o meio ambiente como as usinas
hidrelétricas, que, além de afetarem os rios, como
conseqüência da obra, as barragens sempre
atingem, dependendo do local, milhares de famílias
que são obrigadas a se deslocar do seu local de
origem para outros lugares, e nem sempre são
atendidas as necessidades das populações atingidas 
pela construção da barragem. 

O Mo vi men to dos Atin gi dos por Bar ra gens, o
MAB, tem lu ta do con tra esse tipo de obras so bre tu do
pela for ma como as pes so as têm sido mar gi na li za das
em fun ção da pro du ção de ener gia hi dro e lé tri ca.

A cri se ener gé ti ca ain da está pre sen te em nos -
sa me mó ria. Ve nho aqui para de nun ci ar mais um con -

tra-senso do Go ver no Fe de ral. A fal ta de pla ne ja men-
to na área ener gé ti ca sal ta aos olhos, até mes mo
quan do se ten tam cons tru ir no vas bar ra gens para a
pro du ção de ener gia elé tri ca.

Mas o que fica evi den te nos pro ces sos de cons -
tru ção é a des con si de ra ção das po pu la ções atin gi das
por bar ra gens. Cal cu la-se que mais de um mi lhão de
pes so as te nham sido de sa lo ja das por bar ra gens nos
úl ti mos 30 anos. Em sua ma i o ria agri cul to res que ti ve-
ram suas ter ras inun da das sem que uma al ter na ti va
eco nô mi ca efe ti va fos se cri a da. Esses tra ba lha do res
fo ram para a pe ri fe ria dos cen tros re gi o na is, au men-
tan do o nú me ro de sem-terras e de sem pre ga dos.

Se gun do da dos da Agên cia Na ci o nal de Ener -
gia Elé tri ca, en con tram-se em cons tru ção no Bra sil
hoje 19 bar ra gens, e mais 39 es tão em fase de ou tor-
ga. Até 2015, 494 bar ra gens es tão sen do pla ne ja das,
e cal cu la-se que um mi lhão de pes so as se jam de sa lo-
ja das.

Sr. Pre si den te, di ver sos mo vi men tos têm se
opos to aos pro je tos de no vas bar ra gens. Não que o
Bra sil não pre ci se de no vas fon tes de ener gia, mas o
go ver no pre ci sa ur gen te men te dar ou vi dos aos ar gu-
men tos des ses mo vi men tos so ci a is.

O Mo vi men to Inter na ci o nal Con tra Bar ra gens, a
Co a li zão Rios Vi vos e prin ci pal men te o Mo vi men to
dos Atin gi dos por Bar ra gens, to dos têm mu i to a con -
tri bu ir para o de ba te e apri mo ra men to do mo de lo
ener gé ti co na ci o nal.

E digo isso res sal tan do que é prin ci pal men te no
que diz res pe i to aos ele va dos cus tos so ci a is da cons -
tru ção de bar ra gens que os mo vi men tos so ci a is po -
dem con tri bu ir com no vos con ce i tos ca pa zes de fa zer
jus ti ça aos de sa lo ja dos, quan do as bar ra gens re al-
men te se fi ze rem ne ces sá ri as.

Atu al men te, o pro ces so de ci só rio so bre a im-
plan ta ção de uma bar ra gem é pou co de mo crá ti co. As
po pu la ções atin gi das fi cam sa ben do que se rão re ti ra-
das de suas ca sas de po is que as de ci sões já fo ram
to ma das. Em ge ral, ig no ram-se im pac tos so bre a he -
ran ça cul tu ral das po pu la ções lo ca is e seu di re i to ao
uso tra di ci o nal dos re cur sos na tu ra is.

No mundo todo, o consenso sobre a instalação
de novas barragens é de que as populações afetadas
devam ser consultadas. Uma das recomendações da
Comissão Mundial de Barragens, da qual participam
inclusive o Banco Mundial e a Eletrobrás, é o
referendo popular como condição para a construção
de barragens de qualquer natureza. Uma Instituição
tão conservadora quanto o Banco Mundial toma hoje
posições mais avançadas que o Governo Brasileiro.
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Se a cons tru ção for re al men te do in te res se pú -
bli co e aten der aos cri té ri os téc ni cos e so ci a is mí ni-
mos, as po pu la ções e mo vi men tos so ci a is têm de ser
ou vi dos para cri ti car os pro je tos e pro por sa í das al ter-
na ti vas, sem pre que elas exis ti rem.

Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do-
res, den tre as no vas usi nas hi dre lé tri cas que es tão
em es tu do, uma se lo ca li za rá em meu Esta do, Rio de
Ja ne i ro. A Bar ra gem de Ita o ca ra deve atin gir oito mu -
ni cí pi os na di vi sa en tre o nor te Flu mi nen se e Mi nas
Ge ra is.

A po lê mi ca usi na de Ita o ca ra po de rá ge rar 195
me ga wats de ener gia e será cons tru í da na fron te i ra
com o Mu ni cí pio vi zi nho de Ape ri bé, tam bém no Rio
de Ja ne i ro. As obras, que de ve rão co me çar no fi nal de 
2002, es tão pre vis tas para ter mi nar em 36 me ses,
com pre vi são de in ves ti men to da Light da or dem de
R$288 mi lhões.

Uma área de 7.641 hec ta res será inun da da, in -
clu in do três dis tri tos ru ra is, de sa lo jan do cer ca de
2.200 pes so as. Con tra o pro je to pe sam as acu sa ções
de que al ter na ti vas ener gé ti cas não fo ram con si de ra-
das, e de que os im pac tos am bi en ta is e so ci a is não
fo ram de vi da men te es tu da dos.

Do ponto de vista das alternativas, destaca-se a
melhor utilização do potencial energético já existente. A
ANEEL e demais órgãos fiscalizadores devem projetar
que forma de recursos para novas usinas podem ser
convertidos em investimento para reformulação de
empreendimentos antigos, sanando erros técnicos de
planejamento e falta de melhorias ao longo do tempo.

Ou tra me di da que pode sa nar de fi ciên ci as ener -
gé ti cas, prin ci pal men te em áre as onde já exis te a ge -
ra ção de ener gia, é a con ser va ção de ele tri ci da de du -
ran te a trans mis são. Cal cu la-se que exis te uma per da
de 35 a 40% na trans mis são de ener gia, o que acon -
te ce de vi do ao su ca te a men to do sis te ma. Ou seja, os
re cur sos que se ri am in ves ti dos em no vas bar ra gens
po dem ser con du zi dos para es sas me di das.

Sr. Pre si den te, vou en cer rar em fun ção do tem -
po. Agra de ço a V. Exª pela opor tu ni da de.

Enca mi nho à Mesa o meu pro nun ci a men to e so -
li ci to seja trans cri to, na ín te gra, nos Ana is do Se na do
Fe de ral. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE CONCLUSÃO DO DISCURSO
DO SR. SENADOR GERALDO CÂNDIDO.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mas,  como sa -
bem os Se nho res Se na do res, as bar ra gens fa zem
par te de um pro ces so fa raô ni co de cons tru ção de

obras, la va gem de di nhe i ro, cor rup ção e fa vo re ci men-
to de em pre sas na ci o na is e in ter na ci o na is. É di fí cil
pro por al ter na ti vas quan do o que está em jogo são in -
te res ses eco nô mi cos, e não so ci a is, mas esse é o
nos so pa pel como par la men ta res.

Pior que des con si de rar es sas al ter na ti vas e não 
ou vir as po pu la ções lo ca is, foi o agen te da cons tru ção
ten tar mas ca rar o Re la tó rio de Impac to Ambi en tal
para apres sar a apro va ção do pro je to.

O Con se lho Re gi o nal de Enge nha ria, Arqui te tu-
ra e Agro no mia do Rio de Ja ne i ro re a li zou uma aná li-
se crí ti ca do Re la tó rio de Impac to Ambi en tal, e cons -
ta tou enor mes dis cre pân ci as, ir re gu la ri da des e a cla -
ra in ten ção de es con der fa tos da po pu la ção.

Fo ram uti li za dos da dos de mo grá fi cos de fa sa-
dos so bre as po pu la ções dos oito mu ni cí pi os afe ta-
dos pela bar ra gem, o que mos tra a im pre ci são dos
cál cu los já de iní cio.

O re la tó rio che ga a di zer que a usi na terá um ba -
i xo cus to de im plan ta ção, des con si de ran do me di das
so ci o cul tu ra is que pos sam re pa rar o des lo ca men to
da po pu la ção de sa lo ja da.

Num de ter mi na do mo men to, o re la tó rio che ga a
di zer que o im pac to am bi en tal será ba i xo, uma vez
que a área se en con tra em es ta do de de gra da ção do
pon to de vis ta am bi en tal. É pre ci so res sal tar, Se nho-
res Se na do res, que es tas áre as re al men te não apre -
sen tam mais gran des áre as de ma tas e cam pos na ti-
vos, mas so men te es tão nes te es ta do por que são
áre as agri cul tá ve is, e que es tão em ple na pro du ção.

E os pro ble mas não pa ram por aí. Não hou ve
es tu dos so bre es pé ci es ani ma is e ve ge ta is que só
exis tem na que le tre cho do rio Pa ra í ba do Sul, nem so -
bre o im pac to da fu tu ra bar ra gem como ve tor para do -
en ças como a es quis tos so mo se e a ma lá ria.

Por fim, há o sé rio ris co de di mi nu i ção na ofer ta
de água, por que o re pre sa men to para mo vi men tar as
tur bi nas da usi na pode re du zir ain da mais o vo lu me
de água no rio Pa ra í ba do Sul em sua foz, em São
João da Bar ra. O rio já teve seu ní vel re du zi do em
45% de vi do à bar ra gem de San ta Ce cí lia.

Por isso de ve mos exi gir um es tu do cla ro das al -
ter na ti vas de ener gia para a re gião. A re a li za ção dos
es tu dos apro fun da dos dos im pac tos am bi en ta is, so -
ci a is, de sa ú de e in fra-estrutura. Além das me di das
so ci a is, cul tu ra is e eco nô mi cas ca bí ve is para mi ni mi-
zar o im pac to do des lo ca men to so bre as po pu la ções
de sa lo ja das.

Do pon to de vis ta das al ter na ti vas viá ve is, devo
des ta car o imen so po ten ci al ter me lé tri co a gás de ba i-
xo im pac to am bi en tal do Rio de Ja ne i ro. Em ou tras
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áre as do País, o gás na tu ral tem de ser im por ta do,
prin ci pal men te da Bo lí via, mas a Ba cia de Cam pos
pro duz um ex ce den te de gás que po de ria ser re ver ti-
do em pro du ção de ener gia.

Do pon to de vis ta so ci al, não há dú vi das de que
a ter me lé tri ca se ria su pe ri or, uma vez que não há  de -
sa lo ja dos. E se tec no lo gi as de pon ta fo rem uti li za das
no pro ces so de con ver são de ener gia, o im pac to am -
bi en tal de uma usi na des se por te se ria me nor que o
da hi dre lé tri ca de Ita o ca ra. Mas esta al ter na ti va não
foi se quer con si de ra da.

O pro je to en con tra-se ago ra no Iba ma, úl ti mo
ór gão que deve ser ou vi do an tes da im ple men ta ção
das obras. É pre ci so que acom pa nhe mos o pro ces so,
ten do em vis ta as crí ti cas fe i tas ao pro ces so.

Era o que ti nha a di zer.
Sala das ses sões, 25 de abril de 2002. – Se na-

dor Ge ral do Cân di do.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – V. Exª

será aten di do, nos ter mos do Re gi men to.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Tem V.

Exª a pa la vra.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, ten do em vis ta o êxi to e o que re al men te sig ni fi ca a 
Fes ta Na ci o nal do Mi lho, na ci da de de Pa tos de Mi -
nas, no Esta do de Mi nas Ge ra is, en ten do ser im por-
tan te que se re gis tre e se agra de ça a vi si ta que nos
fa zem ao ple ná rio as ra i nhas da que la bela fes ta que
in ter fe re em toda a eco no mia e em todo o di na mis mo
da que le Esta do e re gião.

Aos or ga ni za do res e au to ri da des mu ni ci pa is da -
mos as bo as-vindas e agra de ce mos, por que sa be-
mos, re al men te, que esse tipo de even to está di re ta-
men te li ga do ao de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
da re gião.

É o cum pri men to que fa ze mos pela pre sen ça
das ra i nhas e dos or ga ni za do res que, te nho cer te za,
tra zem o con vi te para que to das as Srªs e Srs. Se na-
do res tam bém par ti ci pem da bela Fes ta Na ci o nal do
Mi lho, no Esta do de Mi nas Ge ra is.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Car los Wil-
son, Car los Be zer ra e Ade mir Andra de en vi a ram dis -
cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Jor nal Pro -
te to res da Vida, pu bli ca do pela Di re to ria de Edu ca-
ção Ambi en tal do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, en fa ti-
za, em sua edi ção es pe ci al alu si va ao pro gra ma
“2002 em paz com a na tu re za”, a im por tân cia de se
con vo car to dos os se to res da so ci e da de para a per -
ma nen te e mais in ten si va ta re fa de pro te ger os nos -
sos ines ti má ve is re cur sos na tu ra is.

Nes se rumo, de fi niu-se a ta re fa de cons ci en ti za-
ção de to dos como in dis pen sá vel para se ob ter o de -
sen vol vi men to so ci al, sem me nos pre zar as ini ci a ti vas
de com ba te à de gra da ção am bi en tal.

Se pos su í mos a ma i or bi o di ver si da de de todo o
mun do, cum pre-nos res guar dá-la para to das as atu a-
is e vin dou ras ge ra ções, a fim de que to dos usu fru am
da pro di ga li da de da na tu re za.

A prá ti ca con ser va ci o nis ta des se ina va liá vel pa -
tri mô nio, se de pen de de ações do Go ver no, exi ge
tam bém a par ti ci pa ção de cada in di ví duo, a fim de
que seja cons tru í do, im plan ta do e usu fru í do um mo -
de lo que, sem ser ex clu den te de de sen vol vi men to,
mas com suas con de ná ve is pres sões so bre os re cur-
sos am bi en ta is, res pon da às exi gên ci as da so ci e da-
de e es ta be le ça a sua re la ção har mô ni ca com o meio
am bi en te.

A esse pro pó si to, sa be-se que a ati vi da de eco -
nô mi ca am bi en tal men te sus ten tá vel pro pi ci ou a cri a-
ção de cer ca de 14 mi lhões de em pre gos em todo o
mun do.

Ao lado dis so, o de sen vol vi men to de fon tes re -
no vá ve is de ener gia pro mo ve, a cada dia, no vas opor-
tu ni da des de ge ra ção de ocu pa ções, como as dos se -
to res de re ci cla gem e de nova ma nu fa tu ra.

Ci ta-se, como exem plo, a área de ener gia eó li-
ca, que está ge ran do em pre gos ra pi da men te, com-
pre en den do as fun ções de me te o ro lo gis tas eó li cos,
en ge nhe i ros es tru tu ra is, me ta lúr gi cos e me câ ni cos,
além de ope ra do res de com pu ta dor.

Por tan to, afir mam os es pe ci a lis tas que “os em -
pre gos es ta rão mais ame a ça dos onde pa drões am bi-
en ta is são ba i xos e onde fal ta agi li da de para ino va-
ções em prol de tec no lo gi as mais lim pas”.

Re gis tra-se, a res pe i to, que, em 1999, exis ti am
cer ca de 80 mil em pre gos no se tor, em todo o mun do,
com ati vi da de de fa bri ca ção e ins ta la ção de tur bi nas
eó li cas, nú me ro que apre sen tou cres ci men to de
100% nos úl ti mos dois anos. 

Ade ma is, a ener gia eó li ca deve re pre sen tar
10% de toda a ge ra ção de ele tri ci da de e em pre go
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para algo em tor no de um mi lhão e se te cen tas mil
pes so as, até 2020.

So me-se a isso o fato de a área mun di al de re ci-
cla gem pro ces sar mais de 600 mi lhões de to ne la das
de ma te ri a is anu al men te, ocu pan do mais de 1 mi lhão
e 500 mil pes so as e fa tu ran do 160 bi lhões de dó la res.

Nos Esta dos Uni dos, a área de re fa bri ca ção
pro por ci o na fa tu ra men to de 53 bi lhões de dó la res e
cer ca de 480 mil em pre gos di re tos, duas ve zes mais
do que o nú me ro de ocu pa ções na in dús tria de aço do 
país.

Tam bém, o in ves ti men to em ener gia re no vá vel e 
a sua uti li za ção mais in ten si va, as sim como o uso de
ma te ri a is que re sul tem em pro du tos de mais lon ga
du ra ção e que se jam re pa rá ve is, po dem ge rar mais
va gas ocu pa ci o na is do que a per sis tên cia em in ves tir
nas in dús tri as ex tra ti vas e de com bus tí ve is fós se is.

Ain da que se re du zam em pre gos no se tor ex tra-
ti vis ta e na in dús tria ma nu fa tu re i ra, à con ta de os pro -
du tos que não se des gas tam ra pi da men te exi gi rem
pou cos re pa ros, po der-se-á con tar com o equi lí brio
das va gas, me di an te o au men to da de man da de
mão-de-obra nas áre as de re cu pe ra ção, re ci cla gem e 
aper fe i ço a men to de pro du tos.

Isso não in va li da a ne ces si da de de se re co nhe-
cer que os tra ba lha do res, so bre tu do os das áre as de
mi ne ra ção, ex tra ção de ma de i ra, com bus tí ve is fós se-
is e in dús tri as de cha mi né, al can ça dos pela per da da
ati vi da de em con se qüên cia das po lí ti cas am bi en ta is,
de vem me re cer aju da fi nan ce i ra e ou tros be ne fí ci os
que con tri bu am para o exer cí cio de nova pro fis são.

Nes se con tex to, de fen de com pro pri e da de o
Jor nal Pro te to res da Vida que a ques tão am bi en tal
há de ser vis ta as so ci a da às de ma is po lí ti cas so ci a is
e eco nô mi cas, uma vez que o pro gres so al me ja do
deve re sul tar de ações pú bli cas que aten dam aos re -
qui si tos de bem-estar da ma i o ria, no cam po so ci al e
no eco nô mi co, sem que os mé to dos uti li za dos pro vo-
quem da nos sem re pa ro ao pa tri mô nio am bi en tal.

Por isso mes mo, o Mi nis té rio do Meio Ambi en te
am pli ou as áre as pre ser va das e in ves tiu de ci si va-
men te na for ma ção de edu ca do res am bi en ta is, ob je ti-
van do con so li dar uma nova cons ciên cia am bi en tal.

Além de am pli ar a área pre ser va da, evi ta ram-se
al te ra ções do novo Có di go Flo res tal, por quan to re du-
zi ri am o pa tri mô nio na tu ral e pre ju di ca ri am a bi o di ver-
si da de abri ga da nas ma tas do País.

A mag na ta re fa de pre ser va ção con tí nua do
meio am bi en te com pre en de es for ços ten den tes a mi -
no rar a ero são as ter ras; con so li dar as du nas; im plan-
tar fa i xas de pro te ção ao lon go das ro do vi as e fer ro vi-

as; au xi li ar a de fe sa do ter ri tó rio na ci o nal, quan do re -
que ri do pe las au to ri da des mi li ta res; pro te ger os sí ti os
de no tá vel be le za ou de va lor his tó ri co ou ci en tí fi co;
cu i dar dos exem pla res da fa u na e da flo ra, quan do
ame a ça dos de ex tin ção; man ter o am bi en te ne ces sá-
rio à vida dos po vos in dí ge nas; e ga ran tir con di ções
de bem-estar pú bli co.

Em re su mo de nos sa ex po si ção, o Jor nal Pro -
te to res da Vida, o Pro je to de Edu ca ção Ambi en tal
Pro te to res da Vida e o Mo vi men to de Pro te ção à
Vida pres tam ines ti má vel con tri bu i ção para o êxi to
cada vez mais cé le re e ple no das me ri tó ri as cam pa-
nhas de pre ser va ção do meio am bi en te.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre -

si den te, Sras. e Srs. Se na do res, cum pre-me o de ver
de re ve ren ci ar aqui des ta tri bu na uma das mais im-
por tan tes ci da des do meu Esta do, a ci da de de Sal -
gue i ro.

Pólo do ser tão cen tral, ci da de mais im por tan te
do en tron ca men to dos di ver sos ser tões nor des ti nos,
a ci da de com ple ta 138 anos de eman ci pa ção po lí ti ca.

Tal vez pou cos sa i bam, mas a ci da de aflo rou a
par tir do mi la gre do de sa pa re ci men to de um me ni no,
Ra i mun do de Sá, que, en can ta do com a ri que za da
na tu re za, aca bou se afas tan do tan to da fa zen da que
per deu seu ca mi nho de vol ta. Seus pais fi ze ram uma
pro mes sa para San to Antô nio e, três dias de po is, en -
con tra ram o me ni no pla ci da men te sen ta do sob um
sal gue i ro.

A pro mes sa con sis tia em cons tru ir uma ca pe la
para San to Antô nio. E, no seu en tor no, pros pe rou a ci -
da de com o nome de Sal gue i ro.

Qu e ro aqui me so li da ri zar com a pre fe i ta Cle u za
Pe re i ra, com pa nhe i ra de to das as ho ras. Mu lher va lo-
ro sa e va len te, lí der de mais de 60 mil mu ní ci pes. Cle -
u za é uma da que las mu lhe res que se ali men ta de um
so nho. O mes mo so nho que eu tam bém per si go: o de
ver o ser tão ir ri ga do, sem fome, sem êxo do, com a la -
vou ra ver de e flo ri da.

Sal gue i ro é uma ci da de em ble má ti ca. Re pre-
sen ta por si uma re a li da de que atin ge não só o ser tão
de Per nam bu co, mas tam bém to dos os Esta dos do
Nor des te.

Em um pas sa do não tão re mo to, re ve la va a ri -
que za do al go dão e de uma in dús tria de cur tu me po -
de ro sa. De tal sor te que os tri lhos da Rede Fer ro viá ria
Fe de ral che ga ram da dis tan te Re ci fe por 518 qui lô-
me tros para es co ar a sua pro du ção.

Hoje a in dús tria de cur tu me fe chou ou mu dou-se.
O al go dão é ape nas uma lem bran ça, e a es tra da de
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fer ro, de po is de pri va ti za da, foi aban do na da. Esse é
um dos mis té ri os que não con si go en ten der: por que
uma em pre sa se in te res sa por com prar da União uma
es tra da de fer ro e, ato con tí nuo, a de sa ti va?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ser tão
está es que ci do e aban do na do pelo go ver no. Mas, en -
quan to exis tir uma Cle u za, exis ti rá es pe ran ça. E nós
es ta re mos com ela, na luta in can sá vel por um ser tão
fe liz e pro du ti vo.

Pa ra béns Sal gue i ro!
Pa ra béns Cle u za!
Esta re mos sem pre com vo cês.
Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en tre as ra í zes do
atra so e do sub de sen vol vi men to, me re ce des ta que a
in ca pa ci da de de as na ções apro ve i ta rem as opor tu ni-
da des que lhes são ofe re ci das, quer pela Na tu re za,
quer por vi cis si tu des da His tó ria. Nes ses ca sos, o
pas sa do de co lô nia de ex plo ra ção e a ci ca triz da es -
cra vi dão, por exem plo, ape sar de to das as suas co-
nhe ci das se qüe las, de i xam de ser vir como jus ti fi ca ti-
va para a po bre za, pas san do a ser, tão-somente, des -
cul pas es far ra pa das de um povo e de uma eli te in-
com pe ten tes.

Por in fe li ci da de, esse pa re ce ser, com ex ces si va
fre qüên cia, o caso des te nos so Bra sil. To ma re mos
aqui uma amos tra bem cla ra de como, às ve zes, so -
mos ca pa zes de mal ba ra tar até mes mo nos sos ma i o-
res acer tos: essa amos tra que lhes de se jo tra zer à
lem bran ça, Srªs e Srs. Se na do res, é o caso do ál co ol
com bus tí vel.

A si tu a ção re la ti va men te con for tá vel que vi ve-
mos hoje, no que diz res pe i to ao for ne ci men to de
com bus tí ve is – com a Pe tro brás ex tra in do do solo pá -
trio mais de 85% das nos sas ne ces si da des de óleo
cru –, tal vez nos te nha fe i to es que cer de como eram
as co i sas nos anos se ten ta, quan do acon te ce ram as
duas cri ses de for ne ci men to do pro du to, em con se-
qüên cia de em bar gos dos pa í ses ára bes, en tão vo zes
do mi nan tes na Orga ni za ção dos Pa í ses Expor ta do-
res de Pe tró leo (OPEP),  em re pre sá lia ao apo io oci -
den tal a Isra el.

A gran de ele va ção dos pre ços in ter na ci o na is
des se in su mo ener gé ti co es sen ci al, de cuja im por ta-
ção o Bra sil de pen dia qua se in te i ra men te, com pro me-
te ram ir re ver si vel men te as con tas na ci o na is e en ter ra-
ram de vez aquela mi ra gem de pro gres so a que se cha -
mou “mi la gre bra si le i ro”. Meio no de ses pe ro e meio às
pres sas, o Go ver no bra si le i ro en con trou a sa í da para
essa li mi tação ener gé ti ca: o com bus tí vel ver de.

Ape sar de al gum ata ba lho a men to em sua im-
plan ta ção, o Pro gra ma Na ci o nal do Álco ol (Proál co ol)
teve su ces so ine gá vel. Até hoje, pas sa do qua se um
quar to de sé cu lo, nos sos au to mó ve is mo vi dos a ga -
so li na são abas te ci dos, na ver da de, por uma mis tu ra
que con tém 24% de ál co ol etí li co ani dro. Pou cos bra -
si le i ros fa zem idéia das van ta gens que isso re pre sen-
ta em ter mos de re du ção de dis pên di os em nos sa ba -
lan ça co mer ci al e – não me nos im por tan te – tam bém
so bre a re du ção das emis sões de ga ses ca u sa do res
do efe i to es tu fa.

É ine gá vel, po rém, que er ra mos gra ve men te
quan do de i xa mos que ocor res se, em 1988, o gran de
de sa bas te ci men to de ál co ol que le vou ao des cré di to
ir re ver sí vel o “car ro a ál co ol”. A im pre vi dên cia do Go -
ver no e a ex ces si va ga nân cia dos usi ne i ros pra ti ca-
men te “ma ta ram” a re cep ti vi da de do mer ca do na ci o-
nal aos ve í cu los abas te ci dos com o com bus tí vel ver -
de. Um dado é bem ilus tra ti vo: no auge do en tu si as mo
com o ál co ol car bu ran te, dos ve í cu los que sa íam das
li nhas de mon ta gem da Ford do Bra sil, mais de 95%
eram mo vi dos a ál co ol; hoje em dia de vem ser, no má -
xi mo, uns 5%.

Algu mas ver da des, no en tan to, não mu da ram.
Con ti nu a mos a de pen der, ain da que mu i to me nos, da
im por ta ção dos com bus tí ve is fós se is. Seus prin ci pa is
for ne ce do res con ti nu am a ser os mes mos: aque les
pa í ses si tu a dos em uma re gião par ti cu lar men te con -
fli tu o sa do glo bo. Con fli tos, aliás, que se agra va ram
nos úl ti mos me ses, fato que já vem se re fle tin do no
au men to dos pre ços in ter na ci o na is do pe tró leo. Para
o Bra sil, por tan to, con ti nua a ser es tra te gi ca men te va -
li o sa a dis po ni bi li da de de uma al ter na ti va in te i ra men-
te na ci o nal.

Outra verdade que não mudou, Srªs e Srs.
Senadores, refere-se à necessidade de redução da
poluição atmosférica. Realmente, esse problema se
agravou a partir do momento em que os Estados
Unidos se recusaram a assinar o Protocolo de Kyoto.
Nossa parte nesse esforço internacional pode ser
cumprida com alguma facilidade se soubermos
aproveitar a tecnologia e a infra-estrutura de que
dispomos para a utilização, em larga escala, do álcool 
como substituto dos poluentes combustíveis fósseis.

Há, por fim, uma ou tra ver da de que, in fe liz men-
te, não tem mu da do: o País pre ci sa fa zer cres cer sua
eco no mia, para aca bar com a po bre za e com a mi sé-
ria. Mu i tos bra si le i ros es tão sem em pre go e sem pers -
pec ti vas – na ver da de, um nú me ro de ma si a da men te
gran de, in su por ta vel men te gran de de com pa tri o tas
nos sos. Cri ar pos tos de tra ba lho tem de ser pri o ri da-
de de qual quer par ti do ou co a li zão que ve nha a as su-
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mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca a par tir do pró xi mo
ano.

E exis te, Sr. Pre si den te, um ca mi nho que pos si-
bi li ta o tra ta men to si mul tâ neo de to das es sas ques-
tões aqui le van ta das: ins ta bi li da de in ter na ci o nal do
for ne ci men to de pro du tos pe tro lí fe ros, po lu i ção at-
mos fé ri ca, sub de sen vol vi men to, de sem pre go e po-
bre za no Bra sil. Um ca mi nho que nos foi cus to so
abrir, é ver da de, mas já está aber to e é bur ri ce não
apro ve i tar, por que é da que le tipo de opor tu ni da des
que men ci o nei no iní cio des te pro nun ci a men to, uma
es co lha ra di cal en tre o pro gres so e o atra so.

Esse ca mi nho, Srªs e Srs. Se na do res, é o da re -
to ma da do in ves ti men to no ál co ol car bu ran te.

Algu mas su ges tões da Co mis são de Ca-
na-de-Açúcar da Con fede ra ção da Agri cul tu ra e Pe-
cuá ria do Bra sil (CAN) po de ri am ser im ple men ta das
em pra zo mu i to cur to. Por exem plo, os ór gãos de go-
ver no, nos ní ve is fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, po de ri-
am sim ples men te cum prir a lei da fro ta ver de, ad qui rin-
do sem pre ve í cu los mo vi dos a ál co ol.  Tam bém se po -
de ria pen sar em re du zir as alí quo tas do Impos to so bre
a Pro pri e da de de Ve í cu los Au to mo to res (IPVA) para os 
au to mó ve is mo vi dos a eta nol. Do mes mo modo, po de-
ria se con siderar uma re du ção das alí quo tas dos im -
pos tos so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) e so bre
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS).

Sei que fa lar em re du zir im pos tos es can da li za
os atu a is ges to res da eco no mia na ci o nal, mas os ga -
nhos ar re ca da tó ri os que ad vi rão do au men to da ati vi-
da de eco nô mi ca ha ve rão de com pen sar com so bras
qua is quer per das ini ci a is.

Srªs e Srs. Se na do res, cre io ha ver ex pos to e de -
mons tra do, nes te pro nun ci a men to, que nos so País
está di an te de um da que les mo men tos de ci si vos, e
não ape nas por que es ta mos em um ano ele i to ral.
Nos so pi o ne i ris mo no em pre go ge ne ra li za do de com -
bus tí vel ver de não pode ser des pre za do. Além das
van ta gens in trín se cas já ex pos tas, esse pi o ne i ris mo
nos trou xe a van ta gem tec no ló gi ca, que nos pos si bi li-
ta rá tam bém ex por tar nos sas so lu ções para ou tros
pa í ses. Expor ta ção de co nhe ci men to, um dos ar ti gos
de mais alto va lor agre ga do.

Não po de mos de i xar mor rer essa con quis ta. O
ál co ol car bu ran te deve ser re va lo ri za do, e seu uso,
es ti mu la do. Caso con trá rio, será mais uma opor tu ni-
da de de ouro des per di ça da e mais uma com pro va ção
de in com pe tên cia de nos sa par te.

Mu i to obri ga do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes tes tem pos em 

que fa la mos tan to do avan ço nas co mu ni ca ções pro -
mo vi do pela Inter net, al guns en tu si as tas se es que-
cem de que essa re vo lu ção não che ga rá tão cedo a
boa par te da po pu la ção. E não che ga rá por uma ra -
zão mu i to sim ples: os cus tos com equi pa men tos e
ser vi ços são pro i bi ti vos para a ma i or par te da po pu la-
ção bra si le i ra, pre o cu pa da com o pão nos so de cada
dia e que não pode ain da dar-se ao luxo de ter um
com pu ta dor e de pa gar pe los im pul sos te le fô ni cos da
rede mun di al de com pu ta do res.

Entre tan to, a de mo cra ti za ção das co mu ni ca-
ções con ti nua sen do uma de man da. E quan do digo
de mo cra ti za ção não me re fi ro ape nas ao di re i to de
uma fa mí lia dis por de um apa re lho re cep tor (rá dio ou
te le vi são) para ou vir e ver o que os me i os de co mu ni-
ca ção de mas sa lhes que rem im pin gir. Falo da de mo-
cra ti za ção do di re i to de voz e de ima gem, ou seja, do
di re i to que as co mu ni da des lo ca is (as as so ci a ções de 
ba ir ro, os clu bes de mães, os mo vi men tos so ci a is ur -
ba nos) têm de se ex pres sar di re ta men te.

E, por en quan to, as rá di os co mu ni tá ri as se ofe -
re cem como o ve í cu lo mais ade qua do para se con ce-
der essa “ci da da nia de voz” às co mu ni da des de mu ni-
cí pi os afas ta dos, mas tam bém as das pe ri fe ri as das
gran des ci da des.

A pro pó si to do mo vi men to das rá di os co mu ni tá-
ri as, ocor reu, na se gun da se ma na de abril, no V
Encon tro de Rá di os Co mu ni tá ri as do Sul e Su des te
do Pará. Cen te nas de par ti ci pan tes (re pre sen tan tes
de en ti da des de clas se, di re to res de rá di os) de li be ra-
ram, en tre ou tras co i sas, por vir a Bra sí lia em ca ra va-
na para pro tes tar con tra as res tri ções ain da exis ten-
tes e que im pe dem a am pli a ção des se tipo de ser vi ço
co mu ni tá rio.

Os par ti ci pan tes do en con tro re gis tra ram que,
ape sar das ga ran ti as cons ti tu ci o na is, per sis tem as
per se gui ções, a apre en são de equi pa men tos e a cri -
mi na li za ção de agen tes po pu la res de co mu ni ca ção.
To das es sas res tri ções per ma ne cem em con tra di ção,
re pe ti mos, com o di re i to à li ber da de de ex pres são as -
se gu ra do pela Cons ti tu i ção;  con tra ri am, tam bém, o
Pac to de San José da Cos ta Rica (1969), do qual o
Bra sil é sig na tá rio. Se gun do esse pac to, ce le bra do
por oca sião da Con ven ção Ame ri ca na so bre Di re i tos
Hu ma nos, o exer cí cio de li ber da de de pen sa men to e
ex pres são é li vre de cen su ra pré via, mes mo que pas -
sí vel de res pon sa bi li za ção pos te ri or. Ou seja, não se
pode, por exi gên ci as des ca bi das, to lher a li ber da de
de ex pres são das co mu ni da des lo ca is, de seus ar tis-
tas, de seus lí de res es pi ri tu a is, de suas li de ran ças co -
mu ni tá ri as.
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No Pará, per sis tem ações de re pres são ao li vre
exer cí cio ra di o fô ni co. Por de ter mi na ção da Agên cia
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (Ana tel), re cen te men-
te, a Po lí cia Fe de ral la crou os equi pa men tos da rá dio
Alter na ti va FM, de Ma ra bá. Vá ri as ou tras si tu a ções
como es tas já ocor re ram em meu Esta do.

Para pro tes tar con tra esse tipo de re pres são, os
mo vi men tos de rá di os co mu ni tá ri as pre ten dem vir a
Bra sí lia exi gir agi li da de no pro ces so de le ga li za ção
das emis so ras; além dis so, exi gem que se jam di fe ren-
ci a das as emis so ras que têm ca rá ter re al men te co-
mu ni tá rio da que las que fun ci o nam como mero ca nal
de pro mo ção pes so al.  Por todo o Pará, exis tem ini ci a-
ti vas de rá di os co mu ni tá ri as em qua se to dos os 143
mu ni cí pi os; mas fun ci o nam rá di os co mu ni tá ri as em
nú me ro bem me nor de ci da des, ten do em vis ta as di fi-
cul da des de co lo cá-las em ope ra ção. Nos úl ti mos
anos, vá ri as das emis so ras lo ca is ti ve ram seus equi -
pa men tos la cra dos, por não con se gui rem pre en cher
os re qui si tos le ga is. Se fos se ape nas cum prir re qui si-
tos le ga is, não ha ve ria pro ble ma. A ques tão prin ci pal
re si de no ex ces so de exi gên ci as e no em per ra men to
dos trâ mi tes de au to ri za ção.

Qu e ro lem brar, Se nho ras e Se nho res, que es -
tou aqui de fen den do a rá dio co mu ni tá ria que se co-
lo ca, de fato, a ser vi ço da co mu ni da de a que per ten-
ce. Isso ex clui as rá di os de ba i xa po tên cia de in te-
res se me ra men te co mer ci al; ex clui, tam bém, as que
se co lo cam a ser vi ço de mera pro mo ção pes so al,
como já dis se. Essa rá dio co mu ni tá ria que de fen do
fun ci o na com di ri gen tes ele i tos pela pró pria co mu ni-
da de; so bre vi ve de pa tro cí nio cul tu ral, ou seja, não
ven de es pa ço pu bli ci tá rio; sua pro gra ma ção é am pla
e aber ta aos di ver sos seg men tos; nes sa rá dio co-
mu ni tá ria, os ar tis tas lo ca is têm opor tu ni da de de di -
vul gar seus tra ba lhos; e as sim por di an te.

Vez por ou tra cri ti ca mos aqui a “mas si fi ca ção”,
a “pas te u ri za ção” das pro gra ma ções dos ve í cu los
de co mu ni ca ção. As rá di os FM, por exem plo, ten-
dem a se or ga ni zar em re des na ci o na is, di fun din do
mú si cas cuja es co lha se pa u ta pelo mer chan di sing
(o po pu lar “ja ba cu lê”) das gran des gra va do ras. E
mes mo as lo ca is, a par de es ta rem a ser vi ço de gru -
pos po de ro sos, aca bam en tran do na “onda” das
gran des rá di os e re pro du zin do uma pro gra ma ção
em po bre ce do ra.

A lei que o Con gres so apro vou (Lei 9.612, de
1998) e o de cre to (De cre to 2.615, de 1998), mes mo
que te nham re pre sen ta do al gum avan ço em re la ção
à si tu a ção an te ri or, es ta be le cem li mi ta ções mu i to
drás ti cas ao fun ci o na men to das rá di os co mu ni tá ri as,

o que tor na sua ins ta la ção  pra ti ca men te im pos sí vel.
Não obs tan te, des de a dé ca da de 80, pro li fe ram as
“rá di os li vres” em todo o Bra sil. Elas se ri am 5.000 ou
7.000 rá di os; seu al can ce é sem pre lo cal (um ba ir ro);
seus in te res ses são os mais di ver sos (as sun tos co-
mu ni tá ri os, di vul ga ção de mú si cas, pre ga ções re li gi-
o sas); sua po tên cia não pas sa de 25 watts (con tra o
al can ce de cem mil watts de uma emis so ra con ven-
ci o nal).

Por tais ca rac te rís ti cas, Se nho ras e Se nho res,
ao con trá rio do que afir mam os “po de ro sos da mí dia”,
as emis so ras co mu ni tá ri as não tra zem pre ju í zos às
gran des rá di os; mas, em con tra par ti da, o ga nho de ci -
da da nia (de fe sa de di re i tos, dis cus são de te mas co -
muns, di fu são da arte lo cal) se ria imen so.

Fi na li zo, Sr. Pre si den te, di zen do que: em ple na
era da Inter net, exis te uma re vo lu ção ain da a ser fe i ta,
pe las on das do rá dio. Esta sim, aces sí vel à ma i o ria da 
po pu la ção, prin ci pal men te a po pu la ção “sem di re i to a
voz” nos me i os de co mu ni ca ção. Por isso, de ve mos
en ca rar o tema “rá dio co mu ni tá ria” como da ma i or im -
por tân cia para a de mo cra ti za ção da in for ma ção e da
ex pres são.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 151, DE 2002

(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 227, de 2002)

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 151,
de 2002 (nº1.334/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o tex to de 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 a Isen ção de Vis tos, ce le bra do em
Seul, em 18 de ja ne i ro de 2001.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res, Re la tor: Se na dor
Ge ral do Melo).
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– 2 –

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, tendo

Pa re cer sob nº 242, de 2002, da Co mis são de
Consti 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,
de re da ção, 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 30 de abril pas sa do, quan-
do teve sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal)

Votação, 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 matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 30 de abril passado,
quando teve sua discussão encerrada e a votação
transferida para hoje.

– 4 –

MENSAGEM Nº 75, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,

Re la tor: Se na dor  Tião Vi a na, so bre a Men sa gem nº
75, de 2002 (nº 87/2002, na ori gem), pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -
na do a es co lha do Se nhor Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma -
me ri Abde nur, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áus tria, exer cer o de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Eslo va ca.

– 5 –

MENSAGEM Nº 76, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Tião Vi a na, so bre a Men sa gem nº
76, de 2002 (nº 88/2002, na ori gem), pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -
na do a es co lha do Se nhor Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma -
me ri Abde nur, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áus tria, exer cer o de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Croá cia.

– 6 –

MENSAGEM Nº 87, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor  Lú dio Co e lho, so bre a Men sa gem
nº 87, de 2002 (nº 125/2002, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a esco lha do Se nhor Mar co Antô nio Di niz
Bran dão, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Tai-
lân dia, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao
Re i no do Cam bo ja.

– 7 –

MENSAGEM Nº 88, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor  Lúdio Co e lho, so bre a Men sa gem
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nº 88, de 2002 (nº 126/2002, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Mar co Antô nio Di niz
Bran dão, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Ta i-
lân dia, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
União Mi an mar.

– 8 –

PARECER Nº 302, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 302,
de 2002, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, 
Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to, so bre a Men sa-
gem nº 125, de 2002 (nº 279/2002, na ori gem), pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra-
ção do Se na do o nome do Se nhor Luiz Fran cis co Sil -
va Mar cos, para exer cer o car go de Di re tor-Geral do
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans-
por tes – DNIT, em subs ti tu i ção a Francis co de Pa u la
Ma ga lhães Go mes.

– 9 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000

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 42, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção dosdi ri gen-
tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des por to por
mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Alva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na-
do res José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel -
lo Par ga.

– 10 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes

para gas tos com a pu bli ci da de de obras go ver na men-
ta is, ten do

Pa re cer sob nº 1.362, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Agri pi no Maia, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 11 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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-Desemprego a pes ca do res ar te sa na is du ran-
te os pe río dos de de fe so, ten do

Pa re cer sob nº 260, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu-
ti vo), que ofe re ce.

– 12 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 129, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 261, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

– 13 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2001

Dis cussão, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 137, de 2001 (nº 3.614/2000, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre a res pon sa bi li da de ci vil
das em pre sas lo ca do ras de ve í cu los em aci den tes de 
trân si to e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 249, de 2002, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, com voto con trá rio do Se na dor
Fer nan do Ri be i ro.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 38 
mi nu tos.)

(OS. 14402/02)
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SENADO FEDERAL

Ata da 56ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 8 de maio 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
 Car los Wil son e Mo za ril do Ca val can ti

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – 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 Be zer ra – 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 – Edu ar do Su plicy – 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 – Fran cis co Escór cio – 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 – Gil -
vam Bor ges – 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 Fo ga ça – José Jor ge – 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
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 me ro Jucá – Ro meu Tuma –
Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio
Ma cha do – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 77 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 Luiz
Otá vio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 132, DE 2002
(Nº 330/02, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 12 de ou tu bro
de 1986, no art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº
3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci-
a ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo
fa zer, do Se nhor Sér gio Luiz Pe re i ra Be zer ra Ca val-
can ti, Mi nis tro de Se gun da Clas se, da Car re i ra de
Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba -
i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Hon du ras.

Os mé ri tos do Se nhor Sér gio Luiz Pe re i ra Be zer-
ra Ca val can ti, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane-
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 6 de maio de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.
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EM 139/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 30 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti-

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1% do Re gu la-
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art.
42, § 1º , do Ane xo 1 ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do
Fe de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Sér gio Luiz
Pe re i ra Be zer ra Ca val can ti, Mi nis tro de Se gun da
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Hon du ras.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma-
ção so bre o país e cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Se nhor Sér gio Luiz Pe re i ra Be zer ra Ca val can ti, que,
jun ta men te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci-
a ção de Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao
Se na do Fe de ral para exa me por par te de seus ilus-
tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Osmar Choh fi, Mi nis tro de
Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULLUM VITAE

Mi nis tro de Se gun da Clas se
Ser gio Luiz Pe re i ra Be zer ra Ca val can ti
Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, 2 de ju nho de

1945. Fi lho de Hum ber to Pes soa Be zer ra Ca val can ti
e Gu i o mar Pe re i ra Ca val can ti.

CPF: 04737130710
ID: 2564
CPCD, IRBr. Ba cha rel em Di re i to, PUC/RJ. Cur -

so de Prá ti ca Di plo má ti ca e Con su lar. III Cur so de Tre-
i na men to e Aper fe i ço a men to para Che fes de Se to res
de Pro mo ção Co mer ci al, Bra sí lia.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 17 de ou tu bro de 1968.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 12 de maio

de 1972.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 12 de ju nho

de 1978.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 16 de ju nho de

1982.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 18

de de zem bro de 1992.

Assis ten te do Che fe da Di vi são da Ásia e Oce a-
nia, 1968/69.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co o pe ra ção
Inte lec tu al, 1969/70.

Assis ten te do Che fe do De par ta men to Cul tu ral,
1971/73.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Ciên cia e
Tec no lo gia, 1978/81.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co o pe ra ção
Téc ni ca, 1981/82.

Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Infor ma ção Co -
mer ci al, 1982/83.

Che fe do Cen tro de Pro ces sa men to de Da dos,
1987/90.

Che fe, Subs ti tu to, do De par ta men to de Co mu ni-
ca ções e Do cu men ta ção, 1990.

Sub se cre tá rio de Acom pa nha men to, Ava li a ção,
Ori en ta ção e Con tro le Fi nan ce i ro da Se cre ta ria de
Con tro le Inter no, 1991/93.

Co or de na dor-Geral de Acom pa nha men to da
Exe cu ção do Pro je to MRE/BID, 1998/2002.

Mi lão, Côn sul-Adjunto, 1973/75.
Só fia, Se gun do Se cre tá rio, 1975/78.
Nova York, Côn sul-Geral Adjun to, 1984/87.
San ta Cruz de La Si er ra, Côn sul Ge ral, 1994/98.
Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Argentina,

Bu e nos Ai res, 1971.
LII Fe i ra Inter na ci o nal de Mi lão, 1974 (che fe).
VI Ses são do Co mi tê de Trans por tes Ma rí ti mos,

UNCTAD, Ge ne bra, 1974 (de le ga do).
XXV Ses são do Con se lho de Admi nis tra ção do

PNUID, Ge ne bra, 1978 (de le ga do).
Con fe rên cia da ONU so bre Co o pe ra ção Téc ni-

ca en tre Pa í ses em De sen vol vi men to, Bu e nos Ai res,
1978 (de le ga do).

Encon tro Mi nis te ri al para o De sen vol vi men to
Indus tri al en tre Pa í ses em De sen vol vi men to, Istam-
bul, Tur quia, 1979 (de le ga do).

Encon tro de So li da ri e da de para o De sen vol vi-
men to Indus tri al do Ha i ti, Por to Prín ci pe, 1979 (de le-
ga do).

Encon tro de Ava li a ção da Co o pe ra ção Téc ni ca
en tre Pa í ses em De sen vol vi men to, Ge ne bra, 1980
(de le ga do).

XXVII Ses são do Con se lho de Admi nis tra ção do 
PNUD, Ge ne bra, 1980 (de le ga do).

Mis são de Co o pe ra ção Téc ni ca Bra si le i ra ao
Mé xi co em Admi nis tra ção Mu ni ci pal,

Mé xi co, 1980 (che fe).
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Mis são Co mer ci al Bra si le i ra a Pa í ses do Su des-
te Asiá ti co (Ma lá sia, Indo né sia, Cin ga pu ra, I Fi li pi nas
e Ta i lân dia) 1981 (mem bro).

Mis são bra si le i ra na área da Edu ca ção a Mo-
çam bi que e Ango la, 1981 (mem bro).

II Con fe rên cia de Co or de na ção do De sen vol vi-
men to dos Pa í ses da Áfri ca Aus tral, Blant yre, Ma láui,
1981 (mem bro).

Re u nião so bre a Fase II da par ti ci pa ção do Bra -
sil no Pro gra ma do Car vão de Mo çam bi que, Ma pu to,
1984 (che fe da de le ga ção).

Re u nião da UNIDO para o De sen vol vi men to
Indus tri al da Re pú bli ca Ara be do Iê men,

Sa naa, 1984 (che fe da de le ga ção).
Gru po Espe ci al de Apo io do MIRE à XIII Copa

do Mun do de Fu te bol, Mé xi co, 1986
(mem bro).
Re u nião So bre in for ma ti za ção de Chan ce la ri as,

CEPAL, San ti a go, 1988.
Se mi ná rio Ibe ro-Americano so bre a Orga ni za-

ção e Pro ce di men tos do Tra ba lho
Go ver na men tal, Lis boa, 1999. – Edu ar do Pris co

Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Geral do De par ta men to de
Ser vi ço Exte ri or.

HONDURAS

Pre si den te:
For ma do em Eco no mia pela Uni ver si da de de

Stand ford, EUA.
Ocu pou car gos em em pre sas per ten cen tes à

sua fa mí lia. Foi Ge ren te-Geral da Xe rox Hon du ras.
Empre sá rio do ano (1983) pela Câ ma ra de Co -

mér cio Hon du re nho-Americana (HAMCHAM).
Ex-Presidente do Ban co Cen tral (Go ver no Ra fa-

el Cal le jas, 1990-94).
Mem bro fun da dor do mo vi men to po lí ti co ”Uni dad

y Cam bio“ que teve por ob je ti vo a re no va ção e re es tru-
tu ra ção do Par ti do Na ci o nal de Hon du ras. Esse mo vi-
men to aca bou ob ten do o con tro le do Par ti do e, em
1989, le vou Ra fa el Cal le jas à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Nas ci do no Pa na má, pas sou a vi ver em Hon du ras
aos de zes se te anos de ida de. Sua ins cri ção como can -
di da to à Pre si dên cia só foi pos sí vel após a pro mul ga-
ção, em fe ve re i ro de 2001, de de cre to que atri bu iu a Ma -
du ro a con di ção de hon du re nho por nas ci men to.

A ins ti tu i ção ”Ge ren tes e Empre sá ri os Asso ci a dos
de Hon du ras“ con fe riu-lhe, em 1997, o prê mio ”Bo ris
Gold ste in“ como em pre sá rio mais des ta ca do do ano.

Em mar ço de 2001, lan çou-se can di da to pelo
Par ti do Na ci o nal de Hon du ras à Pre si dên cia da Re -

pú bli ca, sa gran do-se vi to ri o so no ple i to de 25 no vem-
bro, com 52,21% dos vo tos.

Assu miu a Pre si dên cia em 27-1-02.
Di vor ci ou-se duas ve zes.
Tem três fi lhas e três ne tos.
Chan ce ler:
Gu i lher mo Pé rez Ari as
Sín te se
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS: Em cli ma de ab -

so lu ta tran qüi li da de, re a li za ram-se, em 25-11-2001,
ele i ções ge ra is sob a fis ca li za ção de ob ser va do res da 
OEA e da Fun da ção Inter na ci o nal para os Sis te mas
Ele i to ra is (IFES). Foi vi to ri o so o Par ti do Na ci o nal
(PN), cujo can di da to, Ri car do Ma du ro, ele i to com
52,21% dos vo tos, as su miu a Pre si dên cia do país em
27-1-02. Seu prin ci pal ad ver sá rio, Ra fa el Pi ñe da Pon -
ce, do Par ti do Li be ral (PL), ob te ve 44,26% dos vo tos.
Para o Con gres so Na ci o nal, que con ta com um to tal
de 128 de pu ta dos, fo ram ele i tos 61 de pu ta dos do PN
(4 vo tos aba i xo da ma i o ria ab so lu ta) e 55 do PL. A vi -
tó ria do PN, que já era es pe ra da, afas ta do po der o
PL, que go ver nou Hon du ras por dois man da tos con -
se cu ti vos.

A De le ga ção bra si le i ra às ce ri mô ni as de pos se
do Pre si den te Ma du ro foi che fi a da pelo Se na dor Artur 
da Tá vo la.

POLÍTICA INTERNA: Mar/02 – Pre si den te Ri -
car do Ma du ro anun ci ou o pro gra ma de seu go ver no,
bem como dis cor reu so bre os re sul ta dos já ob ti dos
de cor ri das seis se ma nas de seu man da to, so bre tu-
do no que diz res pe i to à pe dra pi lar de seu go ver no:
a apli ca ção da po lí ti ca ”zero to le rân cia“ no com ba te
à de lin qüên cia. Se gun do as es ta tís ti cas apre sen ta-
das, hou ve uma re du ção no ín di ce da de lin qüên cia
no país en tre de zem bro de 2001 e fe ve re i ro de
2002: aque le di mi nu iu de 1.453 ocor rên ci as para
138. Esse ín di ce com pre en de as sal tos a ban cos, de
au to mó ve is, rou bo de in di ví du os, as sal tos a lo jas e
re si dên ci as par ti cu la res e ho mi cí di os. Ma du ro
anun ci ou uma ”in je ção“ de 400 mi lhões de lem pi ras
adi ci o na is, apro xi ma da men te US$25 mi lhões, a
con tra ta ção de dois mil no vos agen tes de po lí cia e a
ado ção de um sis te ma in te gral de re for mas do sis -
te ma pe nal hon du re nho. Afir man do que o fu tu ro de
Hon du ras re si de na re du ção e eli mi na ção da po bre-
za, Ma du ro anun ci ou que seu go ver no porá à dis po-
si ção US$123 mi lhões em mo e da lo cal, a se rem
apli ca dos, ba si ca men te, em bens de ca pi tal e equi -
pa men tos que pos si bi li tem re a bi li tar as ati vi da des
agrí co las do pe que no e mé dio agri cul tor.
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MISSÃO DE VERIFICAÇÃO INTERNACIONAl
DA OEA NA FRONTEIRA HONDURAS–
NICARÁGUA: O Bra sil par ti ci pou do pro ces so de ve ri-
fi ca ção dos acor dos de dis ten são da fron te i ra en tre
Hon du ras e Ni ca rá gua (vide se ção Re la ções Exter -
nas), ten do en vi a do ob ser va do res téc ni cos mi li ta res
às três vi si tas re a li za das sob a égi de da OEA. O Adi do
Mi li tar bra si le i ro na Gu a te ma la par ti ci pou da pri me i ra
e da se gun da vi si tas, re a li za das res pec ti va men te em
ju nho e ou tu bro de 2001, am bas com o ob je ti vo de
vis to ri ar a fron te i ra ter res tre. Ofi ci al da Ma ri nha do
Bra sil par ti ci pou da se gun da vi si ta para ve ri fi ca ção
das fron te i ras ma rí ti mas no Mar do Ca ri be, em agos to
de 2001.

Cuba: Em 26-1-02, teve lu gar em Te gu ci gal pa a
ce ri mô nia de res ta be le ci men to de re la ções di plo má ti-
cas en tre Cuba e Hon du ras. Ca u sou cer ta per ple xi da-
de o fato de a de ci são ha ver sido to ma da dez dias an -
tes do tér mi no do man da to do Pre si den te Car los Ro -
ber to Flo res.

VISITA DO INSPETOR-GERAL DO SERVIÇO
EXTERIOR: o Emba i xa dor Sér gio Da mas ce no Vi e i ra,
Inspe tor-Geral do Ser vi ço Exte ri or, re a li zou vi si ta a
Te gu ci gal pa, de 20 a 23 de mar ço de 2002. Foi re ce bi-
do pela Emba i xa do ra Olme da Ri ve ra, Se cre tá-
ria-Geral das Re la ções Exte ri o res, quem se mos trou
mu i to in te res sa da em co nhe cer o tra ba lho do Inspe -
tor-Geral para, pos si vel men te, ten tar de sen vol ver o
mes mo sis te ma na Chan ce la ria hon du re nha

COMÉRCIO BILATERAL: em 2000, as ex por ta-
ções bra si le i ras para Hon du ras (US$31,62 mi lhões)
res pon de ram por 11,32% do to tal de US$279,28 mi -
lhões ex por ta dos para o blo co, con tras tan do com a
par ti ci pa ção dos de ma is pa í ses: 3,34% Ni ca rá gua;
27,45% Gu a te ma la; 14,94% El Sal va dor; e 42,89%
Cos ta Rica. Qu an to às im por ta ções, o Bra sil ad qui riu
US$630 mil de Hon du ras em 2000. Em 2001 hou ve
um au men to de 7,7% das ex por ta ções bra si le i ras em
re la ção a 2000, to ta li zan do US$32 mi lhões. Esse
mon tan te ra ra men te al can çou, nos úl ti mos dez anos,
0,1% das ex por ta ções bra si le i ras. Não obs tan te a mo -
dés tia do co mér cio bi la te ral, na Amé ri ca do Sul o Bra -
sil é o se gun do ma i or ex por ta dor para Hon du ras após 
a Ve ne zu e la (for ne ce do ra de pe tró leo em con di ções
es pe ci a is).

DECRETO SOBRE NACIONALIDADE HONDU–
RENHA DO PRESIDENTE-ELEITO RICARDO
MADURO:

O bra si le i ro Dr. João Gran di no Ro das, atu al Pre -
si den te da Co mis são Ju rí di ca Inte ra me ri ca na e
ex-Consultor Ju rí di co do Ita ma raty, par ti ci pou, na
qua li da de de ju ris ta es tran ge i ro, do pro ces so de apro -

va ção do de cre to le gis la ti vo so bre na ci o nal ida de
hon du re nha, que pos si bi li tou a ins cri ção de Ri car do
Ma du ro como can di da to do PN ao car go de Pre si den-
te da Re pú bli ca. Re cor de-se que o Pre si den te ele i to
nas ceu no Pa na má, pas san do a vi ver em Hon du ras
aos 17 anos.

COOPERAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS: Bra sil e Hon du ras man têm
ati vo pro gra ma de co o pe ra ção na área de for ma ção
de re cur sos hu ma nos e es pe ci a li za ção de
mão-de-obra. Des ta cam-se: o pro gra ma de bol sas
para cur sos uni ver si tá ri os e de pós-graduação (mé dia
de 15 bol sas anu a is); cur sos ofe re ci dos pela Ma ri nha
do Bra sil a ofi ci a is hon du re nhos; a par ti ci pa ção de
bol sis tas da que le país no IRBr (uma can di da ta hon -
du re nha cur sou o ano le ti vo de 1999-2000); e a re a li-
za ção de cur sos de por tu guês na Uni ver si da de Na ci-
o nal Au tô no ma de Hon du ras. Por vá ri as ra zões, en tre
as qua is res tri ções or ça men tá ri as de am bos os la dos,
ve ri fi cou-se um de crés ci mo no con tin gen te de bol sis-
tas nos úl ti mos anos.

(DCS, 19-4-02)

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

PARECERES

PARECERES Nºs 331 e 332, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
429, de 1999, de au to ria do Se na dor Pe-
dro Si mon, que dis põe so bre o com pa re-
ci men to bi e nal dos Che fes de Mis sões
Di plo má ti cas pe ran te o Se na do Fe de ral.

PARECER Nº 331, 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 Ber nar do Ca bral

I – Re la tó rio

De au to ria do ilus tre Se na dor Pe dro Si mon, che -
ga à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
para pa re cer, o pro je to de lei em epí gra fe.

O ob je ti vo da pro pos ta é de ter mi nar o com pa re-
ci men to bi e nal, pe ran te o Se na do Fe de ral, para pres -
ta ção de con tas, dos Che fes de Mis sões Di plo má ti cas
de ca rá ter per ma nen te.

Para tal fim, o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, me di an te en ten di men to com a Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do, es ta-
be le ce ria uma es ca la de com pa re ci men to em ro dí zio,
de modo a com ple tar o ci clo a cada dois anos.
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O Tri bu nal de Con tas da União de ve ria re a li zar
au di to ria pré via, em cada Mis são Di plo má ti ca, a tem -
po de for ne cer a esta Casa re la tó rio cir cuns tan ci a do
de sua in ves ti ga ção.

Por fim, ca be ria à Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do, fi xar uma pa u-
ta de itens a se rem au di ta dos, de te mas a se rem
dis cu ti dos, de in for ma ções e da dos a se rem apre-
sen ta dos pe los Che fes de Mis sões Di plo má ti cas.

Res sal ta o ilus tre Se na dor Pe dro Si mon que
um pro je to de lei de sua au to ria, com idên ti co pro pó-
si to, tra mi tou na le gis la tu ra an te ri or sob o nº 261, de
1997, mas foi ar qui va do.

Con si de ra o no bre par la men tar que a ma té ria
con ti nua a me re cer a ma i or aten ção, ten do em vis ta
que a li tur gia que cer ca a de sig na ção de um che fe de
mis são di plo má ti ca re ve la a im por tân cia da fun ção,
que con ta com a apro va ção pré via do Se na do Fe de-
ral.

Tal fato evi den cia a res pon sa bi li da de do Po der
Le gis la ti vo ao emi tir seu pro nun ci a men to, quan to à
es co lha fe i ta pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Entre tan to, se gun do o au tor do pre sen te Pro je-
to, a in ter ve niên cia do Se na do vai so men te até à
apro va ção des sa es co lha ou pou co além, não sen do
pre vis ta ne nhu ma ava li a ção de de sem pe nho dos
de le ga dos da Na ção bra si le i ra.

Por essa ra zão, têm sur gi do nu me ro sas ir re gu-
la ri da des em al gu mas das re pre sen ta ções bra si le i-
ras no ex te ri or, quan do de au di to ri as exe cu ta das
pelo Tri bu nal de Con tas da União.

Daí por que, in sis te o Se na dor Pe dro Si mon,
“mais que exer cer o con tro le so bre a cor re ta apli ca-
ção de re cur sos e so bre a guar da de bens co lo ca-
dos à dis po si ção des sas re pre sen ta ções, ne ces sá-
ria se faz uma ava li a ção pe rió di ca do de sem pe nho
da mis são que é con fi a da aos nos sos re pre sen tan-
tes jun to aos di ver sos pa í ses e or ga nis mos in ter na-
ci o na is“

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Se o pro je to, ora ana li sa do, ti ves se por base
ape nas or ga ni zar, de modo ra ci o nal e pro du ti vo, o
com pa re ci men to dos Che fes de Mis são Di plo má ti ca
à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal para pres tar as in for ma ções que lhe fo rem so li ci-
ta das, na for ma cons ti tu ci o nal (art. 50, ca put e § 2º)

e re gi men tal (art. 216), não te ria dú vi da quan to à
sua ne ces si da de e cons ti tu ci o na li da de.

Entre tan to, seu art. 1º exi ge um com pa re ci-
men to bi e nal, ao Se na do, dos ti tu la res de mis sões
per ma nen tes no ex te ri or para fins de pres ta ção de
con tas de sua mis são. E tal mo di fi ca ção le gis la ti va,
em mi nha opi nião, só po de ria ser im ple men ta da por
via de emen da à Cons ti tu i ção.

Qu an do a Lei Mag na exi ge a apro va ção pré via
do Se na do Fe de ral para que o Pre si den te da Re pú-
bli ca pro ce da à es co lha de che fes de mis são di plo-
má ti ca de ca rá ter per ma nen te, ela não cria para os
nos sos re pre sen tan tes ex ter nos uma obri ga ção de
pres tar con tas a esta Casa. De po is de no me a das,
as men ci o na das au to ri da des só têm tal de ver para
com o Pre si den te da Re pú bli ca, a quem cabe, cons -
ti tu ci o nal men te, a ta re fa de man ter re la ções com es -
ta dos es tran ge i ros, pe dir con tas a seus man da tá ri os
ex ter nos e, even tu al men te, des ti tuí-los das fun ções
di plo má ti cas que lhes fo ram con fi a das, com o aval
do Se na do Fe de ral.

É, sem dú vi da, la men tá vel que a Cons ti tu i ção
Bra si le i ra dê aos Se na do res o di re i to de par ti ci par
da es co lha das au to ri da des di plo má ti cas e não lhes
atri bua, a par tir des se mo men to ini ci al de suas car -
re i ras, ne nhu ma ou tra for ma de co-responsabilidade 
com o Pre si den te da Re pú bli ca na ava li a ção do de-
sem pe nho das mis sões exer ci das no ex te ri or.

To da via, in tro du zir por via de lei or di ná ria cor re-
ti vos ao si lên cio cons ti tu ci o nal se apre sen ta in de vi do.

III – Voto

Do que aca bo de ex por, con clui-se pela não
apro va ção à pro pos ta exa mi na da, ten do em vis ta que
ela me pa re ce in cons ti tu ci o nal ao uti li zar uma téc ni ca
le gis la ti va ina de qua da.

O voto é, por tan to, pela re je i ção do PLS nº 429,
de 1999.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. –
Osmar Dias, Vi ce-Presidente, no exer cí cio da pre si-
dên cia. – Ber nar do Ca bral, Re la tor.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. –
Osmar Dias, Vi ce-Presidente (no exer cí cio da Pre si-
dên cia) – Ber nar do Ca bral, Re la tor – Ro meu Tuma
– Wal deck Orne las – José Edu ar do Du tra – Bel lo
Par ga – Se bas tião Ro cha – Íris Re zen de – Sér gio
Ma cha do – Antô nio Car los Jú ni or – Lú cio Alcân ta-
ra – Ma ria do Car mo Alves. 
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PARECER Nº 332, 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 Ari Stad ler

I – Re la tó rio

Sub me te-se a esta Co mis são o Pro je to de Lei
em epí gra fe, que visa a dis ci pli nar o com pa re ci men to
bi e nal dos che fes de mis sões di plo má ti cas pe ran te o
Se na do Fe de ral, de au to ria do no bre Se na dor Pe dro
Si mon.

O pro je to foi apre sen ta do em 18 de ju nho de
1999, ten do sido na mes ma data dis tri bu í do às co mis-
sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia a pro po si ção teve como Re la tor o ilus tre Se na dor
Ber nar do Ca bral, cujo voto pela re je i ção foi apro va do
em ses são re a li za da no dia 13 de mar ço de 2002.

No dia 19 de mar ço sub se qüen te o pro ces sa do foi 
dis tri bu í do, no âm bi to des ta Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, ao Re la tor sig na tá rio.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

Cu i da-se aqui de uma pro pos ta de lei or di ná ria,
va za da em três ar ti gos re la ti vos ao seu ob je ti vo, de -
ter mi nan do ba si ca men te o com pa re ci men to, pe ran te
o Se na do Fe de ral, para pres ta ção de con tas, a cada
dois anos, dos che fes de mis são di plo má ti ca de ca rá-
ter per ma nen te.

Para esta fi na li da de, o Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, em en ten di men to com a Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do, es ta-
be le ce ri am a es ca la de com pa re ci men to ao lon go do
ci clo de dois anos. Ca be ria tam bém à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal o es ta be le ci-
men to da pa u ta de itens a se rem au di ta dos, de te mas
a se rem dis cu ti dos e da dos a se rem pro vi den ci a dos
pe los em ba i xa do res. Pa ra le la men te, o Tri bu nal de
Con tas da União re a li za ria au di to ri as pré vi as em
cada mis são di plo má ti ca, de for ma a for ne cer ma te ri-
al para o ques ti o na men to pelo Se na do.

Este, su cin ta men te, o es co po do pro je to de lei,
cujo con te ú do, se gun do seu au tor, foi tam bém ob je to
de um pro je to de lei na le gis la tu ra an te ri or, ten do sido
ar qui va do.

Em sua jus ti fi ca ção, o emi nen te Se na dor Pe dro
Si mon con si de ra que ”mais que exer cer o con tro le so -
bre a cor re ta apli ca ção de re cur sos e so bre a guar da
dos bens co lo ca dos à dis po si ção des sas re pre sen ta-

ções, ne ces sá ria se faz uma ava li a ção pe rió di ca do
de sem pe nho da mis são que é con fi a da aos nos sos
re pre sen tan tes jun to aos di ver sos pa í ses e or ga nis-
mos in ter na ci o na is”.

A pro pos ta em aná li se, no acu ra do pa re cer do
Se na dor Ber nar do Ca bral na CCJ, in cor re em ví cio de 
in cons ti tu ci o na li da de, por de man dar a pres ta ção de
con tas dos em ba i xa do res bra si le i ros jun to ao Con-
gres so, quan do tal de ver, se gun do a Car ta Mag na,
de ter mi na ser cum pri do ape nas no âm bi to do Exe cu-
ti vo, que é a quem cabe man ter re la ções com os es ta-
dos es tran ge i ros, pe dir con tas a seus man da tá ri os
ex ter nos e, se for o caso, des ti tuí-los das fun ções di -
plo má ti cas que lhes fo ram con fi a das, esta úl ti ma atri -
bu i ção com o aval do Se na do Fe de ral.

Ao Se na do Fe de ral, nes se uni ver so de con tro le
en tre po de res, cabe, se gun do o art. 50 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral e o art. 216 do Re gi men to Inter no, pe dir
in for ma ções so bre qual quer se tor da ad mi nis tra ção
pú bli ca, in clu in do-se aí as nos sas re pre sen ta ções di -
plo má ti cas.

De ou tra par te, ade ma is do ví cio de in cons ti tu ci o-
na li da de apon ta do na CCJ, pode-se tam bém ace i tar-se
que a sis te má ti ca pre vis ta na pro pos ta em tela tem o in -
con ve ni en te de tra tar igual men te to das as re pre sen ta-
ções di plo má ti cas, des de aque las nos me no res pa í ses
até às nos Esta dos Uni dos e Eu ro pa, im pon do uma in -
fin dá vel se qüên cia de de po i men tos na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res, que fa tal men te com pro me te ria
toda sua agen da. Acre di ta mos que a fis ca li za ção pelo
Se na do, até o mo men to em que se de fi na uma nova ar -
qui te tu ra cons ti tu ci o nal de co-par ti ci pa ção do par la-
men to no acom pa nha men to da ges tão das mis sões di -
plo má ti cas, pode e deve ser exe cu ta da por meio de re -
que ri men tos de in for ma ções e de ma is atri bu i ções re gi-
men ta is dos ór gãos téc ni cos des ta Casa.

III – Voto

Pelo ex pos to, cor ro bo ran do a tese de in cons ti tu-
ci o na li da de apro va da pela CCJ, re for ça da aqui pela
ar gu men ta ção de in con ve niên cia téc ni ca da sis te má-
ti ca pro pos ta, opi na mos pela re je i ção do Pro je to de
Lei nº 429, de 1999.

Sala da Co mis são, 16 de abril de 2002. – ab –
Jef fer son Pé res, Pre si den te  – Ari Stad ler, Re la tor –
Lú dio Co e lho – Luiz Otá vio – Fran ce li no Pe re i ra –
João Alber to Sou za – José Agri pi no – Ro meu
Tuma – Ber nar do Ca bral  – José Jor ge – Ro ber to
Sa tur ni no (ven ci do) – Emí lia Fer nan des (con tra) –
Ge ral do Cân di do (con tra) – Pe dro Si mon (o au tor
as si na o pa re cer sem voto).
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OF. 29/2002-CRE

Bra sí lia, 16 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
esta Co mis são, em re u nião no dia 16 de abril de
2002, re je i tou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Sen do nº 429, de 1999, que ”Dis põe so bre o
com pa re ci men to bi e nal dos Che fes de Mis sões Di plo-
má ti cas pe ran te o Se na do Fe de ral“, de au to ria do Se -
na dor Pe dro Si mon, com vo tos ven ci dos dos Se na do-
res Sa tur ni no Bra ga, Ge ral do Cân di do, Pe dro Si mon
e Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Cor di al men te, – Se na dor Jef fer son Pe 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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.........................................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

de Re vi são nº 2, de 7-6-94:
”Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do

Fe de ral, ou qual quer de suas Co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca para pres ta rem, pes so al men te, in for ma-
ções so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im por-
tan do cri me de res pon sa bi li da de a au sên cia sem jus -
ti fi ca ção ade qua da.“

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

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº2, de 
7-6-94:

“§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri-
tos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do ou a qual -
quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im -
por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não – aten di men to, no pra zo de trin ta dias, bem
como a pres ta ção de in for ma ções fal sas.“

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

PARECER Nº 333, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 244, de 2001,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
que al te ra a Lei nº 8.313, de 23 de de zem-
bro de 1991, que res ta be le ce prin cípios da

Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui
o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 244, de 2001, de
au to ria do no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, pro mo ve
al te ra ções no tex to da Lei nº 8.313, de 1991, a cha-
ma da Lei Rou a net, re la ti vas à dis tri bu i ção de in gres-
sos gra tu i tos de es pe tá cu los e ex po si ções cul tu ra is e
ar tís ti cos aos alu nos da rede pú bli ca de en si no.

O art. 1º do pro je to em epí gra fe al te ra a re da ção
da alí nea a do in ci so IV do art. 3º da re fe ri da le gis la ção,
to man do ex plí ci ta a pri o ri da de dos alu nos da rede pú bli-
ca, em to dos os ní ve is, para o re ce bi men to de in gres sos
gra tu i tos de es pe tá cu los e ex po si ções cul tu ra is e ar tís ti-
cos, con for me de ter mi na o dis po si ti vo em apre ço.

O art. 2º da pro po si ção in clui novo pa rá gra fo no
art. 25 da Lei nº 8.313, de 1991, de ter mi nan do a des ti-
na ção gra tu i ta de cin co por cen to do to tal de in gres-
sos de ex po si ções, es pe tá cu los e ses sões de exi bi-
ção co mer ci al, re fe ri dos nos in ci sos I, II, IV e V do art.
25, aos es tu dan tes da rede pú bli ca.

Em exa me na Co mis são de Edu ca ção do Se na-
do Fe de ral, o pro je to não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal.

II – Aná li se

A pro po si ção em co men to vem as se gu rar o be ne-
fí cio da gra tu i da de aos alu nos da rede pú bli ca para in -
gres so em es pe tá cu los e even tos cul tu ra is e ar tís ti cos.
Como in for ma a jus ti fi ca ção do pro je to, o ilus tre au tor
im ple men ta su ges tão ofe re ci da pelo jor na lis ta e es cri tor
Gil ber to Di mens te in, em ar ti go na Fo lha de S. Pa u lo.

O art. 215 da Cons ti tu i ção Fe de ral de fi ne como
de ver do Esta do a ga ran tia do exer cí cio dos cha ma-
dos di re i tos cul tu ra is e o aces so às fon tes da cul tu ra
na ci o nal a to dos os ci da dãos. Nes se sen ti do, nada
mais opor tu no que a ini ci a ti va de am pli ar os ins tru-
men tos dis po ní ve is para o ple no cum pri men to do di -
ta me cons ti tu ci o nal.

O pro je to em aná li se pro põe essa am pli a ção ao
apre sen tar al te ra ções para o tex to da Lei nº 8.313, de
1991. Essa le gis la ção, ao ins ti tu ir o Pro gra ma Na ci o nal
de Apo io à Cul tu ra (PRONAC), tor na obri ga tó ria, para os
pro je tos be ne fi ci a dos pe los re cur sos do Pro nac, a pro-
mo ção do ”es tí mu lo ao co nhe ci men to dos bens e va lo res
cul tu ra is“, por in ter mé dio, in clu si ve, da dis tri bu i ção gra tu i-
ta de in gres sos para es pe tá cu los cul tu ra is e ar tís ti cos.

A pro po si ção em co men to, ao tem po em que
toma pri o ri tá ria a obri ga to ri e da de da ofer ta dos re fe ri-
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dos in gres sos aos alu nos da rede pú bli ca, es ti pu la
idên ti ca des ti na ção para cin co por cen to do to tal dos
in gres sos de ex po si ções, es pe tá cu los e ses sões de
exi bi ção co mercial, que te nham se be ne fi ci a do dos in -
cen ti vos fis ca is previs tos na le gis la ção.

Como apon ta a jus ti fi ca ção do pro je to, as di fi cul-
da des en fren ta das pe los alu nos da rede pú bli ca são so -
be ja men te co nhe ci das. Nes se sen ti do, não há dú vi da
que a ini ci ativa ora ana li sa da con tri bu i rá para mi no rar
as even tu a is de fi ciên ci as do pro ces so de apren di za-
do. A nos so ver, o va lor dos con te ú dos apre en di dos a
par tir da con vi vên cia com as di fe ren tes ma ni fes ta-
ções ar tís ti cas e cul tu ra is é ine quí vo co, o que con fe re
per ti nên cia e opor tu ni da de ao pro je to em tela.

III – Voto

Pelo ex pos to, ten do apre ci a do o mé ri to, a cons -
ti tu ci o na li da de, a ju ri di ci da de e a téc ni ca le gis la ti va,
pro nun ci a mo-nos pela apro va ção do Pro je to de Lei
do Se na do nº 244, de 2001.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2002. Ri car do
San tos, Pre si den te – Ma ri na Sil va, Re la to ra – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Cân di do – Re gi nal do Du ar te
– Wal deck Orné las – Lind berg Cury – Val mir Ama -
ral – Arlin do Por to – Ro meu Tuma – Ma u ro Mi ran-
da – Edu ar do Su plicy – Gil vam Bor ges – Antô nio
Car los Jú ni or – Fre i tas Neto. 
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OF. Nº CE/24/2002

Bra sí lia, 30 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 244 de 2001, de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Lú cio Alcân ta ra que,
“al te ra a Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro de 1991,
que res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº 7.505, de 2 de ju -
lho de 1986, ins ti tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à
Cul tu ra (PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

PARECER Nº 334, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 44, de 2002
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
que de no mi na Ro do via Go ver na dor Vir gí-
lio Tá vo ra o tre cho da BR-116.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes
Re la tor ad hoc: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Lú dio Alcân ta ra, o Pro je-
to de Lei do Se na do nº 44, de 2002, des ti na-se a de -
no mi nar “Ro do via Go ver na dor Vir gí lio Tá vo ra” o tre-
cho da ro do via BR-116, que liga a ci da de de For ta le-
za ao Mu ni cí pio de Pa ca jus, no Esta do do Ce a rá.

Ao jus ti fi car a pro po si ção, o au tor des ta ca as -
pec tos da “ex ten sa bi o gra fia, pa u ta da por no tá ve is
ser vi ços pres ta dos ao Ce a rá, ao Nor des te e ao Bra -
sil”, que “o ilus tre ce a ren se Vir gí lio de Mo ra es Fer -
nan des Tá vo ra cons tru iu ao lon go de qua se qua ren ta
anos de vida pú bli ca”.

Dis tri bu í da a esta Co mis são para de li be ra ção
de na tu re za ter mi na ti va, a pro po si ção não re ce beu
emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Nos ter mos da Cons ti tu i ção Fe de ral, as ques-
tões re la ti vas a trans por tes in clu em-se na re ser va de
com pe tên cia le gis la ti va da União (art. 22, in ci so XI).
Como tal, cabe ao Con gres so Na ci o nal dis por so bre o 
as sun to (art. 48, ca put), as se gu ra da a pos si bi li da de
de ini ci a ti va par la men tar na pro po si ção de leis ati nen-
tes à ma té ria (art. 61, ca put).

A Lei nº 6.682, de 27 de agos to de 1979, por sua 
vez, fa cul ta atri bu ir a ter mi na is, vi a du tos ou tre chos
de vias in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans por-

tes, me di an te lei es pe ci al, de sig na ção su ple ti va
àque la de ca rá ter ofi ci al es ta be le ci da no Pla no Na ci o-
nal de Vi a ção. São ad mis sí ve is, para esse fim, as de -
sig na ções de fa tos his tó ri cos ou no mes de pes so as
fa le ci das com re le van tes ser vi ços pres ta dos à na ção
ou à hu ma ni da de. Antes des sa nor ma es pe cí fi ca, a
Lei nº 6.454, de 24 de ou tu bro de 1977, já dis pu nha
ge ne ri ca men te so bre a pro i bi ção de atri bu ir “nome de 
pes soa viva a bem pú bli co, de qual quer na tu re za,
per ten cen te à União ou às pes so as ju rí di cas da Admi -
nis tra ção in di re ta”.

Tal como for mu la da, a pro pos ta de de sig na ção
su ple ti va de tre cho da ro do via BR-116 mos tra que o
PLS nº 44, de 2002, aten de aos re qui si tos for ma is de
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, a par de es tar dis -
pos to em boa téc ni ca le gis la ti va.

No mé ri to, re ve la gran de opor tu ni da de e per ti nên-
cia. Fi gu ra de es pe ci al des ta que na vida pú bli ca es ta du-
al, re gi o nal e na ci o nal, Vir gí lio Tá vo ra exer ceu com no -
tá vel ha bi li da de po lí ti ca e ar ro jo ad mi nis tra ti vo os mais
im por tan tes car gos dos po de res exe cu ti vo e le gis la ti vo
– de pu ta do fe de ral por três le gis la tu ras, duas ve zes go -
ver na dor do Ce a rá, Mi nis tro de Esta do de Vi a ção e
Obras, e duas ve zes se na dor da Re pú bli ca.

Os re gis tros bi o grá fi cos ofe re ci dos mais do que
jus ti fi cam a ho me na gem pre ten di da. A vida pú bli ca do 
ho me na ge a do, mar ca da por con quis tas de va lor ines -
ti má vel para o Ce a rá e para o Nor des te, são a pro va
in con tes te de sua imen sa ca pa ci da de de tra ba lho e
des cor ti no po lí ti co.

É jus to, por tan to, que um vul to da es ta tu ra de
Vir gí lio Tá vo ra, nome que se to mou co nhe ci do além
das fron te i ras do Ce a rá e do Nor des te, me re ça fi car
pre ser va do na me mó ria de to dos.

Para isso, o Se na dor Lú cio Alcân ta ra iden ti fi cou na
BR-l16 uma ex ce len te opor tu ni da de. De fato, com a du-
pli ca ção em cur so no tre cho com pre en di do en tre For ta-
le za e Pa ca jus (lo ca li da de ao sul da Ca pi tal), a “nova
BR-116” ha bi li ta-se para re pre sen tar o ar ro jo, a pu jan ça e 
o es pí ri to em pre en de dor do ho me na ge a do, con for me
exi gem os re gis tros cons tan tes de sua ex ten sa bi o gra fia.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela Apro va ção do PLS nº
44, de 2002.

Sala da Co mis são, 30 de abril de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te –  Re gi nal do Du ar te, Re la tor
ad hoc – Ma ri na Sil va – Ge ral do Cân di do – Wal-
deck Orné las – Lind berg Cury – Val mir Ama ral –
Arlin do Por to – Ro meu Tuma – Ma u ro Mi ran da –
Edu ar do Su plicy – Gil vam Bor ges – Anto nio Car -
los Jú ni or – Fre i tas Neto.
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Of nº CE-23-2002

Bra sí lia, 30 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 44 de 2002, de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Lú cio Alcân ta ra que,
“De no mi na Ro do via Go ver na dor Vir gí lio Tá vo ra tre-
cho da ro do via BR– 116.”

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

so bre:
....................................................................................

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

48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a san ção do
Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta para o es pe ci fi-
ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre to das as ma té ri as
de com pe tên cia da União, es pe ci al men te so bre:
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

Dis põe so bre a de no mi na ção de lo-
gra dou ros, obras, ser vi ços e mo nu men-
tos pú bli cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 6.682,  DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de vias
e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci o nal de 
Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º As es ta ções ter mi na is, obras de arte ou
tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de Trans por te te -
rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en con-
trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a no men cla-
tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to nes te
ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o ór -
gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Art. 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser va da a re -
gra es ta be le ci da no ar ti go an te ri or, uma es ta ção ter -
mi nal, obra de arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple-
ti va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de.

Art. 3º São man ti das as de no mi na ções de es ta-
ções ter mi na is, obras de arte e tre chos de via apro va-
das por lei.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de 90 (no ven ta) dias, es ta be le cen do, in clu si-
ve, o iní cio de sua exe cu ção.

Art. 5º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
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) – 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 Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

Ofí cio 1.923/01-98.0024672-0

Cu ri ti ba, 15 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te:
Por in ter mé dio do pre sen te, em ra zão do en cer-

ra men to dos tra ba lhos da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to dos Tí tu los Pú bli cos, rogo a Vos sa Exce lên-
cia as ne ces sá ri as de ter mi na ções ob je ti van do a re-
mes sa, a este Ju í zo Fe de ral, dos ori gi na is das au to ri-
za ções que, se gun do re la tou o ora Acu sa do Sil vi a no
Te nó rio Câ ma ra Fi lho, te ri am sido en tre gues ao Re la-
tor da que la dig na Co mis são, en tão Se na dor Ro ber to
Re quião, quan do da au diên cia de aca re a ção re a li za-
da em 7 de ju lho de 1997, con for me có pi as em ane xo.

Tal so li ci ta ção des ti na-se a pos si bi li tar a re a li za-
ção de exa me pe ri ci al gra fo téc ni co nos ci ta dos do cu-
men tos, con so an te re que ri do pela De fe sa do De nun-
ci a do Sil vi a no Te nó rio Câ ma ra Fi lho nos au tos de
Ação Pe nal nº 98.0024672-0, que o Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral move em face de Ger hard Fuchs e Ou tros.
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Escla re ço, por fim, que ex pe di en te de igual teor
está sen do en ca mi nha do ao Se na dor Ber nar do Ca-
bral, o qual pre si diu a so bre ci ta da Co mis são.

Ao en se jo, apre sen to a Exce lên cia meus pro tes-
tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Mar cos Jo se grei da Sil va, Juiz Fe de ral Subs ti-
tu to da 3ª Vara Cri mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –
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 1.101, de 1996.

Os do cu men tos so li ci ta dos fo ram en vi a dos, a tí tu lo
de em prés ti mo, à au to ri da de re que ren te em 31.8.2001 e
de vol vi dos a esta Casa em 17 de abril úl ti mo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

OF. Nº 29/2002-CRE

Bra sí lia, 16 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 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 16 de abril de
2002, re je i tou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Sen do nº 429, de 1999, que “Dis põe so bre o
com pa re ci men to bi e nal dos Che fes de Mis sões Di plo-
má ti cas pe ran te o Se na do Fe de ral”, de au to ria do Se -
na dor Pe dro Si mon, com vo tos ven ci dos dos Se na do-
res Sa tur ni no Bra ga, Ge ral do Cân di do, Pe dro Si mon
e Se na do ra Emí lia Fer nan des.

Cor di al men te, – Se na dor Jef fer son Péres, Pre -
si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Com re fe rên cia ao Ofí cio lido, a Pre si dên cia co -
mu ni ca ao Ple ná rio que, a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia ma ni fes tou-se, de for ma unâ ni-
me, pela in cons ti tu ci o na li da de do Pro je to de Lei do
Se na do nº 429, de 1999.

Entre tan to, ten do em vis ta que cou be à co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal a
apre ci a ção em ca rá ter ter mi na ti vo da pro po si ção,
ma ni fes tan do-se esta Co mis são, tam bém, pela re je i-
ção por in cons ti tu ci o na li da de, a pre si dên cia de ter mi-
na a aber tu ra do pra zo de cin co dias úte is, pre vis to no
art. 91, §§ 3º a 5º do Re gi men to Inter no, para in ter po-
si ção de re cur so por um dé ci mo dos mem bros do Se -
na do, no sen ti do de que seja sub me ti do à apre ci a ção
do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

Of.nº CE/23/2002

Se nhor Pre si den te ,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 44 de 2002, de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Lú cio Alcân ta ra que,
”De no mi na ”Ro do via Go ver na dor Vir gí lio Tá vo ra“ tre -
cho da ro do via BR-116.“

Aten ci o sa men te, Ri car do San tos, Pre si den te
da Co mis são de Edu ca ção.

Of.nº. CE/24/2002

Bra sí lia, 30 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 244 de 2001, de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Lú cio Alcân ta ra que,
”Alte ra a Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro de 1991,
que res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº 7.505, de 2 de ju -
lho de 1986, ins ti tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à
Cul tu ra (Pro nac) e dá ou tras pro vi dên ci as.“

Aten ci o sa men te, Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –
Com re fe rên cia aos ofi cíos li dos, a Pre si dên cia co mu ni ca
ao Ple ná rio que, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º do Re -
gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is
para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com po-
si ção da Casa, para os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
244, de 2001, e 44, de 2002, cu jos pa re ce res fo ram li dos
an te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na-
dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 119, DE 2002

Dis põe so bre a gra tu i da de do trans-
por te co le ti vo ur ba no para os es tu dan tes
de es ta be le ci men tos re gu la res de en si no,
pú bli cos ou pri va dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Cons ti tui di re triz para o de sen vol vi men to

ur ba no, nos ter mos do art. 21, XX, da Cons ti tu i ção
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Fe de ral, a gra tu i da de do trans por te co le ti vo para os
es tu dan tes de to dos os ní ve is, ma tri cu la dos e com pro-
va da men te fre qüen tes nas ins ti tu i ções, pú bli cas ou pri -
va das, in te gran tes dos sis te mas de en si no da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

§ 1º A com pro va ção da ma trí cu la e da fre qüên-
cia se fará me di an te a apre sen ta ção pelo es tu dan te
ou, quan do for o caso, pe los pais ou res pon sá ve is,
sem pre que so li ci ta da, de de cla ra ção da ins ti tu i ção
de en si no em que o be ne fi ciá rio es ti ver ma tri cu la do.

§ 2º A de cla ra ção de que tra ta o § 1º terá va li da-
de de no ven ta dias, con ta dos da ex pe di ção.

§ 3º Exce tu am-se do dis pos to nes te ar ti go os ser -
vi ços se le ti vos de trans por te, as sim com pre en di dos os
que ofe re çam con di ções ex cep ci o na is de con for to.

Art. 2º Os Mu ni cí pi os ob ser va rão o dis pos to
nes ta lei na or ga ni za ção e pres ta ção, di re ta ou in di re-
ta, dos ser vi ços pú bli cos de trans por te co le ti vo.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O art. 205 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce
que a edu ca ção, di re i to de to dos e de ver do Esta do e
da fa mí lia, será pro mo vi da e in cen ti va da com a co la-
bo ra ção da so ci e da de, vi san do – ao ple no de sen vol-
vi men to da pes soa, seu pre pa ro para o exer cí cio da
ci da da nia e sua qua li fi ca ção para o tra ba lho. Asse gu-
rar o aces so uni ver sal à edu ca ção, mais que um de-
ver éti co, cons ti tui obri ga ção cons ti tu ci o nal que al-
can ça in dis tin ta men te go ver nan tes e go ver na dos.

Sa be-se, con tu do, que um dos ma i o res obs tá-
cu los à efe ti va ção des se di re i to re si de na di fi cul da de
do aces so às ins ti tu i ções de en si no. Seja para os es -
tu dan tes de es co las pú bli cas, que co mu men te in te-
gram fa mí li as ca ren tes, seja para aque les ma tri cu la-
dos em es ta be le ci men tos pri va dos, cu jas fa mí li as têm 
os or ça men tos pe sa da men te one ra dos, o cus to do
trans por te ten de a ser im por tan te fa tor de de ses tí mu-
lo à fre qüên cia es co lar.

Nes se sen ti do, as se gu rar a gra tu i da de para o
trans por te de es tu dan tes sig ni fi ca, na ver da de, dar ma -
te ri a li da de ao men ci o na do man da men to cons ti tu ci o nal.

Vez que se tra ta de sis te ma ope ra do pelo po der
pú bli co, di re ta ou in di re ta men te, por meio de con ces-
sões ou per mis sões, de ve-se con si de rar que as fran -
qui as ta ri fá ri as en se jam efe i tos fi nan ce i ros que de ve-
rão ser so pe sa dos pe los Mu ni cí pi os, en tes que de têm
a ti tu la ri da de da pres ta ção des ses ser vi ços. As fon tes
para as re nún ci as le ga is de re ce i ta – or ça men tá ri as,
na for ma de sub sí di os, ou ope ra ci o na is, me di an te
acrés ci mos a se rem su por ta dos pe los usuá ri os pa-
gan tes – de ve rão ser in di ca das nos ter mos da res-

pec ti va con ces são ou per mis são. Assim, fi xa da a di -
re triz ora pro pos ta, ca be rá aos en tes mu ni ci pa is ado -
tá-la por meio do pro ce di men to que me lhor con ve nha
a suas pe cu li a ri da des.

Por fim, ado tou-se a pre ca u ção – sem a qual
res ta ria des na tu ra do o ca rá ter de jus ti ça so ci al do
pro je to – de ex clu ir do be ne fí cio os usuá ri os que po -
dem pa gar por sis te mas de trans por te de ele va do pa -
drão de con for to.

Dada a im por tân cia so ci al que o fun da men ta, es -
tou cer to de que o pre sen te pro je to de lei me re ce rá o
apo io dos ilus tres mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Car los
Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. Com pe te à União:

....................................................................................
XX – ins ti tu ir di re tri zes para o de sen vol vi men to

ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e
trans por tes ur ba nos;
....................................................................................

Art. 205. A edu ca ção, di re i to de to dos e de ver
do Esta do e da fa mí lia, será pro mo vi da e in cen ti va-
da com a co la bo ra ção da so ci e da de, vi san do ao
ple no de sen vol vi men to da pes soa, seu pre pa ro
para o exer cí cio da ci da da nia e sua qua li fi ca ção
para o tra ba lho.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 120, DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 2º do De cre-
to-Lei nº 356, de 15 de agos to de 1968,
que ”Esten de be ne fí ci os do De cre to-Lei
nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, a áre -
as da Ama zô nia Oci den tal, e dá ou tras
pro vi dên ci as.“

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

Art. 1º Fica acres ci do ao art. 2º do De cre to-Lei
nº 356, de 15 de agos to de 1968, um in ci so VIII,
com a se guin te re da ção:

”Art. 2º ..................................................
..............................................................
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VIII – par tes, pe ças, com po nen tes,
aces só ri os e pne u má ti cos dos ve í cu los das
po si ções 8.711 a 8.713 da No men cla tu ra
Co mum do Mer co sul.

.....................................................”(NR)

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo es ti ma rá o mon tan te
da re nún cia fis cal de cor ren te do dis pos to no art. 1º e 
a con si de ra rá na es ti ma ti va de re ce i ta da lei or ça-
men tá ria re la ti va ao exer cí cio em que deva ini ci ar-se
a apli ca ção da isen ção, com vis tas ao cum pri men to
do dis pos to nos arts. 12 e 14 da Lei Com ple men tar
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

No mes mo dia em que cri ou a Zona Fran ca de
Ma na us (ZFM), pelo De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967, com vis tas a im plan tar um pólo in-
dus tri al, co mer ci al e agro pe cuá rio em ple no co ra ção
da Ama zô nia, o Go ver no Fe de ral, por meio do De cre-
to-Lei nº 291, de fi niu à Ama zô nia Oci den tal. O ob je ti-
vo foi in te grar a re gião mais re mo ta do País à eco no-
mia na ci o nal, bem como pro mo ver sua ocu pa ção e
ele var o ní vel de se gu ran ça para ma nu ten ção de sua
in te gri da de. A Ama zô nia Oci den tal abran ge os Esta -
dos do Acre, Ama zo nas, Ron dô nia e Ro ra i ma.

Pos te ri or men te, o De cre to-Lei nº 356, de 15 de
agos to de 1968, es ten deu à Ama zô nia Oci den tal ”fa -
vo res fis ca is con ce di dos pelo De cre to-Lei nº 288, de
1967, e seu re gu la men to, aos bens e mer ca do ri as re -
ce bi dos, ori un dos, be ne fi ci a dos ou fa bri ca dos na
Zona Fran ca de Ma na us, para uti li za ção e con su mo
in ter no na que la área“. Seu art. 2º, na re da ção dada
pelo art. 3º do De cre to-Lei nº 1.435, de 16 de de zem-
bro de 1975, as sim dis põe:

”Art. 2º As isen ções fis ca is pre vis tas nes te De -
cre to-lei apli car-se-ão aos bens de pro du ção e de
con su mo e aos gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de de
ori gem es tran ge i ra, a se guir enu me ra dos:

I – mo to res ma rí ti mos de cen tro e de
popa, seus aces só ri os e per ten ces, bem
como ou tros uten sí li os em pre ga dos na ati vi-
da de pes que i ra, ex ce to ex plo si vos e pro du-
tos uti li za dos em sua fa bri ca ção;

II – má qui nas, im ple men tos e in su mos
uti li za dos na agri cul tu ra, na pe cuá ria e nas
ati vi da des afins;

III – má qui nas para cons tru ção ro do-
viá ria;

IV – má qui nas, mo to res e aces só ri os
para ins ta la ção in dus tri al;

V – ma te ri a is de cons tru ção;
VI – pro du tos ali men ta res; e
VII – me di ca men tos.
Pa rá gra fo úni co. Atra vés de por ta ria in ter-

mi nis te ri al, os Mi nis tros Che fe da Se cre ta ria de
Pla ne ja men to da Pre si dên cia da Re pú bli ca, da
Fa zen da e do Inte ri or fi xa rão, pe ri o di ca men te,
a pa u ta das mer ca do ri as a se rem co mer ci a li-
za das com os be ne fí ci os ins ti tu í dos nes te De-
cre to-lei, le van do em con ta, in clu si ve, a ca pa ci-
da de de pro du ção das uni da des in dus tri a is lo -
ca li za das na Ama zô nia Oci den tal.“

A lis ta de pro du tos pas sí ve is de se rem im por-
ta dos com isen ção do Impos to de Impor ta ção (II) e
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI),
atu al men te em vi gor, foi apro va da pela Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 300, de 20 de de zem bro de 1996,
subs cri ta pe los Mi nis tros da Fa zen da e do Pla ne ja-
men to e Orça men to.

Os pro du tos fa bri ca dos na ZFM com com po nen-
tes im por ta dos, e in ter na dos no res to do País, go zam
de isen ção do IPI. Como re gra ge ral, os in su mos im -
por ta dos ne les em pre ga dos go zam de re du ção de
88% do II, e es tão, pois, su je i tos à tri bu ta ção re si du al
de 12% das alí quo tas fi xa das na Ta ri fa Exter na Co-
mum (TEC). Entre tan to, se a in ter na ção se der na
Ama zô nia Oci den tal, os com po nen tes es tran ge i ros
se rão isen tos do II.

O Pólo Indus tri al de Ma na us se des ta ca pela
pro du ção, en tre ou tros bens, dos ve í cu los de duas ro -
das, com pre en di dos nas se guin tes po si ções da No-
men cla tu ra Co mum do Mer co sul:

87.11 – mo to ci cle tas (in clu í dos os ci clo mo to res)
e ou tros ci clos equi pa dos com mo tor au xi li ar, mes mo
com car ro la te ral; car ros la te ra is;

87.12 – bi ci cle tas e ou tros ci clos (in clu í dos os
tri ci clos), sem mo tor;

87.13 – ca de i ras de ro das e ou tros ve í cu los para 
in vá li dos, mes mo com mo tor ou ou tro me ca nis mo de
pro pul são.

Pra ti ca men te toda a pro du ção bra si le i ra de mo -
to ci cle tas e bi ci cle tas está con cen tra da em Ma na us.

Os ve í cu los de duas ro das trans for ma ram-se no
prin ci pal meio de trans por te in di vi du al nos Esta dos da
Ama zô nia Oci den tal. Vá ri os fa to res im pul si o na ram a ex -
pan são des se mer ca do, en tre os qua is se des ta cam:

a) a ba i xa ren da per ca pi ta dos con su mi do res
ama zô ni das, que in vi a bi li za a aqui si ção de au to mó ve-
is de pas sa ge i ros;
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b) a fa ci li da de de com pra, pro por ci o na da pelo
am plo de sen vol vi men to do sis te ma de con sór cio, que
re duz as pres ta ções men sa is a pre ços ir ri só ri os.

c) a re la ti va pro xi mi da de do gran de cen tro pro -
du tor des ses ve í cu los, que con tri bui para o ba ra te a-
men to do fre te;

d) o ba i xo con su mo de com bus tí vel, que ba ra te-
ia a res pec ti va uti li za ção.

Há um pro ble ma, con tu do. Mu i tas pe ças, como
por exem plo, a cor ren te de trans mis são, o câm bio e a
roda li vre, não têm si mi lar na ci o nal e são ne ces sa ri a-
men te im por ta das para su prir as ne ces si da des de re -
po si ção e ma nu ten ção. E, nes se caso, to das as lo ca li-
da des da Ama zô nia Oci den tal, à ex ce ção da Zona
Fran ca de Ma na us e das Áre as de Li vre Co mér cio de
Gu a ja rá-Mirim-RO e Ta ba tin ga-AM são obri ga das a
pa gar II, IPI e ICMS in ci den tes so bre es sas par tes.
Tais en car gos mais que du pli cam o cus to das pe ças,
acar re tan do ônus in su por tá vel para a ma i o ria dos
pro pri e tá ri os de mo to ci cle tas e bi ci cle tas.

Ade ma is, é iló gi co isen tar de tri bu tos os com po-
nen tes im por ta dos des ti na dos à in dus tri a li za ção dos
ve í cu los de duas ro das em Ma na us, de so ne rar de im -
pos tos os pró pri os ve í cu los re me ti dos à Ama zô nia
Oci den tal e, de po is, fa zer in ci dir as mes mas es pé ci es
de gra va mes fis ca is so bre pe ças idên ti cas, des ti na-
das à re po si ção.

Para cor ri gir a dis tor ção apon ta da é que apre -
sen to o pre sen te pro je to, que, de ma ne i ra sim ples,
acres cen ta um in ci so ao art. 2º do De cre to-Lei nº 356,
de 1968, per mi tin do a ex ten são do be ne fí cio fis cal às
”par tes, pe ças, com po nen tes, aces só ri os e pne u má ti-
cos dos ve í cu los das po si ções 8711 a 8713 da No-
men cla tu ra Co mum do Mer co sul”.

Con fio no apo io dos meus Pa res para a rá pi da
apro va ção da ma té ria.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Se na-
dor Mo re i ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 356, 
DE 15 DE AGOSTO DE 1968

Esten de Be ne fí ci os do De cre to-Lei
nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, as Áre -
as da Ama zô nia Oci den tal e dá ou tras
Pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe re o ar ti go 58, item II, da Cons ti tu i-
ção, De cre ta:
....................................................................................

Art. 2º As isen ções fis ca is pre vis tas nes te de cre-
to-lei apli car-se-ão aos bens de pro du ção e de con su-
mo e aos gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de, de ori-
gem es tran ge i ra, a se guir enu me ra dos: (ar ti go com
re da ção dada pelo DEL nº 1.435, de 16-12-75)

I – mo to res ma rí ti mos de cen tro e de popa, seus
aces só ri os e per ten ces, bem como ou tros uten sí li os
em pre ga dos na ati vi da de pes que i ra, ex ce to ex plo si-
vos e pro du tos uti li za dos em sua fa bri ca ção;

II – má qui nas, im ple men tos e in su mos uti li za dos
na agri cul tu ra, na pe cuá ria e nas ati vi da des afins;

III – má qui nas para cons tru ção ro do viá ria;
IV – má qui nas, mo to res e aces só ri os para ins ta-

la ção in dus tri al;
V – ma te ri a is de cons tru ção;
VI – pro du tos ali men ta res; e
VII – me di ca men tos.
Pa rá gra fo úni co. Atra vés de por ta ria in ter mi nis-

te ri al, os Mi nis tros Che fe da Se cre ta ria de Pla ne ja-
men to da Pre si dên cia da Re pú bli ca, da Fa zen da e do
Inte ri or fi xa rão, pe ri o di ca men te, a pa u ta das mer ca-
do ri as a se rem co mer ci a li za das com os be ne fí ci os
ins ti tu í dos nes te de cre to-lei, le van do em con ta, in clu-
si ve, a ca pa ci da de de pro du ção das uni da des in dus-
tri a is lo ca li za das na Ama zô nia Oci den tal. (Pa rá gra fo
com re da ção dada pelo DEL nº 1.435, de 16-12-75)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

O 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:

Art. 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser va rão as
nor mas téc ni cas e le ga is, con si de ra rão os efe i tos das
al te ra ções na le gis la ção, da va ri a ção do ín di ce de
pre ços, do cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer
ou tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das de de-
mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti mos três anos, da
pro je ção para os dois se guin tes àque le a que se re fe-
ri rem, e da me to do lo gia de cál cu lo e pre mis sas uti li-
za das.

§ 1º Re es ti ma ti va de re ce i ta por par te do Po der
Le gis la ti vo só será ad mi ti da se com pro va do erro ou
omis são de or dem téc ni ca ou le gal.

§ 2º O mon tan te pre vis to para as re ce i tas de
ope ra ções de cré di to não po de rá ser su pe ri or ao das
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des pe sas de ca pi tal cons tan tes do pro je to de lei or ça-
men tá ria.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo de cada ente co lo ca rá à
dis po si ção dos de ma is Po de res e do Mi nis té rio Pú bli-
co, no mí ni mo trin ta dias an tes do pra zo fi nal para en -
ca mi nha men to de suas pro pos tas or ça men tá ri as, os
es tu dos e as es ti ma ti vas das re ce i tas para o exer cí cio
sub se qüen te, in clu si ve da cor ren te lí qui da, e as res -
pec ti vas me mó ri as de cál cu lo.

Art. 13. No pra zo pre vis to no art. 8º, as re ce i tas
pre vis tas se rão des do bra das pelo Po der Exe cu ti vo,
em me tas bi mes tra is de ar re ca da ção, com a es pe ci fi-
ca ção, em se pa ra do, quan do ca bí vel; das me di das de 
com ba te à eva são e à so ne ga ção, da quan ti da de e
va lo res de ações aju i za das para co bran ça da dí vi da
ati va, bem como da evo lu ção do mon tan te dos cré di-
tos tri bu tá ri os pas sí ve is de co bran ça ad mi nis tra ti va.

Se ção II
Da Re nún cia de Re ce i ta

Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo
ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re -
nún cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti-
ma ti va do im pac to or ça men tá rio-financeiro no exer cí-
cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se-
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as e a pelo me nos uma das se guin tes con di-
ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da lei
or ça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não afe ta-
rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo
pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de com pen-
sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put, por meio do
au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va ção de alí -
quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou
cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di fi-
ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção dis -
cri mi na da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros be ne-
fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do in -
cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta

o ca put des te ar ti go de cor rer da con di ção con ti-
da no in ci so II, o be ne fí cio só en tra rá em vi gor quan do
im ple men ta das as me di das re fe ri das no men ci o na do
in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:

I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos
pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art.153 da Cons ti-
tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te
seja in fe ri or ao dos res pec ti vos cus tos de co bran ça.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 121, DE 2002

Dis põe so bre a de du ção do im pos to
de ren da de vi do por em pre ga do res pes-
so as ju rí di cas de en car gos pre vi den ciá ri-
os, pa gos du ran te o pe río do que es pe ci fi-
ca, no caso de con tra ta ções adi ci o na is
de em pre ga dos e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de de zem-

bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
pa rá gra fos:

”Art. 13 .................................................
§ 3º Po dem ser de du zi das as con tri bu i-

ções, a car go do em pre ga dor, de vi da men te
pa gas à Pre vi dên cia So ci al no ano-base, in -
ci den tes so bre a fo lha de pa ga men to de no -
vos con tra ta dos, que re pre sen tem am pli a-
ção no qua dro de pes so al, re la ti vas aos três 
me ses sub se qüen tes ao tér mi no do con tra to
de ex pe riên cia.

§ 4º As de du ções pre vis tas no pa rá-
gra fo an te ri or se rão as se gu ra das des de
que, no mo men to da de cla ra ção anu al de
ren di men tos, o em pre ga dor es te ja adim-
plen te jun to ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al (INSS) e ao Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço (FGTS).“ (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no dia 1º de ja -
ne i ro de 2003.

Jus ti fi ca ção

O de sem pre go é, jun ta men te com a se gu ran ça,
um dos ma i o res mo ti vos de pre o cu pa ção do bra si le i-
ro. Ele exer ce um efe i to de vas ta dor so bre o te ci do so -
ci al e so bre as re la ções fa mi li a res. Isso sem fa lar no
so fri men to in di vi du al do tra ba lha dor vi ti ma do. Não se
tra ta, é cla ro, de um pro ble ma de fá cil so lu ção. De ve-
mos re co nhe cer que o de sen vol vi men to eco nô mi co é
a me lhor al ter na ti va para a cri a ção de no vos em pre-
gos. Como as va riá ve is das qua is de pen de o cres ci-
men to são mu i tas, pre ci sa mos, pelo me nos, to mar ini -
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ci a ti vas le ga is que pos sam ser vir para a di mi nu i ção
dos im pac tos des sa tra gé dia em se to res lo ca li za dos
e em be ne fí cio de al gu mas ca te go ri as.

O go ver no fe de ral tem se mos tra do sen sí vel
com o pro ble ma, em bo ra as ini ci a ti vas apro va das,
como o con tra to por pra zo de ter mi na do e o tra ba lho
em tem po par ci al, não te nham tra zi do os re sul ta dos
es pe ra dos. É pre ci so, mais do que nun ca, re to mar es -
tí mu los e in cen ti vos aos em pre ga do res e au men tar a
em pre ga bi li da de do tra ba lha dor. Só as sim po de re-
mos me lho rar os pa drões de dis tri bu i ção de nos sa
ren da e re a ti var o mer ca do de tra ba lho, com re sul ta-
dos po si ti vos em toda a eco no mia dado o au men to do 
po der aqui si ti vo da po pu la ção.

Os es pe ci a lis tas vêem nos ele va dos en car gos
so ci a is um fa tor im por tan te de ini bi ção do de sen vol vi-
men to e, con se qüen te men te, da cri a ção de no vas va -
gas. Re al men te, a in ci dên cia de con tri bu i ções so bre a 
fo lha de pa ga men tos das em pre sas e os sa lá ri os dos
tra ba lha do res não é a me lhor for ma de en con trar re -
cur sos para co brir as des pe sas com as po lí ti cas so ci-
a is. Esse pro ble ma pre ci sa ser so lu ci o na do, mas a
bus ca de no vas fon tes de re cur sos ain da de pen de de
uma am pla re for ma tri bu tá ria e de me di das que de -
man dam es tu dos e pro je ções de mo ra das e di fí ce is.

Enquan to essa so lu ção mais am pla não é im ple-
men ta da, como dis se mos, a con ces são de in cen ti vos
a no vas con tra ta ções de tra ba lho pode re pre sen tar
uma al ter na ti va para o le gis la dor. Nos sa pro po si ção
pre vê a de du ção do im pos to de ren da das con tri bu i-
ções de vi das e pa gas pelo em pre ga dor, nas no vas
con tra ta ções, du ran te três me ses cru ci a is para a es -
ta bi li za ção da re la ção de em pre go. Os pri me i ros três
me ses são, via de re gra, ex pe ri men ta is. A pas sa gem
des se li mi te é im por tan te para o tra ba lha dor pois, nor -
mal men te, re pre sen ta a in de ter mi na ção do pra zo de
con tra to e uma re la ção du ra dou ra.

Com a pos si bi li da de de de du zir as con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as re la ti vas aos três me ses sub se qüen-
tes ao tér mi no do con tra to de ex pe riên cia, es pe ra mos
es ti mu lar a du ra bi li da de dos con tra tos e pre mi ar os
em pre ga do res que for ma li zam suas re la ções de tra -
ba lho e re gu la ri zam a si tu a ção de seus em pre ga dos.
Esse pode ser um fa tor a mais tra ba lhan do para a re -
du ção da in for ma li da de e para per mi tir que a em pre-
sa ri e da de la ten te nos ci da dãos bra si le i ros não seja
ini bi da.

O im pac to or ça men tá rio do es tí mu lo pro pos to
será, com cer te za, ple na men te com pen sa do pelo au -
men to no nú me ro de con tra ta dos e pela for ma li za ção
dos con tra tos. Por ca u te la, es ta mos tam bém pre ven-
do a de du ção ape nas para os em pre ga do res que, no

mo men to da de cla ra ção anu al, es ti ve rem adim plen-
tes com o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS)
e com o Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
(FGTS).

Cre mos que a pro pos ta que es ta mos apre sen-
tan do me re ce a aná li se e a aten ção de nos sos Pa res,
es pe ci al men te por que am pli a rá a jus ti ça so ci al e tra rá
re sul ta dos eco nô mi cos e so ci a is con si de rá ve is.
Espe ra mos con tar com o apo io par la men tar du ran te a 
sua tra mi ta ção.

Sala das ses sões, 8 de maio de 2002. – Edi son
Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as ju rí di cas, bem como
da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí-
qui do, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 13. Para efe i to de apu ra ção do lu cro real e

da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do, são ve da das as se guin tes de du ções, in -
de pen den te men te do dis pos to no art. 47 da Lei nº
4.506, de 30 de no vem bro de 1964:

I – de qual quer pro vi são, ex ce to as cons ti tu í das
para o pa ga men to de fé ri as de em pre ga dos e de dé ci-
mo-terceiro sa lá rio, a de que tra ta o art. 43 da Lei nº
8.981, de 20 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra ções da 
Lei nºo 9.065, de 20 de ju nho de 1995, e as pro vi sões
téc ni cas das com pa nhi as de se gu ro e de ca pi ta li za-
ção, bem como das en ti da des de pre vi dên cia pri va da,
cuja cons ti tu i ção é exi gi da pela le gis la ção es pe ci al a
elas apli cá vel;

II – das con tra pres ta ções de ar ren da men to mer -
can til e do alu guel de bens mó ve is ou imó ve is, ex ce to
quan do re la ci o na dos in trin se ca men te com a pro du-
ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;

III – de des pe sas de de pre ci a ção, amor ti za ção,
ma nu ten ção, re pa ro, con ser va ção, im pos tos, ta xas, se -
gu ros e qua is quer ou tros gas tos com bens mó ve is ou
imó ve is, ex ce to se in trin se ca men te re la ci o na dos com a
pro du ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;

IV – das des pe sas com ali men ta ção de só ci os,
aci o nis tas e ad mi nis tra do res;

V – das con tri bu i ções não com pul só ri as, ex ce to
as des ti na das a cus te ar se gu ros e pla nos de sa ú de, e
be ne fí ci os com ple men ta res as se me lha dos aos da
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pre vi dên cia so ci al, ins ti tu í dos em fa vor dos em pre ga-
dos e di ri gen tes da pes soa ju rí di ca;

VI – das do a ções, ex ce to as re fe ri das no § 2º;
VII – das des pe sas com brin des.
§ 1º Admi tir-se-ão como de du tí ve is as des pe sas

com ali men ta ção for ne ci da pela pes soa ju rí di ca, in-
dis tin ta men te, a to dos os seus em pre ga dos.

§ 2º Po de rão ser de du zi das as se guin tes do a-
ções:

I – as de que tra ta a Lei nº 8.313, de 23 de de -
zem bro de 1991;

II – as efe tu a das às ins ti tu i ções de en si no e pes -
qui sa cuja cri a ção te nha sido au to ri za da por lei fe de-
ral e que pre en cham os re qui si tos dos in ci sos I e II do
art. 213 da Cons ti tu i ção Fe de ral, até o li mi te de um e
meio por cen to do lu cro ope ra ci o nal, an tes de com pu-
ta da a sua de du ção e a de que tra ta o in ci so se guin te;

III – as do a ções, até o li mi te de dois por cen to do 
lu cro ope ra ci o nal da pes soa ju rí di ca, an tes de com -
pu ta da a sua de du ção, efe tu a das a en ti da des ci vis,
le gal men te cons ti tu í das no Bra sil, sem fins lu cra ti vos,
que pres tem ser vi ços gra tu i tos em be ne fí cio de em -
pre ga dos da pes soa ju rí di ca do a do ra, e res pec ti vos
de pen den tes, ou em be ne fí cio da co mu ni da de onde
atu em, ob ser va das as se guin tes re gras:

a) as do a ções, quan do em di nhe i ro, se rão fe i tas
me di an te cré di to em con ta cor ren te ban cá ria di re ta-
men te em nome da en ti da de be ne fi ciá ria;

b) a pes soa ju rí di ca do a do ra man te rá em ar qui-
vo, à dis po si ção da fis ca li za ção, de cla ra ção, se gun do
mo de lo apro va do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
for ne ci da pela en ti da de be ne fi ciá ria, em que esta se
com pro me te a apli car in te gral men te os re cur sos re-
ce bi dos na re a li za ção de seus ob je ti vos so ci a is, com
iden ti fi ca ção da pes soa fí si ca res pon sá vel pelo seu
cum pri men to, e a não dis tri bu ir lu cros, bo ni fi ca ções
ou van ta gens a di ri gen tes, man te ne do res ou as so ci a-
dos, sob ne nhu ma for ma ou pre tex to;

c) a en ti da de ci vil be ne fi ciá ria de ve rá ser re co-
nhe ci da de uti li da de pú bli ca por ato for mal de ór gão
com pe ten te da União
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1° Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 232, DE 2002

Exmº Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 258 us que

260 do Re gi men to Inter no, que os Pro je tos de Lei nºs
178 de 2001 e 15 de 2002, de au to ria dos Se na do res
Ante ro Paes de Bar ros e Re nan Ca lhe i ros, res pec ti-
va men te, “que al te ram o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24
de fe ve re i ro de 1995, cuja vi gên cia foi res ta u ra da pela 
Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e que dis -
põe so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du tos
Espe ci a li za dos (IPI) na aqui si ção de au to mó ve is des -
ti na dos ao trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros”; se -
jam apen sa dos para tra mi ta ção em con jun to em ra-
zão de re gu la rem a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Ante ro
Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O re que ri men to que aca ba de ser lido será pu -
bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í do em Ordem do Dia,
nos ter mos do art.255, II, c, 8, do Re gi men to Inter no.

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

É lido o se guin te:

OF.Nº 051/02-GLPFL

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 7º do art. 65 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, in di co, para ocu par a
vaga de vi ce-líder do Par ti do da Fren te Li be ral, o Se -
nhor Se na dor Mo re i ra Men des.

Cor di al men te, – José Agri pi no, Lí der do PFL
no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá -
vio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 233, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 281, com bi na do
com o art. 375, in ci so IV, do Re gi men to Inter no, dis -
pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos
do Pa re cer nº 329, de 2002, da Co mis são de Edu ca-
ção, so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 20, de
2002 (nº 1.567/2001, 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
Gil van Cos ta, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
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so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Olin da,
Esta do de Per nam bu co.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Se na-
dor Car los Wil son.

REQUERIMENTO Nº 234, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 281, com bi na do
com o art. 375, in ci so IV, do Re gi men to Inter no, dis -
pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos
do Pa re cer nº 330 , de 2002, da Co mis são de Edu ca-
ção, so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 134, de
2002 (nº 1.487/2001, 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
Jo se fá 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.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Se na-
dor Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção os re que ri men tos que aca bam de
ser li dos.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
As ma té ri as a que se re fe rem os re que ri men tos

fi gu ra rão na Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 122, DE 2002

Acres cen ta o art. 58-B à Con so li da-
ção das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo
De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
e o § l4 ao art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, para dis por so bre a fle xi bi li-
za ção da jor na da de tra ba lho do tra ba lha-
dor res pon sá vel por por ta dor de de fi ciên cia
fí si ca, sen so ri al ou men tal, ou de do en ça
que exi ja tra ta men to con ti nu a do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,

apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 58-B:

Art. 58-B As em pre sas com mais de
dez em pre ga dos as se gu ra rão ho rá rio es pe-
ci al, ou mó vel, para cum pri men to da jor na-
da, ou a re du ção da jor na da de tra ba lho,

sem pre ju í zo da re mu ne ra ção, ao tra ba lha-
dor res pon sá vel por por ta dor de de fi ciên cia
fí si ca, sen so ri al ou men tal, ou de do en ça
que exi ja tra ta men to con ti nu a do.

§ 1º O ho rá rio es pe ci al, ou mó vel, ou a 
re du ção da jor na da de tra ba lho de que tra ta
o ca put só será per mi ti do nos ca sos em
que a aten ção per ma nen te do res pon sá vel
seja in dis pen sá vel, a cri té rio mé di co, ou
quan do hou ver co in ci dên cia de ho rá rio en tre
a jor na da de tra ba lho e a agen da de tra ta-
men to em ins ti tu i ção pú bli ca ou pri va da.

§ 2º A per mis são de cum pri men to de
ho rá rio es pe ci al, ou mó vel, ou a re du ção da
jor na da de tra ba lho fica con di ci o na da à
apre sen ta ção de la u do mé di co, que de ve rá
por me no ri zar:

I – o tipo e o grau da de fi ciên cia ou o
tipo e o es tá gio da do en ça que exi ja tra ta-
men to con ti nu a do;

II – o tem po diá rio que o res pon sá vel
pre ci sa rá fi car afas ta do da em pre sa. (NR)

Art. 2º O art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho
de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 14:

Art. 22....................................................
..............................................................
§ 14. Os va lo res cor res pon den tes às

ho ras re du zi das da jor na da diá ria de tra ba-
lho, de que tra ta o art. 58-B da Con so li da-
ção das Leis do Tra ba lho, não in te gram a
con tri bu i ção pre vis ta no in ci so I.

.......................................................(NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Este pro je to de lei bus ca cri ar as con di ções mí -
ni mas para que as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia
ou de do en ça que exi ja tra ta men to con ti nu a do re ce-
bam o ne ces sá rio acom pa nha men to diá rio de seus
res pon sá ve is le ga is. Nes se sen ti do, ele as se gu ra aos
tra ba lha do res da ini ci a ti va pri va da res pon sá ve is por
es sas pes so as o di re i to ao ho rá rio fle xí vel ou mó vel
no cum pri men to da jor na da de tra ba lho ou a re du ção
des ta, sem pre ju í zo da re mu ne ra ção.

A ado ção des sa me di da jus ti fi ca-se pela ne ces-
si da de de ga ran tir aos ci ta dos tra ba lha do res a dis po-
ni bi li da de par ci al de tem po in dis pen sá vel para su prir
os cu i da dos es pe ci a is de man da dos por seus de pen-
den tes por ta do res de de fi ciên cia ou do en tes, so bre-
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tu do no que diz res pe i to ao seu acom pa nha men to
edu ca ci o nal e clí ni co.

Esses cu i da dos, tra du zi dos na su per vi são di re-
ta e no ca ri nho cons tan te, cons ti tu em, se gun do a pró -
pria me di ci na, a for ma mais efi caz de in cen ti vo já en -
con tra da para o má xi mo de sen vol vi men to dos por ta-
do res de de fi ciên cia e o res ta be le ci men to mais pron to
pos sí vel dos do en tes crô ni cos.

Isso se re ve la es pe ci al men te ver da de i ro quan -
do tais cu i da dos são ofe re ci dos pe las pes so as que
lhes são mais pró xi mas e ca ras, como pais, ir mãos e
avós, nor mal men te seus re pre sen tan tes le ga is.

Impor ta lem brar, ain da, a exis tên cia de me di da
se me lhan te à que ago ra se pro põe no âm bi to do ser -
vi ço pú bli co. Com efe i to, a ma té ria acha-se re gu la da
na Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, que con -
ce de ao ser vi dor li cen ça por mo ti vo de do en ça em
pes soa da fa mí lia (art. 83). Inclu si ve, al gu mas nor mas
do Po der Exe cu ti vo tra tam, igual men te, da ma té ria,
ao re co men dar ao ad mi nis tra dor pú bli co con si de rar
na fle xi bi li za ção do ho rá rio de tra ba lho as ne ces si da-
des dos ser vi do res res pon sá ve is le ga is por por ta do-
res de de fi ciên ci as fí si cas, sen so ri a is ou men ta is que
re que i ram aten ção per ma nen te ou tra ta men to edu ca-
ci o nal, fi si o te rá pi co ou te ra pêu ti co am bu la to ri al em
ins ti tu i ção es pe ci a li za da.

Afo ra con fi gu rar a ga ran tia da igual da de de tra ta-
men to en tre os tra ba lha do res da ini ci a ti va pri va da e
aque les do ser vi ço pú bli co no que con cer ne à ma té ria
em de ba te, à me di da aqui su ge ri da im ple men ta as ga -
ran ti as de as sis tên cia à fa mí lia e de dig ni da de da pes -
soa hu ma na con sa gra das no Tex to Cons ti tu ci o nal.

Di ga-se, por fim, que a ado ção des sa me di da
não ge ra rá pre ju í zos para as em pre sas. Isso por que é 
pe que no o uni ver so de tra ba lha do res cu jos de pen-
den tes por ta do res de de fi ciên cia ou do en tes crô ni cos
de man dem acom pa nha men to diá rio por exi gên cia
mé di ca ou es te jam sub me ti dos a tra ta men to em ho rá-
rio que co in ci da com a jor na da de tra ba lho de seus
res pon sá ve is. Ade ma is, caso haja re du ção da jor na-
da, a pro po si ção as se gu ra que a em pre sa fi ca rá de -
so bri ga da de pa gar à Se gu ri da de So ci al o va lor cor -
res pon den te às ho ras re du zi das.

Di an te da in du bi tá vel con tri bu i ção da me di da
aqui pro pos ta para a im ple men ta ção da de se ja da jus -
ti ça so ci al no País, es pe ro con tar com o apo io de to -
dos os mem bros do Con gres so para a apro va ção
des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – La u ro
Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

...........................................................................
Art. 58. A du ra ção nor mal do tra ba lho, para os

em pre ga dos em qual quer ati vi da de pri va da, não ex -
ce de rá de oito ho ras diá ri as, des de que não seja fi xa-

do ex pres sa men te ou tro li mi te.
... ........................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

...................................................................... .....
Art. 22. A con tri bu i ção a car go da em pre sa, des -

ti na da à Se gu ri da de So ci al, além do dis pos to no art.
23, é de:

I – 20% (vin te por cen to) so bre o to tal das re mu-
ne ra ções pa gas ou cre di ta das, a qual quer tí tu lo, no
de cor rer do mês, aos se gu ra dos em pre ga dos, em-
pre sá ri os, tra ba lha do res avul sos e au tô no mos que
lhe pres tem ser vi ços;

II – para o fi nan ci a men to da com ple men ta ção
das pres ta ções por aci den te do tra ba lho, dos se guin-
tes per cen tu a is, in ci den tes so bre o to tal das re mu ne-
ra ções pa gas ou cre di ta das, no de cor rer do mês, aos
se gu ra dos em pre ga dos e tra ba lha do res avul sos:

a) 1% (um por cen to) para as em pre sas em cuja
ati vi da de pre pon de ran te o ris co de aci den tes do tra -
ba lho seja con si de ra do leve;

b) 2% (dois por cen to) para as em pre sas em
cuja ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si de-
ra do mé dio;

c) 3% (três por cen to) para as em pre sas em cuja 
ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si de ra do
gra ve.

1º No caso de ban cos co mer ci a is, ban cos de in -
ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi men to, ca i xas eco -
nô mi cas, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e in-
ves ti men to, so ci e da des de cré di to imo bi liá rio, so ci e-
da des cor re to ras, dis tri bu i do ras de tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to mer can til,
co o pe ra ti vas de cré di to, em pre sas de se gu ros pri va-
dos e de ca pi ta li za ção, agen tes au tô no mos de se gu-
ros pri va dos e de cré di to e en ti da des de pre vi dên cia
pri va da aber tas e fe cha das, além das con tri bu i ções
re fe ri das nes te ar ti go e no art. 23, é de vi da a con tri bu-
i ção adi ci o nal de 2,5% (dois in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to) so bre a base de cál cu lo de fi ni da no in ci so I
des te ar ti go.

2º Não in te gram a re mu ne ra ção as par ce las de
que tra ta o § 8º do art. 28.
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3º O Mi nis té rio do Tra ba lho e da Pre vi dên cia So -
ci al po de rá al te rar, com base nas es ta tís ti cas de aci -
den tes do tra ba lho, apu ra das em ins pe ção, o en qua-
dra men to de em pre sas para efe i to da con tri bu i ção a
que se re fe re o in ci so II des te ar ti go, a fim de es ti mu lar
in ves ti men tos em pre ven ção de aci den tes.

4º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá, na for ma da
lei, ou vi do o Con se lho Na ci o nal da Se gu ri da de So ci-
al, me ca nis mos de es tí mu lo às em pre sas que se uti li-
zem de em pre ga dos por ta do res de de fi ciên cia fí si ca,
sen so ri al e/ou men tal, com des vio do pa drão mé dio.

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

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

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

Da Li cen ça por Mo ti vo de Do en ça
em Pes soa da Fa mí lia

Art. 83. Po de rá ser con ce di da li cen ça ao ser vi-
dor por mo ti vo de do en ça do côn ju ge ou com pa nhe i-
ro, dos pais, dos fi lhos, do pa dras to ou ma dras ta e en -
te a do, ou de pen den te que viva às suas ex pen sas e
cons te do seu as sen ta men to fun ci o nal, me di an te
com pro va ção por jun ta mé di ca ofi ci al (Re da ção dada
pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)

§ 1º A li cen ça so men te será de fe ri da se a as sis-
tên cia di re ta do ser vi dor for in dis pen sá vel e não pu der
ser pres ta da si mul ta ne a men te com o exer cí cio do
car go ou me di an te com pen sa ção de ho rá rio, na for -
ma do dis pos to no in ci so II do art. 44. (Re da ção dada
pela Lei nº 9.527, de 10-12-97).

§ 2º A li cen ça será con ce di da sem pre ju í zo da
re mu ne ra ção do car go efe ti vo, até trin ta dias, po den-
do ser pror ro ga da por até trin ta dias, me di an te pa re-
cer de jun ta mé di ca ofi ci al e, ex ce den do es tes pra zos,
sem re mu ne ra ção, por até no ven ta dias. (Re da ção
dada pela Lei nº 9.517, de 10-12-97)

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123, DE 2002

De no mi na Sér gio Ce ot to, a pon te
so bre o Rio Doce na va ri an te da BR-259,
no mu ni cí pio de Co la ti na – ES.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da ”Sér gio Ce ot to“ a pon te

so bre o Rio Doce, na va ri an te da BR-259, no mu ni cí-
pio de Co la ti na, no Esta do do Espí ri to San to.

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

Jus ti fi ca ção

Nas ci do em Cas te lo, em 23-2-43, Sér gio Ce ot to
ado tou Co la ti na como sua ci da de do co ra ção. Nes ta,
de sen vol veu sua car re i ra de mé di co e en trou para a
vida po lí ti ca, fun dan do o MDB da que la ci da de na dé -
ca da de 70. Foi Se cre tá rio de Esta do de Inte ri or e
Trans por tes, Se cre tá rio de Esta do de Trans por tes e
Obras do Go ver no e Se cre tá rio da Casa Ci vil do Esta -
do do Espí ri to San to.

Em sua atu a ção po lí ti ca, des ta cou-se no pro-
ces so de luta pela de mo cra ti za ção do país e, em es -
pe ci al, do Espí ri to San to, sen do um re fe ren ci al na po -
lí ti ca ca pi xa ba para aque les que lu ta vam pela hu ma-
ni za ção da atu a ção go ver na men tal, pela con du ta éti -
ca na po lí ti ca, pelo de sa pe go a car gos ou va i da de
pes so al em be ne fí cio de uma ca u sa, pela aber tu ra ao 
con fron to de idéi as. Nes te caso, po rém, era in tran si-
gen te na de fe sa da co i sa pú bli ca.

Entre suas ban de i ras, sem pre de fen deu a po si-
ção es tra té gi ca do Rio Doce e a ne ces si da de de ou -
tras al ter na ti vas para o eixo ro do viá rio que liga o Nor -
te do Esta do do Espí ri to San to e Nor des te de Mi nas.
Com sua ha bi tu al an te vi são, já de fen dia que a pon te
Flo ren ti no Avi dos, ori gi na ri a men te des ti na da ao trá fe-
go fer ro viá rio (1928) e pos te ri or men te adap ta da ao
trá fe go ro do viá rio (1950) não su por ta ria o au men to
do flu xo de ve í cu los, o que de fato acon te ceu, im pul si-
o nan do a cons tru ção da va ri an te da BR-259, sen do
um dos res pon sá ve is pelo iní cio das obras da pon te.

De no mi nar ”Sér gio Ce ot to“ a pon te so bre o Rio
Doce na va ri an te da BR-259, por seu ca rá ter es tra té-
gi co para a re gião, é mar car de for ma in de lé vel na his -
tó ria de Co la ti na e do Espí ri to San to o nome de um
ho mem que tan to mar cou a vida pú bli ca ca pi xa ba e,
em es pe ci al, de Co la ti na. Um ho mem que, fa le ci do
em 3-5-98, foi e para sem pre será re fe ren ci al de toda
uma ge ra ção.

Essas as ra zões e fun da men tos do pro je to que
sub me to à apre ci a ção dos meus pa res.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Se na-
dor Pa u lo Har tung, PSB/ES.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pe los Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz
Otá vio.

São li dos os se guin tes:

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira  9 07555

MAIO 2002312    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



REQUERIMENTO Nº 235, 2002

Re quer voto de con gra tu la ções pelo 
oc to gé si mo se gun do ani ver sá rio do Papa 
João Pa u lo II

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos do

art. 222, do Re gi men to Inter no, seja ma ni fes ta do,
pelo Se na do Fe de ral, voto de con gra tu la ções a Sua
San ti da de o Papa João Pa u lo II, pelo trans cur so do
seu oc to gé si mo se gun do ani ver sá rio, a trans cor rer no 
pró xi mo dia 18 de maio.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti.

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

REQUERIMENTO Nº 236, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to

Inter no, seja apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral voto
de apla u sos e con gra tu la ções ao tre i na dor da Se le-
ção Bra si le i ra – Luiz Fe li pe Sco la ri.

Jus ti fi ca ção

O tre i na dor da se le ção bra si le i ra, Luiz Fe li pe
Sco la ri, anun ci ou no úl ti mo dia 6 de maio os no mes
dos 23 jo ga do res que irão de fen der o Bra sil na Copa
do Mun do do Ja pão e da Co réia.

Inde pen den te das op ções in di vi du a is de cada
um, Sco la ri de mons trou co e rên cia e fir me za de ca rá-
ter em sua es co lha, ele gen do aque les que ele e a co -
mis são téc ni ca en ten dem como os jo ga do res mais
bem pre pa ra dos nes te mo men to.

A es co lha foi fe i ta em cima de cri té ri os téc ni cos
es ta be le ci dos por aque les que re ce be ram a in cum-
bên cia de for mar e tre i nar a se le ção do Bra sil. Sco la ri
não ce deu a ne nhum tipo de pres são po lí ti ca, uma
de las ace na da até pelo pre si den te da Re pú bli ca e
pelo pre si den te da CBF, e man te ve-se fir me em seus
prin cí pi os, não dan do es pa ço à ne nhu ma for ma de
ex pres são do fa mi ge ra do “je i ti nho bra si le i ro”.

É dis so que o Bra sil está pre ci san do não ape nas
no es por te, mas so bre tu do na po lí ti ca. Se ri e da de, dis -
ci pli na e fir me za de ca rá ter. Já pas sa da hora de
aban do nar mos de uma vez por to das a “Lei de Gér -
son”, onde to dos tem que ti rar pro ve i to em tudo e ado -
tar mos uma nova or dem, onde a éti ca e a com pe tên-
cia va lham mais do que o po der do “quem in di ca”.

Apre sen to esse re que ri men to de Voto de Apla u so
ao tre i na dor da se le ção, Luiz Fe li pe Sco la ri, ex ten si vo a

toda a co mis são téc ni ca. E os vo tos sin ce ros de mu i to
su ces so na Copa do Mun do que, es pe ra mos nós, ter mi-
ne com a con quis ta do pen ta-cam pe o na to para o Bra sil.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Se na-
dor Ma gui to Vi le la

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Nos ter mos do art. 222, §1º, do Re gi men to
Inter no, os re que ri men tos se rão des pa cha dos às Co -
mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz
Otá vio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2002

Acres cen ta in ci so ao ar ti go 103 do
Re gi men to Inter no.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O ar ti go 103 do Re gi men to Inter no pas sa

a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so VIII, re mu ne ra-
do-se o atu al como in ci so IX:

”Art. 103 .............................................
..........................................................
VIII – emi tir pa re cer con clu si vo ofe re-

cen do o com pe ten te di plo ma le gis la ti vo à
pro pos ta de cri a ção de Gru po Par la men tar
in te gra do por par la men ta res bra si le i ros e de 
pa í ses ami gos.“

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

Jus ti fi ca ção

No con tex to de uma eco no mia ex tre ma men te
glo ba li za da onde as di fi cul da des de su pe ra ção das
de si gual da des que se pa ram os pa í ses he ge mô ni cos
de pri me i ro mun do dos pa í ses di tos pe ri fé ri cos cres -
ce de im por tân cia o es tre i ta men to dos la ços eco nô-
mi cos, cul tu ra is e co mer ci a is de na tu re za bi la te ral.

Igual men te, as su me co no ta ção de ex tra or di ná-
ria re le vân cia o pa pel que os Par la men tos po dem de -
sem pe nhar no to can te à iden ti fi ca ção de es pa ços de
apro xi ma ção com vis tas a fa ci li tar o es tre i ta men to
des ses la ços, de modo a pro mo ver um in ter câm bio
ver da de i ra men te pro du ti vo para os in te res ses dos pa -
í ses in te gran tes de Gru pos Par la men ta res de Ami za-
de, como fre qüen te men te te mos ob ser va do no Se na-
do do Bra sil e nos seus si mi la res es tran ge i ros.
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For ma li zar a exis tên cia des ses Gru pos, re co-
nhen cen do-lhes a le gi ti mi da de ao abri go da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res, pa re ce-nos à ma ne i ra mais se -
gu ra e cor re ta de am pli ar a par ti ci pa ção do Con gres so
no en ca mi nha men to de uma po lí ti ca de in ter câm bio
par la men tar mais con sen tâ nea com as exi gên ci as da
nova or dem eco nô mi ca e po lí ti ca mun di al.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002.– Car los
Wil son – Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

Art. 103. À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal com pe te emi tir pa re cer so bre:

I – pro po si ções re fe ren tes aos atos e re la ções
in ter na ci o na is (Const., art. 49, I) e ao Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res;

II – co mér cio ex te ri or;
III – in di ca ção de nome para che fe de mis são di -

plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te jun to a go ver nos
es tran ge i ros e das or ga ni za ções in ter na ci o na is de
que o Bra sil faça par te (Const., art. 52, IV);

IV – re que ri men tos de vo tos de cen su ra, de
apla u so ou se me lhan te, quan do se re fi ram a acon te-
ci men tos ou atos pú bli cos in ter na ci o na is;

V – For ças Arma das de ter ra, mar e ar, re qui si-
ções mi li ta res, pas sa gem de for ças es tran ge i ras e
sua per ma nên cia no ter ri tó rio na ci o nal, ques tões de
fron te i ras e li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé -
reo e ma rí ti mo, de cla ra ção de guer ra e ce le bra ção de
paz; (Const., art. 49, II);

VI – as sun tos re fe ren tes à Orga ni za ção das Na -
ções Uni das e en ti da des in ter na ci o na is de qual quer
na tu re za;

VII – au to ri za ção para o Pre si den te ou o Vi-
ce-Presidente da Re pú bli ca se au sen ta rem do ter ri tó-
rio na ci o nal (Const., art. 49, III);

VIII – ou tros as sun tos cor re la tos.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – O pro je to lido será pu bli ca do e, em se gui da, fi -
ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de
re ce ber emen das, nos ter mos do art. 40,1 § 1º, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Srs. Se na do res, en cer 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 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 gião de Pon -
te de Pe dra, Esta do do Mato Gros so, e dá
ou tras pro vi dên ci as; e

– 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.

Ao pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 145, de
2001, foi apre sen ta da uma emen da, que vai ao exa -
me das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia e de Assun tos So ci a is.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 240, de 2001 –
Com ple men tar, não ten do re ce bi do emen das, será in -
clu í do em Ordem do Dia opor tu na men te.

É a se guin te a emen da ao Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 145, de 2001:

EMENDA (de ple ná rio)

Apre sen ta da ao 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, e 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, Esta do
de Mato Gros so, e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1–PLEN

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 1º do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 145, 2001, dan do a se -
guin te re da ção:

”Art.1º..................................................
............................................................
Pa rá gra fo úni co. Cabe à Co mis são

Téc ni ca com pe ten te re a li zar au diên cia pú-
bli ca com a co mu ni da de in dí ge na di re ta-
men te afe ta da e o ór gão am bi en tal fe de ral
res pon sá vel pelo es tu do de im pac to am bi-
en tal do em pre en di men to, como con di ção
mí ni ma de in for ma ção in dis pen sá vel à pre-
ten di da au to ri za ção.“
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Jus ti fi ca ção

Con si de ran do a fal ta de Lei Com ple men tar de
re gu la men ta ção do dis pos to no art. 231 da Cons ti tu i-
ção, es pe ci al men te no que se re fe re aos cri té ri os de fi-
ni do res do que seja o re le van te in te res se pú bli co
como ele men to con di ci o nan te de au to ri za ção des ta
na tu re za, é ne ces sá rio re u nir um mí ni mo de da dos
con cre tos e as se gu rar ple na cla re za à ma ni fes ta ção
do con sen ti men to pré vio in for ma do das po pu la ções
afe ta das e ao pa re cer do ór gão am bi en tal res pon sá-
vel pela ava li a ção dos im pac tos da obra pre ten di da,
de modo a in for mar e va li dar a de ci são do Con gres so
Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2002. – Ma ri na
Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do
Bra sil, o Ofí cio nº 1.206.2/2002, de 29 de abril úl ti mo,
in for man do, nos ter mos do art. 3º da Re so lu ção nº 23, 
de 1996, do Se na do Fe de ral, as ope ra ções de cré di to
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 e dos Mu ni cí pi os, de ca -
rá ter não-reembolsável, ana li sa das e re gis tra das por
aque la Au tar quia, no tri mes tre de ja ne i ro a mar ço de
2002, em mon tan te equi va len te a sete mi lhões, oi to-
cen tos e no ven ta e sete mil e qui nhen tos dó la res nor -
te-americanos.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da re fe ri-
da Re so lu ção, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pas sa-se à lis ta de ora do res ins cri tos.

O pri me i ro ora dor é o Se na dor Ney Su as su na,
do PMDB do Esta do da Pa ra í ba.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to, no bre Se na dor Ney Su as su na, que
fala por ces são do Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Mu -
i to obri ga do, no bre Pre si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, quem olha a his tó ria da
hu ma ni da de ve ri fi ca que este ani mal ra ci o nal, o ho-
mem, teve em sua tra je tó ria mu i tas, mas mu i tas si tu a-
ções di ver sas. Em seu pro ces so de evo lu ção – Ean-
trop tos Dal so ni, Si nant hro pus pe ki nen sis, ho mem de
Ne an der tal, Cro-Magnon –, em cada uma de suas
eta pas, ha via trans for ma ções. O ho mem, que era
ape nas co le tor, des co briu a agri cul tu ra e, com isso,
não pre ci sou mais ser nô ma de. Pas sou a vi ver em lu -
ga res mais fér te is, de me lhor de fe sa, e do mi nou não
só as plan tas, mas tam bém os ani ma is. Essa far tu ra

ma i or fez com que mu das se o per fil da hu ma ni da de:
as mu lhe res não pre ci sa vam mais es pe rar que os fi -
lhos an das sem para ter ou tros fi lhos, o que au men tou
a fer ti li da de, au men tou o nú me ro de mem bros das fa -
mí li as. Sur gi ram, en tão, as vi las, as ci da des. E, com
elas, sur gi ram as do en ças, os ger mes – va río la, sa -
ram po, pes te e tudo mais. 

Por mu i to tem po, as po pu la ções es par sas não
ti nham es ses pro ble mas, tan to é que, quan do os eu -
ro pe us che ga ram aos con ti nen tes cuja po pu la ção era 
mais es par sa, trou xe ram com eles não só os ca va los,
que ate mo ri za ram os as te cas, não só as ar mas de
fogo, que pa re ci am trans for má-los em Deus – aper ta-
vam o ga ti lho e caia al guém lá na fren te, ful mi na do –,
não só as es pa das de aço que cor ta vam os bas tões,
as úni cas ar mas que ti nham os ín di os, mas trou xe ram
os ger mes, que ma ta ram po pu la ções in te i ras nas
Amé ri cas do Nor te e do Sul e na Oce a nia, por que não 
ha via an ti cor pos para es ses ger mes. Na que la épo ca,
isso era um mal.

De po is, hou ve a evo lu ção. Esta bi li za ram-se as
po pu la ções, e al guns pa í ses co me ça ram a de ter qua -
li da de de ar mas. Foi a po lí ti ca da ca nho e i ra, cuja pri -
ma zia cou be à Ingla ter ra. Ou se fa zia como aque le
país que ria, ou ele bom bar de a va as ci da des. Era o
gran de po der da épo ca.

Avan ça mos. Che ga mos à guer ra quí mi ca, como 
acon te ceu na Pri me i ra Gu er ra Mun di al. Che ga mos às 
po de ro sas má qui nas de guer ra, como foi o caso da
Se gun da Gu er ra Mun di al. Este era o te mor das na-
ções: o po der mi li tar de al guns, mis tu ra do in clu si ve
com a ide o lo gia.

Não pa rou por aí, por que este mun do é mu tan te.
De re pen te, pas sou a ha ver a guer ra da tec no lo gia: a
bom ba atô mi ca, a co mu ni ca ção pelo rá dio, pela te le-
vi são, por sa té li tes, tudo o que se pos sa es pe rar. Veio
a bom ba or bi tal – já cir cu lam vá ri as –, que pode ex -
plo dir a qual quer mo men to, aca ban do ime di a ta men te
com o oxi gê nio num diâ me tro de 100 km e pro vo can-
do a mor te de todo ser vivo, ou, até mes mo, como
aca ba mos de ver, no Afe ga nis tão, as bom bas de 600
to ne la das, que caem e aca bam com tudo em vol ta.

É um te mor. O mun do está pas san do por no vas
mo di fi ca ções, que ate mo ri zam até mais do que tudo
que men ci o nei – os ger mes, as ar mas de fogo, os ca -
nhões, as bom bas. Esta mos, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, vi ven do numa al de ia glo bal, onde um 
fato que acon te ce na Co chin chi na pode re fle tir-se,
hoje, no Bra sil, com mu i ta se ri e da de. Esse é o mun do
fi nan ce i ro, ca paz de fa zer a der ro ca da da eco no mia
de um país em mi nu tos.
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O po bre do Bra sil tem tido pou ca sor te na sua
área eco nô mi ca. Para se tor nar in de pen den te, teve
de as su mir a dí vi da que Por tu gal ad qui ri ra com a
Ingla ter ra – o di nhe i ro que aque le país ha via to ma do
des te para com ba ter a nos sa in de pen dên cia – e, des -
de en tão, nun ca pa rou de de ver. Mes mo na épo ca em
que nos ca pi ta li za mos, ven den do pro du tos du ran te a
Se gun da Gu er ra Mun di al, gas ta mos di nhe i ro com
plás ti co – quem não se lem bra dis so? – e con ti nu a-
mos au men tan do a nos sa dí vi da, que hoje é as tro nô-
mi ca. São R$18 bi lhões para in ves ti men to e mais de
R$600 bi lhões para pa gar a dí vi da.

A nos sa vul ne ra bi li da de eco nô mi ca é enor me. E
tal vez seja este o País, seja esta a ter ra, nes te mun do
glo ba li za do, onde o lu cro dos ban cos é o ma i or. Atu al-
men te, fi ca mos pas mos ao com pa rar mos o per cen tu al
de lu cro dos ban cos nos Esta dos Uni dos e no Bra sil.

Não es tou con tra os ban cos. Estou, Srªs e Srs.
Se na do res, im pres si o na do com a mu dan ça ge ral que
o mun do so freu. A se gu ran ça está cada vez mais pe ri-
cli tan te, des de aque le se tem bro ne gro, nos Esta dos
Uni dos, com o aten ta do con tra as tor res gê me as.
Hoje, qual quer ci da dão, quan do pega um avião para ir 
a qual quer lu gar, é re vis ta do vá ri as ve zes. Na se ma na
pas sa da, para V. Exªs te rem uma idéia, es ti ve nos
Esta dos Uni dos e, numa mes ma tar de, fui re vis ta do
qua tro ve zes; tive que ti rar o sa pa to qua tro ve zes,
para pas sar no raio x. Tive que ex pli car por que es ta va
com tan to di nhe i ro no bol so para en trar no país e,
para mi nha sur pre sa, por que ti nha tan to di nhe i ro no
bol so ao sair. Na ma i or po tên cia do mun do, é obri ga-
tó rio de cla rar-se com quan to se está en tran do – o que 
era nor mal no caso de va lo res aci ma de US$5 mil dó -
la res – e, ago ra, é tam bém obri ga tó rio de cla rar-se
com quan to se está sa in do. No Bra sil e em to dos os
pa í ses, saem mi lhões e bi lhões por meio ele trô ni co, a
qual quer mo men to, sem ne nhum con tro le. Mas não é
esse o pior pro ble ma, nem o nos so te mor ou a ra zão
que me traz à tri bu na.

Hou ve uma épo ca em que os eu ro pe us ti nham
mu i to medo dos vi kings. Esta vam em suas vi las, e, de
re pen te, en cons ta vam bar cos. Ho mens ca be lu dos,
ves ti dos de pe les, ma cha dos na mão, en tra vam e ma -
ta vam to dos, le va vam o gado, as mu lhe res bo ni tas e
tudo que po di am. Era o te mor. Por sé cu los, ocor reu
isso na Eu ro pa. Hoje, o te mor não são os vi kings, os
ger mes, as ca nho ne i ras, a bom ba atô mi ca, mas o
pro ble ma fi nan ce i ro.

Sur pre en do-me quan do vejo um país onde o ín -
di ce de lu cro dos ban cos é as tro nô mi co, onde ban cos
im por tan tes vi e ram para com prar ban cos na ci o na is, a 
pre ços al guns jus tos ou tros vis. Fi ze ram ca de i as gi -

gan tes cas.E são eles mes mos que se en car re gam de 
di zer que o Bra sil, que co nhe cem tão bem, um país
con ti nen tal e com tan tas ri que zas, é vul ne rá vel. Per -
gun to-me: por que di zem isso? A des cul pa era ora a
cri se na Argen ti na, ora a cri se na Rús sia, ora a cri se
na Ve ne zu e la. A toda hora, ha via uma cri se, e nós é
que “pa gá va mos o pato”. Caía a nos sa eco no mia.

A esse res pe i to, co me cei a ra ci o ci nar e peço a
cada um de V. Exªs que o fa çam co mi go. Hou ve uma
épo ca, num de ter mi na do go ver no, em que se di zia,
por exem plo, que im por ta ría mos ar roz. Na Bol sa de
Fu tu ros, o pre ço des se pro du to caía. Alguém, en tão,
com pra va o pro du to, e de po is vi nha a or dem de que
não mais im por ta ría mos. O pre ço do ar roz su bia, e al -
guém ga nha va uma for tu na.

Será que não está acon te cen do o mes mo no
Bra sil hoje?

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Ney Su as su na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i to pra zer, con ce do um apar te a V. Exª, Se na dor
Fran cis co Escór cio.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se na-
dor Ney Su as su na, V. Exª está tra zen do a esta Casa um 
tema que nos pre o cu pa mu i to: a ques tão da eco no mia
mis tu ra da com os ban cos. Te mos vis to que só quem
não que bra no Bra sil são os ban cos. E, no pas sa do,
quan do al gum se en con tra va em di fi cul da de, re ce bia
um em prés ti mo be ne vo len te do Go ver no bra si le i ro. O
País está pa ra do, nos sa eco no mia não cres ce, não traz
ri que zas e em pre gos. Eu, que vim da ini ci a ti va pri va da,
es tou pre o cu pa do, bem como to dos os co le gas, com a
si tu a ção de cal ma ria na nos sa eco no mia. Vejo, ao meu
lado, o no bre Se na dor Ber nar do Ca bral, que usa rá da
tri bu na nes ta tar de e fa la rá so bre a si tu a ção do trans-
por te aé reo bra si le i ro, que está que bra do. Enquan to
isso, ouve-se que os ban cos vão mu i to bem. E, a cada
dia, são mais ban cos che gan do. Tra ta-se de um bom
ne gó cio. Óti mo ne gó cio! Exce len te ne gó cio! Mas será
que o é para a po pu la ção? E eles ain da se acham no di -
re i to de fa zer chan ta gem, num pro ces so de mo crá ti co
como o nos so, di zen do que, se o can di da to A ga nhar as
ele i ções, pe ga rão a mala e irão em bo ra. É mu i to pre o-
cu pan te essa si tu a ção que V. Exª está tra zen do.
Enquan to isso, es ta mos aqui na ex pec ta ti va de apro var
ou não a CPMF. To dos cor ren do para cima e para ba i xo,
à pro cu ra da que le im pos to cha to, en jo a do, que a po pu-
la ção não quer, e que foi in tro du zi do, na épo ca, em ca -
rá ter tem po rá rio, des ti na do à sa ú de. No en tan to, não foi
tem po rá rio, nem é da sa ú de, que está um caos no Bra sil
in te i ro. Sr. Se na dor Ney Su as su na, o as sun to que V. Exª
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está tra zen do nes ta tar de é pre o cu pan te, ain da mais
por ca u sa da si tu a ção da Argen ti na. A úni ca di fe ren ça
que te mos em re la ção àque le país vi zi nho é o fato de
que ain da te mos cré di to no FMI. Sou so li dá rio a V. Exª,
por sua pre o cu pa ção, pelo tema que traz a esta Casa,
que é mu i to opor tu no. Mu i to obri ga do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Fran cis co Escór cio.

Qu an do tra go esse tema – re pi to –, não es tou
sen do con trá rio aos ban cos, mas acre di to que, como
to dos es tão fa zen do re vi são na le gis la ção so bre os
as sun tos fi nan ce i ros, cabe a nós, do Se na do da Re -
pú bli ca, cri ar mos uma sub co mis são na Co mis são de
Eco no mia e nos apro fun dar mos nes sa ques tão.

Uma po tên cia como os Esta dos Uni dos, que an -
tes so men te per gun ta va se es tá va mos en tran do com
mais de US$5 mil no país, ago ra ques ti o na so bre
quan tos dó la res es tão sa in do. Se um país como
aque le co me ça a se pre o cu par com isso, como é que
nós, que es ta mos pas san do por uma si tu a ção eco nô-
mi ca mais di fí cil, não es ta mos ana li san do e atu a li zan-
do a nos sa le gis la ção?

Pen so que este é o mo men to de ve ri fi car mos o
que está acon te cen do nes se sis te ma e, in clu si ve, cri -
ar mos aqui a le gis la ção exis ten te nos Esta dos Uni -
dos. Qu an do ocor re uma si tu a ção de pri vi lé gio de in -
for ma ção, quan do ocor re um bo a to de li be ra do para
fa zer ba i xar ou su bir de ter mi na da ação, pes so as vão
para ca de ia. Aqui só co nhe ço dois exem plos, que
tam bém não de ram em nada.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço o
apar te do no bre Se na dor Lind berg Cury, re pre sen tan-
te do Dis tri to Fe de ral.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ney
Su as su na, con fir mo tam bém o que foi dito an tes: re al-
men te o pro nun ci a men to de V. Exª pro mo ve uma sé -
rie de re fle xões, e uma de las diz res pe i to a essa si tu a-
ção dos ban cos em nos so País. São lu cros fa bu lo sos
que, se gun do da dos, até nes se pri me i ro se mes tre, ul -
tra pas sa ram R$18 bi lhões, numa épo ca em que a
eco no mia está es tag na da, com uma mé dia de 2,2%
de cres ci men to ao ano, e em que o de sem pre go é re -
al men te mu i to gran de. Te mos que me dir es sas con se-
qüên ci as. Uma des sas su ges tões so bre as qua is V.
Exª co me çou a fa lar diz res pe i to à re for ma tri bu tá ria.
Pre ci sa mos pas sar por essa re for ma. Um sis te ma em
que há 60 ti pos de im pos tos, ta xas e con tri bu i ções
não pode en fren tar a com pe ti ti vi da de das nos sas em -
pre sas. V. Exª, que, como eu, veio do meio em pre sa ri-

al, sabe das di fi cul da des exis ten tes. A in dús tria e o
co mér cio não têm pos si bi li da de de cres ci men to e
sim ples men te es tão mar can do pas so, es tão ten tan do
so bre vi ver numa épo ca como esta, num país que tem
um po ten ci al de cres ci men to enor me, num país de
ex ten são con ti nen tal. Vale a pena re fle tir mos um pou -
co so bre uma pro pos ta. A pro pó si to, te nho de fen di do
a tese da sim pli fi ca ção tri bu tá ria. Não me re fi ro à re -
for ma tri bu tá ria, por que en ten de mos que se tra ta de
um ano po lí ti co; ao mes mo tem po, é im pos sí vel apro -
vá-la. Mas a sim pli fi ca ção já traz um con tex to que po -
de ria fa zer com que as em pre sas co me ças sem a
cres cer, den tro do se guin te prin cí pio: mu i tos pa gan do
pou co e não pou cos pa gan do mu i to. Apro ve i ta ria o
en se jo para per gun tar a V. Exª, den tro da sua vi são
ma cro e co nô mi ca, se re al men te esse as pec to é um
dos que me re cem ser abor da dos com re fe rên cia ao
cres ci men to do nos so País.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não te -
nha dú vi da, no bre Se na dor Lind berg Cury, de que
esse é um dos as pec tos que me re cem a nos sa re fle-
xão.E, quan do ve nho na tar de de hoje à tri bu na, vol to
a in sis tir: os ban cos são ne ces sá ri os. Fui o pre si den te
do pro gra ma que bus cou a re vi ta li za ção dos ban cos.
Não foi um pro gra ma caro, cus tou me nos de 2% do
PIB. Na Ve ne zu e la, esse pro gra ma cus tou 17% do
PIB; em al guns pa í ses, cus tou mais de 20% do PIB. O
nos so pro gra ma fi cou den tro dos li mi tes mí ni mos.
Mas há al gu mas ques tões so bre as qua is te mos que
re pen sar. É essa a pro vo ca ção que tra go à tri bu na. É
hora de ana li sar mos a si tu a ção.

Há os que sol tam os bo a tos, e, pela pri me i ra
vez, vi ban cos as su mi rem po si ções da no sas à nos sa
hon ra eco nô mi ca. E, ime di a ta men te, hou ve re fle xos:
caiu bol sa, su biu dó lar. Isso é pos sí vel? Num país
qual quer de pri me i ro mun do, ha ve ria uma pu ni ção.

Mas me per gun to mais. Qu e ro de i xar para a re -
fle xão de V. Exªs, ao en cer rar o meu pro nun ci a men to,
a se guin te in da ga ção: como se re co lhem os im pos tos
nos Esta dos Uni dos? Srªs e Srs. Se na do res, nos
Esta dos Uni dos, quan do al guém quer pa gar um im -
pos to – o INSS, por exem plo –, vai ao ban co e de po si-
ta na con ta do Te sou ro. A con ta é do Tesou ro; o di nhe-
i ro en tra no mes mo dia. Como é fe i to no Bra sil? De po-
si ta mos no ban co, que tem, na te o ria, D + 1. O ban co
fica com aque le di nhe i ro em seu nome. Pri me i ra men-
te, algo que é pú bli co é trans for ma do em pri va do. Mas 
to dos os ban cos que que bra ram, em vez de D + 1, de -
vi am 60, 120, 360 dias. Ou seja, por mais de tre zen tos
dias, não re co lhe ram o di nhe i ro do INSS! Isso me re ce
ser re pen sa do. Isso que es tou fa lan do é mu i to gra ve.
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Por que não sim pli fi car mos e de po si tar mos di re-
ta men te na con ta do Te sou ro, mes mo com a co bran-
ça de taxa? Nós pa ga mos a taxa! Mas por que, além
de co brar a taxa, co lo ca mos o di nhe i ro em uma con ta
ge né ri ca, o qual só será re co lhi do pos te ri or men te, 30, 
60 ou 90 dias de po is? Ao ana li sar mos as con tas dos
ban cos que que bra ram, ve ri fi ca mos que em ne nhum
ha via me nos de 60 dias.

É pre ci so re pen sar mos essa ques tão. Pro po rei,
na Co mis são de Eco no mia, a cri a ção de uma sub co-
mis são para ana li sar e atu a li zar a nos sa le gis la ção.
Já que es ta mos vi ven do num mun do de tem po real,
que a nos sa le gis la ção seja a do tem po real em que
es tão vi ven do as po tên ci as fi nan ce i ras, que hoje nos
es cra vi zam de cer ta for ma!

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 pró xi mo ora dor ins cri to, o 
no bre Se na dor pelo PFL do Esta do do Ama zo nas,
Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos sa be mos
da in dig na ção ha vi da com a de mis são de mem bros
da di re to ria da Asso ci a ção de Pi lo tos da Va rig, a pon -
to de ser con si de ra da uma re ta li a ção da em pre sa a
ma ni fes ta ções con trá ri as à re du ção de seu qua dro de 
fun ci o ná ri os.

Sem que rer re to mar a dis cus são so bre o fato, a
res pe i to do qual, aliás, a em pre sa apre sen tou uma ver -
são di fe ren ci a da dos atin gi dos, gos ta ria, en tre tan to, de 
re cu pe rar o de ba te a res pe i to da ver da de i ra mo ti va ção
des se e de ou tros epi só di os aná lo gos, que é a gi gan-
tes ca cri se que atin ge a avi a ção aé rea bra si le i ra.

Não que ro, com isso, mi ni mi zar a ocor rên cia
das de mis sões nem ne gar-lhes o com po nen te dra-
má ti co na atu al con jun tu ra em pre ga tí cia do País. De -
se jo, tão-somente, re con du zir a dis cus são para o seu
foco prin ci pal, o que nos exi gi rá um es for ço de re-
cons ti tu i ção his tó ri ca dos fa to res que con cor re ram
para a ins ta la ção da ma i or cri se já vis ta no se tor.

O trans por te aé reo, pra ti ca men te ini ci a do em
1945, logo após a Se gun da Gu er ra Mun di al, cres ceu
de 5% a 6% ao ano, até o iní cio da dé ca da de 90,
quan do a com pe ti ção das te le co mu ni ca ções fez, pela 
pri me i ra vez, cair a de man da.

To man do como re fe rên cia o ano de 1960, épo ca
em que o trans por te aé reo co me çou a ope rar com
aviões a jato, mu i ta co i sa mu dou. O pre ço de com pra

dos aviões foi mul ti pli ca do por mais de 1.200%. Adi ci-
o nal men te, se se le ci o nar mos...

Adi ci o nal men te, se se le ci o nar mos os cus tos tí pi-
cos de uma em pre sa de trans por te aé reo, como, por
exem plo, os da in fra-es tru tu ra ae ro por tuá ria, de pes so-
al, dos se gu ros, das re fe i ções de bor do, das pe ças de
re po si ção e dos com bus tí ve is, to dos, sem ex ce ção, ti ve-
ram seus pre ços ma jo ra dos de ma ne i ra sig ni fi ca ti va.

Den tro do qua dro mun di al de cri se, se fi car mos
so men te em nos so País, po de re mos com pro var: os
im pos tos no Bra sil são mais al tos do que os que afe -
tam nos sos con cor ren tes lá fora; os cus tos de ope ra-
ção da in fra-estrutura em ge ral são bem mais al tos do
que os en con tra dos em pa í ses que os ten tam as me -
lho res em pre sas do se tor; os com bus tí ve is e lu bri fi-
can tes cus tam o do bro do que pa gam as ope ra do ras
nor te-americanas; as com pras fi nan ci a das dos
aviões im por ta dos são mais cus to sas, e os pra zos
para pa ga men to são me no res; os es to ques de pe ças
de re po si ção, de vi do às tí pi cas di fi cul da des de im por-
ta ção, são mais al tos. Tudo isso con cor re para que
nos sas em pre sas ope rem em con di ções des van ta jo-
sas em re la ção aos con cor ren tes.

No pla no in ter na ci o nal, a par tir da dé ca da de
80, a so ci e da de pro du ti va e os go ver nos pas sa ram a
se pre o cu par com as ba ses ope ra ti vas das em pre sas
ex plo ra do ras dos ser vi ços aé re os. No vas re gu la men-
ta ções na ci o na is fo ram es ta be le ci das, e di fe ren tes
ba ses co me ça ram a ser ar ti cu la das para as ope ra-
ções in ter na ci o na is, vi san do a me lho rar o ní vel de se -
gu ran ça. Mé to dos fo ram bus ca dos para a re du ção
das in ter fe rên ci as exa ge ra das dos go ver nos, em prol
de ní ve is mais al tos de efi ciên cia e de cus tos mais ba -
i xos. Con fe rên ci as mun di a is fo ram con vo ca das na
bus ca de con tex tos mais sim ples, ca pa zes de as se-
gu rar me lho res ajus tes nas com ple xas in ter fa ces cri a-
das pe los in te res ses ge ra is.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na dor Ney Su as su na, gos ta ria de de sen vol ver um
pou co mais a tese que me traz à tri bu na an tes de con -
ce der o apar te a V. Exª e aos Se na do res Fran cis co
Escór cio e Amir Lan do, que tam bém de mons tram a
in ten ção de apar te ar-me.

Fa la va nos mé to dos e con ti nuo: o Bra sil, in fe liz-
men te, atra sou-se nes se pro ces so de mu dan ças, e,
so men te no fi nal de 2000, vi mos o Go ver no re a gir, re -
me ten do ao Con gres so Na ci o nal um pro je to de lei cri -
an do no vas ba ses re gu la tó ri as e pre ven do a cri a ção
de uma Agên cia Na ci o nal de Avi a ção Ci vil in de pen-
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den te, como ór gão cen tral de re gu la men ta ção e de
fis ca li za ção. O pro je to, aliás, foi pos te ri or men te re ti ra-
do pelo Exe cu ti vo e ain da não re tor nou.

A mo der ni za ção do qua dro re gu la tó rio é es sen-
ci al para se de ter mi nar o tipo de ser vi ço que con vém
à so ci e da de bra si le i ra. Cla ra men te, o pú bli co está in -
te res sa do em ser vi ços que ofe re çam efi ciên cia,
abran gên cia, dis po ni bi li da de alta e cus tos pro gres si-
va men te mais ba i xos, con quis tan do ní ve is de se gu-
ran ça cres cen tes, no con tex to do trá fe go aé reo, do-
més ti co e in ter na ci o nal.

Entre tan to, sen do uma ati vi da de que de pen de
de con ces são do Po der Pú bli co, as so lu ções não po -
dem sim ples men te ser atri bu í das aos em pre en de do-
res ou aos pro pri e tá ri os das em pre sas. Esses têm
obri ga ções só li das para com seus in ves ti do res e aci o-
nis tas, mas as au to ri da des go ver na men ta is pre ci sam
com pre en der e agir, não de i xan do que a omis são
com pro me ta um dos pi la res da sus ten ta ção do de-
sen vol vi men to na ci o nal.

Emi nen tes Co le gas, ob ser vem que a di fe ren ça
en tre a cri se bra si le i ra e as di fi cul da des ob ser va das
em ou tros pa í ses fica por con ta da ma i or ou me nor
ca pa ci da de de ar ti cu la ção de po lí ti cas e re gras ca pa-
zes de pre ser var, ape sar das di fi cul da des em pre sa ri-
a is, al gum ho ri zon te para o se tor em seu con jun to.

O de se nho de uma po lí ti ca se to ri al para a avi a-
ção ci vil não é ta re fa fá cil, mas é pos sí vel, como se
ob ser vou nas de ci sões to ma das pelo go ver no nor -
te-americano em fa vor da sus ten ta ção dos ne gó ci os
do se tor de po is dos aten ta dos em Nova Ior que.

O epi só dio ter ro ris ta tam bém atin giu as em pre-
sas bra si le i ras, mas uma sé rie de pro ble mas es pe cí fi-
cos do Bra sil agra vou o qua dro, como a ele va da car ga
tri bu tá ria, os al tos cus tos de ope ra ção de in-
fra-estrutura, o peso mais ex pres si vo dos com bus tí-
ve is e lu bri fi can tes so bre as des pe sas da com pa nhia
e – o que é mais im por tan te – a gran de one ro si da de
nas com pras fi nan ci a das de ae ro na ves ante os com -
pe ti do res nor te-americanos e eu ro pe us.

Te nho aqui um edi to ri al do Jor nal do Bra sil de
on tem, em que, por uma des sas co in ci dên ci as, fa-
la-se so bre a cri se da Va rig. E os da dos di vul ga dos
mos tram que essa cri se afe ta prin ci pal men te a Va rig,
a mais tra di ci o nal com pa nhia aé rea bra si le i ra, que
che ga aos 75 anos com o quar to pre ju í zo con se cu ti vo e 
uma dí vi da de US$900 mi lhões. Des de 1997, quan do
lu crou R$27,8 mi lhões, a Va rig não vê a cor azul em seu 
ba lan ço. Em 1998, fe chou o ano com per das de R$25,3
mi lhões, su bin do para um pre ju í zo de R$94,8 mi lhões
em 1999 e de R$148,6 mi lhões em 2000.

Sr. Pre si den te, V. Exª, que é ho mem do Nor des-
te, ob ser ve que o pa tri mô nio lí qui do da em pre sa está
no ver me lho des de 2000 e, no ano pas sa do, fe chou
ne ga ti vo em R$523,1 mi lhões. A re ce i ta lí qui da da
com pa nhia fi cou pra ti ca men te es tá vel em re la ção ao
ano an te ri or, fe chan do o ano em R$5,2 bi lhões, em
com pa ra ção à re ce i ta de R$5,3 bi lhões em 2000.

Vou fa zer mais al gu mas con si de ra ções, Sr. Pre -
si den te, mas não pos so de i xar, de logo, de ou vir os
emi nen tes Se na do res que que rem me apar te ar, para
a mi nha ale gria: os Se na do res Ney Su as su na, Fran -
cis co Escór cio, Lind berg Cury e Ro meu Tuma e o
emi nen te mes tre de to dos nós, pro fes sor La u ro Cam -
pos, meu caro Se na dor. O Se na dor Amir Lan do faz
par te da clas se dos ju ris tas.

Se na dor Ney Su as su na, ouço V.Exª com pra zer.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Sem pre

que ouço V. Exª, fa ço-o com mu i ta ale gria, pela cla re-
za do ra ci o cí nio que sem pre co lo ca à nos sa dis po si-
ção. Esse é um qua dro re al men te mu i to com ple xo.
Qu an do Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos, abri mos um de ba te mu i to pro fun do. Cha ma-
mos aqui to dos os pre si den tes de com pa nhi as, to dos
os res pon sá ve is pela Ae ro náu ti ca, pe los ae ro por tos;
en fim, ou vi mos todo o se tor. No Bra sil, o cli ma é ex tre-
ma men te hos til às em pre sas. Não há em pre sa que
so bre vi va nes te País. Co lo quem Cris to para con du zir
uma em pre sa de avi a ção do por te da Va rig no Bra sil,
e ela irá à fa lên cia. É im pos sí vel re sol ver esse pro ble-
ma, nem por mi la gre! Por que isso acon te ce? Por tudo
o que V. Exª fa lou: pe tró leo, im pos tos e pe ças mais
ca ros. Tudo é mais caro; tudo cria mu i tos pro ble mas.
Um País con ti nen tal como o nos so não pode dar-se
ao luxo de não ter suas li nhas aé re as. E mais: o Bra sil
é o úni co país da Amé ri ca do Sul que ain da tem li nhas
aé re as pró pri as. To dos os ou tros já as ven de ram e se
ar re pen de ram. Esti ve no Se na do ar gen ti no, e um Se -
na dor me dis se: “Ven de mos a nos sa em pre sa e, ago -
ra, te mos de ir para Ma dri, para de lá se guir mos para
qual quer ou tro lu gar. Aca bou nos sa li ber da de de vi a-
jar mos para onde qui ser mos”. Esse é um ris co. No bre
Se na dor Ber nar do Ca bral, não de ve mos pen sar so-
men te na área pri va da. Te mos de pen sar tam bém na
área mi li tar. Te mos 749 ae ro na ves mi li ta res, e ape nas
70 de las es tão vo an do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – E
su ca te a das.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Estão pre -
ci san do de pe ças e não ge ram di nhe i ro. Este é um
País con ti nen tal, onde a Ae ro náu ti ca e o avião são os
pri me i ros a so frer as con se qüên ci as por qual quer

07562 Qu in ta-feira  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    319MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



pro ble ma. Então, não po de mos abrir mão! V. Exª está
de ba ten do um tema in cri vel men te im por tan te. Nos
Esta dos Uni dos, as For ças Arma das pa gam 30% de
todo avião com pra do, por que, se pre ci sa rem usá-lo,
já ba ra te a ram o cus to para em pre sa, ten do pri ma zia
para usá-lo. Há fór mu las. Inú me ros pa í ses usa ram
fór mu las di fe ren tes. Nós, aqui, te mos cru za do os bra -
ços. Há um re la tó rio in te i ro acon se lhan do, mas me di-
da al gu ma foi to ma da. Enquan to isso, as sis ti mos ao
de clí nio des sas em pre sas. Até quan do isso pros se-
gui rá, não sei. Pa ra béns pelo tema es co lhi do! V. Exª
está fa lan do de algo mu i to im por tan te em um país
con ti nen tal como o nos so. Pa ra béns!

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do, Se na dor Ney Su as su na. De po is res pon de-
rei a to dos os emi nen tes Se na do res que me apar te a-
rem.

Ouço nes te mo men to o Se na dor Fran cis co
Escór cio, que tão bem re pre sen ta o Ma ra nhão e está
me dan do a ale gria do apar te.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. V. Exª é um
mes tre.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Sen -
do mes tre, te mos de fa zer elo gi os a V. Exª. Há pou co,
con ver sá va mos a res pe i to des ses te mas, tan to o tra -
zi do pelo Se na dor Ney Su as su na, como o de V. Exª.
Eles se com ple tam. V. Exª apre sen tou da dos a res pe i-
to da Va rig, mas não o fez quan to à Trans bra sil.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Pri -
me i ra men te, quis ter o pra zer de ou vi-los, mas, da qui
a dois mi nu tos, fa la rei da Trans bra sil.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Há
tam bém que se fa lar so bre a Vasp e a Gol. Para mi nha
sur pre sa, há al guns dias, fi quei sa ben do que a Gol,
tão nova, já está no ver me lho. Per gun to: a quem in te-
res sa isso? Eu sei a res pos ta: in te res sa ao ca pi tal es -
tran ge i ro. Como se tra ta de uma con ces são do Go ver-
no bra si le i ro, se nos sas com pa nhi as que bra rem, eles
es ta rão pron tos para ob ter ga nhos. Pa ra béns pelo
tema, que é de gran de uti li da de para a eco no mia do
Bra sil, já que o trans por te aé reo im pul si o na a eco no-
mia bra si le i ra. Mu i to obri ga do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do, Se na dor Fran cis co Escór cio.

Con ce do um apar te ao Se na dor Amir Lan do.
O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na-

dor Ber nar do Ca bral, é sem pre pra ze ro so ou vi-lo pelo 

es ti lo e arte, pela sa be do ria e pro fun di da de com que
abor da os te mas.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Mu -
i to obri ga do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Hoje, V. Exª
abor da um tema apa ren te men te dis tan te da qui lo que
de ve ria ser a pre o cu pa ção do Con gres so. Mas não é
as sim. Ao con trá rio: V. Exª tra ta de um tema mu i to atu -
al, ao qual te mos que pres tar mu i ta aten ção, por que
se não per de re mos as nos sas em pre sas aé re as e,
con se qüen te men te, o di re i to de ir e vir. Eu po de ria,
como foi sa li en ta do pelo Se na dor Ney Su as su na, ci -
tar a Argen ti na. Cito a Bo lí via, que ti nha o Lloyd Aé reo
Bo li vi a no, uma em pre sa lon ge va, uma das em pre sas
de ma i or se gu ran ça de todo o mun do. Hoje é im pos sí-
vel to mar qual quer avião, como fa zía mos a tem pos
atrás – in clu si ve, a ta ri fas mais ba i xas –, e voar para
qual quer lu gar do mun do. Hoje, pra ti ca men te, não há
mais esse di re i to de ir e vir para aque les ci da dãos.
Não po de mos per der as nos sas em pre sas. Acre di to
que isso não acon te ce rá, pois o mer ca do bra si le i ro é
mu i to ma i or do que o de ou tros pa í ses la ti-
no-americanos. Não há dú vi da de que V. Exª abor da
um pon to im por tan te. É até uma ques tão de so be ra-
nia na ci o nal.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – É
exa ta men te isso.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – So bre tu do,
nós, da vas ti dão ama zô ni ca, te mos que pres tar aten -
ção a esse as sun to. A nos sa de pen dên cia é ab so lu ta.
Ima gi ne V. Exª se fi car mos ape nas nas mãos de em -
pre sas es tran ge i ras! Elas vão olhar ex clu si va men te a
ren ta bi li da de das ro tas. Pos si vel men te, fi ca re mos iso -
la dos. Va mos no va men te to mar os ga i o las, como fi ze-
ram os nor des ti nos no sé cu lo re tra sa do, e, pos si vel-
men te, as dis tân ci as vão no va men te au men tar en tre
a Ca pi tal da Re pú bli ca e os nos sos lon gín quos Esta -
dos ama zô ni cos. Por tan to, mais uma vez, V. Exª me -
re ce pa ra béns. Fe liz men te, aler ta o Con gres so, en-
quan to há tem po – isso é im por tan te que se diga. É
pre ci so, ur gen te men te, que o Go ver no for mu le uma
po lí ti ca de re cu pe ra ção da avi a ção ci vil. Se isso não
acon te cer, va mos per dê-la. Isso será um de sas tre
para o País, para to dos nós, para a nos sa eco no mia,
por que os re fle xos ime di a tos ad vi rão e a nos sa eco -
no mia per de rá mu i to. So bre tu do, as nos sas re giões
so fre rão com isso, pois, em gran de par te, os ali men-
tos são tras la da dos via aé rea, prin ci pal men te aque -
les mais pe re cí ve is. Va mos per der qua li da de de vida,
mas per de rá mu i to mais o Cen tro-Sul, per de rão mu i to
mais os Esta dos mais de sen vol vi dos. Por tan to, pa ra-

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira  9 07563

MAIO 2002320    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



be ni zo V.Exª e ouço, com aten ção, o dis cur so que se
se gue.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o apar te do Se na dor La u ro Cam pos, meu mes -
tre.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, para mim é sem pre uma sa tis fa ção
ou vi-lo. Gos ta ria de te cer al guns co men tá ri os li ge i ros
por que são mu i tos aque les que pre ten dem pa ra be ni-
zá-lo pelo tema es co lhi do e pela ma ne i ra se gu ra pela
qual o está tra tan do. V. Exª se re fe riu a cer tas es pe ci fi-
ci da des da cri se de nos sa avi a ção, do nos so trans-
por te aé reo, e as com pa rou àque las re la ci o na das à
pro ble má ti ca nor te-americana. Gos ta ria ape nas de
fri sar uma di fe ren ça que me pa re ce es sen ci al. Assis ti-
mos a al guns ca sos re pre sen ta ti vos no Bra sil, como
foi o da Vasp. Essa em pre sa foi pra ti ca men te do a da.
É uma em pre sa pa u lis ta, que foi do a da a cer tos gru -
pos pri va dos, com to dos os au xí li os e be ne fí ci os – in -
clu si ve, hou ve uma ten ta ti va de for ne ci men to de ga -
so li na a pre ços aba i xo dos de mer ca do. Mes mo as -
sim, essa em pre sa, por exem plo, não está con se guin-
do so bre vi ver. Algu mas cri ses são re sol vi das por
meio da do a ção: as em pre sas es ta ta is são en tre gues
a pre ço de ba na na. O ca pi tal in ves ti do, en tão, é mu i to
pe que no. A lu cra ti vi da de de ve ria ser mu i to alta, mas
não acon te ce isso. Em ar ti go que pu bli quei em 1982,
pre vi que ha ve ria a pri va ti za ção. Com a pri va ti za ção,
os ca pi ta is no vos que en tram e que com pram ba ra to o 
gran de pa tri mô nio que foi pri va ti za do pas sam a ter
uma ren ta bi li da de, uma lu cra ti vi da de ma i or. Mas exis -
tem ou tras cri ses que per tur bam ain da aque las em -
pre sas que fo ram be ne fi ci a das com o pro ces so de
pri va ti za ção. No Bra sil, pa re ce-me que um dos gra ves
pro ble mas é jus ta men te esse que as so la ou tras em -
pre sas pri va ti za das, como por exem plo, as do se tor
de ele tri ci da de. Entre nós, há o pro ble ma de in su fi-
ciên cia de de man da tam bém. Há uma cri se que sem -
pre ron da as em pre sas bra si le i ras: a in su fi ciên cia de
de man da. O bra si le i ro é po bre. Cal cu lo que 80% da
po pu la ção bra si le i ra ja ma is vi a jou de avião. Des se
modo, es ta mos im pe di dos de po der con tri bu ir, como
con su mi do res, para gran des e im por tan tes se to res
da ati vi da de na ci o nal. Na avi a ção, acon te ce em par te
isso, e, de tem pos em tem pos, o Go ver no so ci a li za os
pre ju í zos, por que não há como não fa zê-lo di an te de
uma ame a ça con cre ta e inar re dá vel de fa lên cia. Para
man ter os aviões no ar, o Go ver no é obri ga do, de
tem pos em tem pos, a in je tar re cur sos, sob pena de
ver in vi a bi li za da a so bre vi vên cia das em pre sas de
trans por te aé reo do Bra sil, por mais efi ci en tes que
elas se jam. V. Exª tra tou mu i to bem do pro ble ma, e eu

gos ta ria ape nas de acres cen tar esse pe que no grão
de ob ser va ções par ti cu la res a res pe i to do que diz V.
Exª, que, com ma es tria, con se gue de sen vol ver, apro -
fun dar o tema. Con ti nuo sen do es cla re ci do pelo dis -
cur so de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do a V. Exª, Se na dor La u ro Cam pos.

Ouço o Se na dor Lind berg Cury.
O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ber -

nar do Ca bral, como sei que seu tem po está qua se no
fi nal e o Se na dor Ro meu Tuma ain da quer apar teá-lo,
gos ta ria de su ge rir, ba se a do nas in for ma ções que fo -
ram co lo ca das an te ri or men te por to dos e pela abran -
gên cia do seu dis cur so, que esse tema fos se mo ti vo
de uma dis cus são ma i or, quem sabe em uma au diên-
cia pú bli ca, com os re pre sen tan tes das com pa nhi as,
a fim de que pos sa mos to mar co nhe ci men to do que
vem ocor ren do. Como sa be mos que esse é um fe nô-
me no mun di al e en ten de mos que o dó lar com pli cou a
vida das em pre sas, vis to que elas com pra ram ae ro-
na ves com base em va lo res atre la dos ao dó lar, quan -
do exis tia a pa ri da de de um por um, e pa ga ram duas
ve zes e meia o va lor ori gi nal, gos ta ria de pro por a V.
Exª um de ba te so bre este as sun to com um pou co
mais de tem po.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Caro ir mão,
Se na dor Ber nar do Ca bral, de po is da par ti ci pa ção dos 
Se na do res em apar tes ao in te li gen te dis cur so de V.
Exª, que, com co nhe ci men to de ca u sa, pes qui sa e
bus ca as ra zões da de ca dên cia da nos sa avi a ção co -
mer ci al ci vil, eu nada te ria a acres cen tar. O Se na dor
Lind berg Cury já fa lou do câm bio flu tu an te, que ca u sa
um pre ju í zo enor me, por que as com pa nhi as aé re as
com pram as suas pe ças e têm as suas des pe sas em
dó lar, mas ven dem as pas sa gens em real. Os im pos-
tos, por sua vez, são pra ti ca men te im pa gá ve is pe las
com pa nhi as. Estou di zen do isso por que hou ve uma
au diên cia pú bli ca na Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, com os di re to res de to das as com pa nhi as aé -
re as. E se al gu ma pro vi dên cia não for to ma da, das
cin co ou seis com pa nhi as que exis tem atu al men te,
po de re mos ter, da qui a al gum tem po, ape nas uma, se 
mu i to. Des cul pe-me a pro je ção meio ma ca bra, mas é
a con se qüên cia do que vem acon te cen do. V. Exª fa lou
da Va rig, cujo cres ci men to é his tó ri co, por tudo aqui lo
que de sen vol veu na avi a ção co mer ci al bra si le i ra des -
de a sua fun da ção. Hoje, no en tan to, seu Pre si den te
luta de ses pe ra da men te pela so bre vi vên cia. Se gun do
no tí ci as dos jor na is de on tem, a TAM can ce lou vá ri os
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vôos in ter na ci o na is, para evi tar que o pre ju í zo atin ja
os vôos na ci o na is, o que po de ria vir a im pos si bi li tar o
nos so des lo ca men to por todo o ter ri tó rio na ci o nal. Os
vôos re gi o na is pra ti ca men te fo ram ex tin tos. No meu
Esta do, mais de 10 gran des Mu ni cí pi os têm pis ta para 
o pou so de qual quer tipo de avião, mas não há mais
ne nhu ma com pa nhia ser vin do es sas ci da des, de im -
por tân cia vi tal. A Trans bra sil sur giu com o sa cri fí cio
de Omar Fon ta na – que, in fe liz men te, já não está
mais vivo – e luta de ses pe ra da men te para ten tar re e-
qua ci o nar a sua si tu a ção. Omar Fon ta na, como só cio
de gran des em pre sas em San ta Ca ta ri na, sa cri fi cou
todo o seu pa tri mô nio para in ves tir na avi a ção. De po is
de al gu mas dé ca das, che gou ao in su ces so, pela po lí-
ti ca eco nô mi ca que o Go ver no im põe. A Vasp tam bém
está lu tan do pela sua so bre vi vên cia. Ain da há pou co
eu fa la va ao Se na dor Ney Su as su na a res pe i to da avi -
a ção mi li tar. Con ver sei com o co man dan te do Exér ci-
to so bre um pro je to de mo bi li za ção na ci o nal de gran -
de im por tân cia, da mes mo for ma como foi fe i to nos
Esta dos Uni dos, após a ocor rên cia do 11 de se tem-
bro, para ten tar mi ni mi zar o so fri men to com o im pac to
tan to psi co ló gi co quan to fí si co. Qu an do hou ve o in ci-
den te com a Po lí cia Mi li tar da Ba hia, a FAB le vou cin -
co dias para con se guir le var a tro pa para lá, pois está
sem aviões à al tu ra de trans por tar tro pas e a avi a ção
na ci o nal está qua se im pos si bi li ta da de ce der. Estou
ten tan do mos trar a gran de im por tân cia da ma nu ten-
ção das com pa nhi as aé re as, até por que é uma ques -
tão de ris co de vida. Sei que eles têm uma ma nu ten-
ção sé ria, têm cor ta do vôos, di mi nu í do o nú me ro de
equi pa men tos, mas che ga um de ter mi na do mo men to
em que isso de i xa de ser pos sí vel. E quem so fre é a
po pu la ção que usa o avião como meio de trans por te.
Tam bém não nos po de mos es que cer da gran de im -
por tân cia dos Cor re i os, que usam as com pa nhi as aé -
re as para fa zer que a cor res pon dên cia não mais atra -
se. Os Cor re i os são um exem plo vivo da boa or ga ni-
za ção, pois usam as com pa nhi as aé re as para seu
ser vi ço de trans por te de car tas e vo lu mes. Pa ra béns,
Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço ape nas que V. Exª me con ce da mais 
um mi nu to, por que sa be-se que, nos Par la men tos,
quan do o ora dor ocu pa uma tri bu na e o seu dis cur so
é cla u di can te na for ma ou não tem subs tân cia no con -
te ú do, os apar tes o en ri que cem. São os apar tes que
dão va lor à te má ti ca do dis cur so abor da do. Qu an do o
ora dor re ce be um ou dois apar tes, já se sen te de vi da-
men te re com pen sa do por ocu par a tri bu na e to mar o
tem po dos co le gas. Mas quan do ouve seis apar tes, a
co me çar pelo do Se na dor Fran cis co Escór cio, pas-

san do pelo do Se na dor Amir Lan do, pelo do Se na dor
Lind berg Cury, pelo do Se na dor Ro meu Tuma, e pelo
des sa fi gu ra a quem tan to es ti mo, o Se na dor La u ro
Cam pos, vejo que o pon ta pé ini ci al dado pelo Se na-
dor Ney Su as su na en con trou eco na Casa. 

Assim, Sr. Pre si den te, é que gos ta ria de me re -
por tar ao edi to ri al do Jor nal do Bra sil que fala so bre
o en di vi da men to da Va rig – e peço que seja trans cri to
na ín te gra –, quan do, a cer ta al tu ra, diz:

Não se tra ta de re to mar as mal fa da das
ope ra ções hos pi tal com re cur sos pú bli cos.
As em pre sas de man dam, sim, me ca nis mos
de ca pi ta li za ção li de ra dos pelo BNDES,
exa ta men te com a pre o cu pa ção de mu dar o 
per fil de en di vi da men to. Em en tre vis ta ao
Jor nal do Bra sil, o pre si den te da Va rig,
Ozi res Sil va, abor dou o pro ble ma com cla re-
za me ri di a na: “Tal vez ago ra as em pre sas
aé re as bra si le i ras pre ci sem de aju da, mas
por ou tro pe río do ex tre ma men te lon go so-
fre ram des van ta gens em re la ção à com pe ti-
ção ex ter na, em ter mos de tri bu ta ção e re-
gu la men ta ção”.

Ora, Sr. Pre si den te, eu di zia ain da há pou co – e
re to mo a par te fi nal do meu dis cur so com esse re gis-
tro do Pre si den te Ozi res Sil va, a quem co nhe ço de
per to, por que am bos já com pu se mos um Mi nis té rio
nes te País, por tan to lhe afi an ço o que é um tra ba lho
sé rio – que o Go ver no já anun ci ou sua po si ção de
não– in ter fe rên cia ofi ci al na ges tão ou no alí vio da si -
tu a ção fi nan ce i ra das em pre sas aé re as. De fato, é
inad mis sí vel des pen der re cur sos pú bli cos para sal var
em pre en di men tos pri va dos sem que an tes haja a de -
fi ni ção de uma po lí ti ca de trans por te aé reo vol ta da
para os in te res ses ge ra is. Entre tan to, não é ad mis sí-
vel, tam bém, a omis são di an te da for te cri se que se
aba te so bre uma das gran des con quis tas da ini ci a ti va
bra si le i ra, que cri ou com pa nhi as aé re as que ope ram
em pé de igual da de com as em pre sas es tran ge i ras,
mu i tas ve zes su pe ran do-as no que se re fe re à qua li-
da de dos ser vi ços de bor do.

É nes se di fí cil con tex to, Srªs e Srs. Se na do res,
que tra ba lha a in dús tria de trans por te aé reo em nos -
so País. As em pre sas pre ci sam re du zir seus cus tos
para não de sa pa re ce rem, como a Trans bra sil – e eu
di zia ao Sr. Ney Su as su na que se es pe ras se um pou -
co S. Exª ve ria este meu de po i men to –, en gol fa da
pelo ema ra nha do da com pe ti ção e dos re gu la men tos
im pe di ti vos.

Cons ci en te dos ris cos e de suas obri ga ções
para com seus pas sa ge i ros e para com seus 16 mil
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fun ci o ná ri os, a Va rig ini ci ou um pro fun do es for ço para 
re du zir seus cus tos. Tra ba lhou no pre ço das pres ta-
ções dos seus aviões alu ga dos, na me lho ria da efi -
ciên cia dos seus for ne ce do res, na im ple men ta ção de
mé to dos e pro ces sos de au men to de sua pro du ti vi da-
de, na re du ção dos cus tos das ven das, na ma i or ve lo-
ci da de de co lo car seus re ce bí ve is no ca i xa, e as sim
por di an te.

Como se vê, Srªs e Srs. Se na do res, não po de-
mos iso lar o epi só dio da de mis são dos pi lo tos do con -
tex to ge ral das di fi cul da des da em pre sa e das me di-
das de su pe ra ção que vem em pre en den do, sob pena
de co me ter mos um gra ve equí vo co de jul ga men to.

Fi na li zan do, há uma quan ti da de de pro ble mas a 
se rem dis cu ti dos para que o trans por te aé reo bra si le i-
ro en con tre seu ca mi nho de re cu pe ra ção, e o mo-
men to que vi ve mos é ex tre ma men te crí ti co, ame a-
çan do até o pró prio fu tu ro das em pre sas. Não é a
hora para “ope ra ções-padrão”, ou ou tras ações iso la-
das, que po dem en fra que cer, ain da mais, um se tor
tão se ri a men te de bi li ta do.

A nós, do Con gres so Na ci o nal, cabe, nes te mo -
men to, um im por tan te pa pel me di a dor. Pre ci sa mos
in ter ce der jun to aos en vol vi dos para fa zê-los com pre-
en der que a gra vi da de da si tu a ção re quer a ado ção
de me di das amar gas, mas ab so lu ta men te ne ces sá ri-
as para a so bre vi vên cia das em pre sas de trans por te
aé reo em nos so País.

Qu e ro de i xar bem cla ra a po si ção des te Se na-
do: a pre sen te pos tu ra não im pli ca, nem de leve, a de -
fe sa de qual quer in te res se pri va do, mas de um pa tri-
mô nio da Na ção bra si le i ra, im pres cin dí vel ao seu de -
sen vol vi men to e ga ran tia do seu fu tu ro.

Por isso mes mo, Sr. Pre si den te, que ro fa zer um
re que ri men to a V. Exª e te nho cer te za de que V. Exª o
de fe ri rá, na for ma re gi men tal. Peço a V. Exª que de ter-
mi ne a ex pe di ção des te dis cur so, com os apar tes que
o en ri que ce ram, ao Mi nis tro do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, Sér gio Ama ral, ao Mi -
nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, e aos ór gãos cor re-
la tos da avi a ção, como o DAC...

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se
o Sr. Pre si den te per mi tir que eu fe che com cha ve de
ouro este pro nun ci a men to, com mu i ta hon ra ou vi rei V. 
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O tem po do ora dor já está es go ta do. Mas, ten do
em vis ta que hou ve pre ce den tes, V. Exª terá a pa la-
vra, Se na dor José Fo ga ça.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Obri ga-
do, Sr. Pre si den te, e obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca -
bral. Mes mo per ce ben do que V. Exª já es ta va en cer-
ran do o seu pro nun ci a men to e tra tan do dos re que ri-
men tos fi na is à Mesa, que ro fa zer aqui lo que con si de-
ro um de ver: re gis trar, mais um vez, o quan to nu tro de
ad mi ra ção pela pos tu ra de V. Exª, que está de mons-
tran do cons ciên cia de um gra ve pro ble ma de gran de
am pli tu de na eco no mia bra si le i ra. Di zer que o ser vi ço
de trans por te ae ro viá rio é um ser vi ço “pri vi le gi a do”,
ou de uma clas se pri vi le gi a da, é in ter pre tar de uma
for ma não ab so lu ta men te cor re ta e não ab so lu ta men-
te pre ci sa o pa pel que uma em pre sa de avi a ção ope ra
no con tex to de uma eco no mia. O trans por te aé reo,
como qual quer ou tro meio de trans por te – seja o ro -
do viá rio ou o aqua viá rio –, é uma ati vi da de-meio da
eco no mia. É uma ati vi da de que liga o con su mo e a
pro du ção, que liga ati vi da des que são com ple men ta-
res e ne ces sá ri as en tre si. Sem um meio de trans por-
te mo der no e rá pi do, como o trans por te aé reo, o nos -
so País es ta ria, evi den te men te, ain da no prin cí pio do
sé cu lo pas sa do – es ta ría mos ope ran do a eco no mia
no con tex to das pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX e,
por tan to, es ta ría mos um sé cu lo atra sa dos em re la ção
às ou tras eco no mi as mun di a is. Embo ra o trans por te
aé reo seja uti li za do por pes so as que ocu pam uma
po si ção pri vi le gi a da na so ci e da de, é gra ças a essa
cir cu la ção de pes so as que é pos sí vel, tam bém, fa zer
cir cu lar in te li gên cia, cir cu lar in ves ti men tos, ex pan dir a 
eco no mia, ex pan dir em pre gos, ex pan dir opor tu ni da-
des. Enfim, o trans por te aé reo é uma ati vi da de-meio
im pres cin dí vel ao cres ci men to da eco no mia. Por tan-
to, mes mo o tra ba lha dor mais hu mil de, no se tor ou na
área ge o grá fi ca mais lon gín qua do País, es ta ria em
con di ções mu i to pi o res se o Bra sil fos se des pro vi do
de trans por te aé reo, prin ci pal men te o trans por te aé -
reo co mer ci al, que per mi te, como eu dis se, a cir cu la-
ção de ser vi ços de in te li gên cia e de mer ca do ri as, o
que pro pi cia um in cre men to ex tra or di ná rio no fun ci o-
na men to da eco no mia. Por tan to, faço este re gis tro
para di zer que V. Exª fala no sen ti do do bem pú bli co,
do bem co mum, do in te res se ma i or da po pu la ção bra -
si le i ra, ao fa zer o seu pro nun ci a men to, e, por isso,
cum pri men to V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do, Se na dor José Fo ga ça. V. Exª sabe que a
ad mi ra ção que há en tre mim e V. Exª é re cí pro ca e, de 
mi nha par te, am plia-se cada dia mais, sem dú vi da al -
gu ma.

Sr. Pre si den te, que ro con clu ir o meu re que ri-
men to. V. Exª já ano tou os no mes das au to ri da des a
que pedi a V. Exª que en vie o meu pro nun ci a men to.
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Ao cabo e ao fim, quan do es ses ex pe di en tes fo rem
de vi da men te di ri gi dos a es sas au to ri da des, peço que
V. Exª de ter mi ne a ex tra ção de uma có pia e fa ça-a
che gar ao co nhe ci men to do nos so pre za do ami go
Ozi res Sil va, Pre si den te da Va rig, que me re ce essa
de fe rên cia.

É o re que ri men to, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR BERNARDO CABRAL EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Se na dor Ber nar do Ca bral, os re que ri men tos de 
V. Exª se rão aten di dos na to ta li da de, de acor do com o 
nos so Re gi men to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Mu -
i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

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) – V. Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, pela or dem re que i ro tem po
para uma co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª é o pri me i ro ora dor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias,
por per mu ta com o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Ro ber to Re -
quião in for mou-me, há pou cos mi nu tos, que o pro je to
de con ver são da Me di da Pro vi só ria nº 24 foi re ti ra do
de pa u ta na Câ ma ra dos De pu ta dos.

É la men tá vel, por que lu ta mos mu i to para que os 
pe que nos agri cul to res ti ves sem a apro va ção do di re i-
to ad qui ri do há mu i to pe los gran des agri cul to res de
re ne go ci a rem os seus dé bi tos e, des sa for ma, adim -
plen tes, con ti nu a rem con tri bu in do para a pro du ção
de ali men tos, para a ge ra ção de em pre gos, para a ge -
ra ção de ren da.

Espe ra mos que seja tem po rá ria a sus pen são
da vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos e que os pe-
que nos agri cul to res do Bra sil pos sam ter o res pe i to
do Con gres so e do Go ver no, para que pos sam ne go-
ci ar suas dí vi das.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, o Pa ra ná, o Sul
do País e par te do Cen tro-Oeste so frem com a es ti a-
gem. Cer ca de 30% da sa fra de mi lho sa fri nha, e par -
te do tri go se me a do, além do fi nal do ci clo da soja, fo -
ram pre ju di ca dos. Qu an to ao mi lho sa fri nha, cal cu-
la-se uma per da de 30%, que pode che gar a 40%, em
al gu mas re giões.

Fico ima gi nan do por que os pro gra mas so ci a is
no Bra sil vão se am pli an do, vão cres cen do. Por que
to dos os da dos di vul ga dos tan to pe los Se na do res da
Opo si ção quan to do Go ver no de mons tram que o Bra -
sil tem hoje 54 mi lhões de pes so as que vi vem aba i xo
da li nha da mi sé ria; que não ga nham, por tan to, R$80
por mês. 

Fui pes qui sar quem são es ses 54 mi lhões de
pes so as e che guei a uma tris te cons ta ta ção. Qu a tor-
ze 14 mi lhões den tre elas vi vem no cam po e não se
ali men tam de for ma ade qua da – o que é um pa ra do xo
–, de for ma a aten der às re co men da ções mí ni mas da
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, de 2000 ca lo ri as por
dia. Esses 14 mi lhões re pre sen tam, em com pa ra ção
com o to tal da po pu la ção ru ral, mu i to mais do que
aque les que vi vem na ci da de.

Então, a ori gem da mi sé ria, da po bre za, da fal ta
de con di ções de vida da que les que es tão vi ven do no
cam po, na pe ri fe ria ou na mar gi na li da de das ci da des
está exa ta men te na de sa ten ção do Go ver no com os
pro ble mas pon tu a is que vão acon te cen do, que não
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vão sen do so lu ci o na dos e, por tan to, vão se avo lu-
man do, se acu mu lan do, trans for man do-se no caos
so ci al que está aí.

Sr. Pre si den te, V. Exª foi um dos que mais ba ta-
lha ram para que a Me di da Pro vi só ria nº 24 fos se
apro va da com no vos cri té ri os – in clu si ve com a emen -
da da Se na do ra He lo í sa He le na que per mi tiu am pli ar
de 15.000 para 35.000 o va lor dos dé bi tos a se rem
ne go ci a dos.

Só que, ago ra, a re ti ra da de pa u ta des sa ma té-
ria de i xa na ex pec ta ti va mi lha res de pe que nos pro du-
to res. Eu es ta va ani ma do em vir à tri bu na para pe dir
que o Go ver no ne go ci as se os dé bi tos dos pe que nos
agri cul to res, dos agri cul to res fa mi li a res, que es tão
per den do suas sa fras nes te mo men to com a es ti a-
gem – não in clu in do, evi den te men te, nes sa ro la gem
por 25 anos, nas con di ções que es tão sen do ofe re ci-
das para aque les que ti nham dé bi tos e es ta vam ina -
dim plen tes. Mas que es ses que hoje têm cré di to jun to
ao Pro naf e que per de ram a sua sa fra com a es ti a-
gem, com a seca, pos sam ter, pelo me nos, a pror ro-
ga ção do pra zo por um ano para ter uma nova sa fra e,
as sim, pa gar o que de vem.

É im pos sí vel que al guém que te nha con tra ta do
um cré di to de cus te io para plan tar uma sa fra te nha
con di ções ago ra de co brir o dé bi to jun to ao ban co,
jun to ao agen te fi nan ce i ro. É cla ro que aí nas ce rá um
novo pro ble ma so ci al, Sr. Pre si den te, por que o ci da-
dão que deve hoje por não ter co lhi do, não po de rá pa -
gar e, ina dim plen te, não po de rá to mar cré di to para
plan tar a nova sa fra. E, as sim, es ta re mos ex clu in do
mais al gu mas cen te nas de mi lha res de fa mí li as que
se en con tram nes se si tu a ção.

Então, se to dos os pro ble mas que te mos no
País – acu mu la dos como es tão – fos sem re sol vi dos a
tem po, com cer te za o caos so ci al não se ria esse. Te -
ría mos um qua dro so ci al mu i to di fe ren te. Te mos, hoje, 
4,2 mi lhões de fa mí lia que vi vem em re gi me de agri -
cul tu ra fa mi li ar, em que 80% da ren da é pro ve ni en te
do tra ba lho na la vou ra e os mem bros das fa mí li as são 
aque les que to cam a pro pri e da de, fa zen do par te dos
18,2 mi lhões de tra ba lha do res que ain da es tão de-
pen den do de uma la vou ra, de uma agri cul tu ra pro du-
ti va para con ti nu ar no cam po.

Se para cada em pre go no cam po é ge ra do um
equi va len te na ci da de, pelo agro ne gó cio que se for -
ma em tor no da agri cul tu ra, são 36 mi lhões de em pre-
gos, Sr. Pre si den te. No en tan to, pre ci sa mos ver a
qua li da de des ses em pre gos, que está cada vez pior,
por que a ren da da agri cul tu ra, em que pese o au men-
to da pro du ção, não tem cres ci do. A ren da da agri cul-
tu ra tem fi ca do pra ti ca men te es ta bi li za da em ter mos

re a is, ape sar de a pro du ção de grãos ter do bra do no
País, de 1980 até hoje, por tan to em vin te e dois anos,
na mes ma área plan ta da, em fun ção do alto ní vel de
tec no lo gia que foi apli ca do na agri cul tu ra.

Sr. Pre si den te, é pre ci so es tra ti fi car es ses 4,2
mi lhões para ver qual tem sido o pa pel do Go ver no.
Tre zen tos e cin qüen ta mil po dem ser con si de ra dos
pe que nos em pre sá ri os ru ra is; 2 mi lhões têm ren da in -
fe ri or a R$1,5 mil por ano e, por tan to, es tão na que la
con ta que aca ba mos de fa zer que não dá meio sa lá rio
mí ni mo por mês. Um mil e qui nhen tos re a is é a ren da
má xi ma des sas fa mí li as que per fa zem 2 mi lhões de
agri cul to res fa mi li a res, de mi ni fún di os es pa lha dos
pelo Bra sil, in viá ve is, e que só se tor na rão viá ve is se o 
Pro naf se trans for mar em um pro gra ma de Go ver no a
atin gir to das as fa mí li as de agri cul to res fa mi li a res e
não uma par ce la – por que o Pro naf tem aten di do cer -
ca de 20%, isto é, em tor no de 600 mil a 800 mil fa mí li-
as por ano. É mu i to pou co di an te des se qua dro que
pode agra var o caos so ci al.

Essas fa mí li as não en con tram o apo io do Go-
ver no, e a de si gual da de já co me ça na base, na agri -
cul tu ra. Fa lei de 350 mil fa mí li as que têm uma ren da
su pe ri or a R$8,5 mil por ano e que, por tan to, po dem
vi ver de for ma dig na e po dem con ti nu ar no cam po, na
sua pe que na pro pri e da de. Mas, do ou tro lado, es tão
os 2 mi lhões que não têm uma ren da de meio sa lá rio
mí ni mo. Esses são can di da tos a fi car na fila do de-
sem pre go ou a ten tar vol tar para o cam po, para fi car
na fila da re for ma agrá ria, que é in ter mi ná vel, que
cres ce cada vez mais.

Por que, en tão, o Go ver no não re sol ve esse pro -
ble ma en quan to ele cus ta me nos? Exis te um cál cu lo
fe i to pelo Ban co Mun di al e pela pró pria FAO que in di-
ca que um con do mí nio ru ral, para ser man ti do no
cam po por um go ver no, cus ta rá US$2,8 mil; mas
quan do esse con do mí nio se des faz e o agri cul tor é
obri ga do a aban do nar o cam po e ir para a ci da de, ele
cus ta para o mes mo go ver no US$8 mil. Então, os
US$2,8 mil que o go ver no gas ta ria para man ter, com
po lí ti cas pú bli cas efi ci en tes, aque la fa mí lia no cam po,
pas sa rão a US$8 mil quan do essa mes ma fa mí lia for
para a ci da de. Esse é um cál cu lo da FAO e do Ban co
Mun di al. Por que, en tão, em vez de per mi tir que es sas
fa mí li as se jam ago ra con de na das a aban do nar as
suas pro pri e da des, já que elas per de ram a sa fra, não
se apli ca uma po lí ti ca de so cor ro a elas, de for ma a
re sol ver esse pro ble ma?

Ve nho pre gan do, des de que che guei ao Se na-
do, a cons ti tu i ção de um se gu ro ru ral, não nos mol des
da que le que já exis te, em que uma em pre sa da ini ci a-
ti va pri va da ou uma em pre sa mis ta, em São Pa u lo,

07568 Qu in ta-feira  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    325MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



aten de a uma par te dos pro du to res do País, mas com
o Go ver no cri an do um fun do de es ta bi li za ção do se -
gu ro ru ral, o que per mi ti ria que, no caso de in tem pé ri-
es cli má ti cas atin gi rem gran des re giões, gran des ex -
ten sões, elas pu des sem ser co ber tas por esse fun do.
Ne nhu ma com pa nhia es tran ge i ra ou na ci o nal vai in-
ves tir no se gu ro ru ral en quan to não ti ver mos esse
fun do. As in tem pé ri es são im pre vi sí ve is, e quan do
elas atin gem uma re gião ou um Esta do, aca bam que -
bran do a com pa nhia de se gu ro. E é por isso que nin -
guém in ves te nes se se tor.

Se ti vés se mos o fun do de es ta bi li za ção, po de-
ría mos atra ir o ca pi tal es tran ge i ro – so bre o qual tan to
se fala – para fi car no País, para in ves tir e cri ar em pre-
gos aqui, para cri ar com pa nhi as de se gu ro no se tor
ru ral, o que per mi ti ria que os agri cul to res que per des-
sem sua sa fra por frus tra ção pu des sem ser aten di-
dos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, este se ria o mo men to,
a oca sião de o Go ver no as su mir essa po lí ti ca, ou até
de can di da tos a Pre si den te que es tão de ba ten do as
suas po lí ti cas to ma rem essa pro pos ta como uma
meta a ser per se gui da, um com pro mis so a ser as su-
mi do.

O atu al Go ver no – que está no fi nal – não terá
evi den te men te tem po nem au to ri da de mais para im -
plan tar o fun do de es ta bi li za ção. Entre tan to, um novo
go ver no po de ria as su mir essa pro pos ta como meta,
como com pro mis so, pro por ci o nan do se gu ran ça to tal
aos agri cul to res fa mi li a res, aos mé di os agri cul to res, e 
a to dos os agri cul to res bra si le i ros, que po de ri am con -
tra tar se gu ro e, des sa for ma, fi car li vres des se caos
que se apre sen ta qua se sem pre quan do é frus tra da a
sa fra.

De ou tro lado, Sr. Pre si den te, te nho ou vi do aqui
o dis cur so do com ba te à de si gual da de so ci al. É cla ro
que o re fle xo des se pro ble ma que es tou apre sen tan-
do aqui será o cres ci men to das de si gual da des so ci a is
no Bra sil, o em po bre ci men to de mais fa mí li as, que
de i xa rão o cam po para in va dir re giões me tro po li ta-
nas, já su per lo ta das de de sem pre ga dos, e, evi den te-
men te, mais fa ve las apa re ce rão pela mar gi na li za ção
a que se con de nam es sas fa mí li as.

Fui ve ri fi car por que se fala tan to que o Go ver no
bra si le i ro não cum pre o seu pa pel nos in ves ti men tos
na área so ci al. E cons ta tei que não é pou co o di nhe i ro
in ves ti do na área so ci al, só que esse vo lu me de re cur-
sos está sen do apli ca do, no meu en ten di men to, de
for ma to tal men te ina de qua da. Fo ram 135 bi lhões alo -
ca dos no Orça men to de 2002 para a área so ci al, só
que pra ti ca men te a me ta de vai para a Pre vi dên cia
So ci al e o res tan te é di vi di do da se guin te ma ne i ra: 1% 

do PIB, ou seja, 1% da ren da bru ta na ci o nal vai para
as uni ver si da des pú bli cas, e sa be mos que 93% dos
alu nos que fre qüen tam as uni ver si da des pú bli cas no
Bra sil são fi lhos dos 40% mais ri cos da so ci e da de –
isso sig ni fi ca trans fe rên cia de ri que za da clas se mais
po bre para a clas se mais rica; no caso do SUS, que é
o Sis te ma Úni co de Sa ú de, cer ca de 65% dos seus
re cur sos são apro ve i ta dos pe los 40% mais ri cos da
po pu la ção, o que sig ni fi ca tam bém mais uma trans fe-
rên cia de re cur sos num se tor fun da men tal para a
clas se mais rica da po pu la ção. Na Pre vi dên cia, o
caos é ain da ma i or. Na dis tri bu i ção dos re cur sos, há
um dé fi cit de qua se 20 bi lhões por ano. É exa ta men te
aí onde se con cen tram as ma i o res apo sen ta do ri as.

Sr. Pre si den te, para que se co lo que em prá ti ca
uma po lí ti ca de me lhor dis tri bu i ção de ren da no Bra -
sil, é pre ci so que es ses fo cos se jam com ba ti dos. No
Con gres so, há pro je tos de leis que re co men dam que,
pelo me nos, 50% das va gas nas uni ver si da des pú bli-
cas se jam ga ran ti das aos alu nos pro ve ni en tes de es -
co las pú bli cas, atin gin do as sim os mais ne ces si ta dos.
Caso con trá rio, o di nhe i ro ge ra do com os im pos tos
pa gos, prin ci pal men te a CPMF, que é paga pro por ci o-
nal men te pelo mo vi men to ban cá rio de to dos os ci da-
dãos, não es ta rá be ne fi ci an do di re ta men te os ci da-
dãos de ba i xa ren da, por que, como eu dis se, mais da
me ta de do di nhe i ro vai para os 40% da clas se mais
rica da po pu la ção.

Se não com ba ter mos es ses fo cos que cri am a
de si gual da de so ci al, o País con ti nu a rá con vi ven do
com um dra ma que, hoje, afli ge 25 mi lhões de cri an-
ças aba i xo de 15 anos. Dos 54 mi lhões de pes so as
com ren da men sal aba i xo de R$80,00, 25 mi lhões
são cri an ças aba i xo de 15 anos. É cla ro que uma boa
par te des sas cri an ças não es tão ape nas afas ta das
das ne ces si da des bá si cas de con su mo diá rio de co -
mi da, mas es tão tam bém afas ta das das es co las.

É essa si tu a ção que vem agra van do o qua dro
so ci al bra si le i ro. Ago ra mes mo, o Bra sil re ce beu nota
zero de um en vi a do da ONU no que si to Indi ce de De -
sen vol vi men to Hu ma no, à fren te ape nas de dois pa í-
ses, em fun ção exa ta men te da alta con cen tra ção de
ri que za na mão de pou cos e do alto em po bre ci men to
das ca ma das mais po bres da po pu la ção. O IDH bra si-
le i ro é um dos pi o res do mun do.

Sr. Pre si den te, al guns Se na do res di zem que o
Pa ra ná é um Esta do rico, que não pre ci sa de re cur-
sos. O Pa ra ná é um Esta do que pro duz mu i to – 25%
da pro du ção agrí co la na ci o nal –, mas que tem 2,1 mi -
lhões de pa ra na en ses vi ven do na fa i xa da mi sé ria,
com ren da men sal me nor que R$80,00. O que re pre-
sen ta, sem dú vi da ne nhu ma, uma con tra di ção no
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caso de um Esta do que pro duz tan to e onde se fala
tan to na con quis ta da in dus tri a li za ção, como se ela ti -
ves se re sol vi do o pro ble ma de to dos, mas onde há
essa enor me con cen tra ção de ren da.

Sr. Pre si den te, con cluo, pe din do ao Con gres so
Na ci o nal que nos aju de a ges ti o nar jun to ao Go ver no
Fe de ral nes te mo men to em que Esta dos da Re giões
Sul, Su des te e Cen tro-Oeste so frem com a es ti a gem
e em que mi lha res de pro du to res es tão per den do
suas sa fras. Espe ra mos que o Go ver no per mi ta que,
pelo me nos aos agri cul to res fa mi li a res, seja con ce di-
do um pra zo mí ni mo de um ano para que pos sam sal -
dar os dé bi tos con tra ta dos para o plan tio des ta sa fra.
Caso con trá rio, mais pes so as au men ta rão a fila de
de sem pre go, mais fa mí li as fi ca rão na fila da re for ma
agrá ria, in ter mi ná ve is exa ta men te por fal ta de uma
po lí ti ca que vi a bi li ze os agri cul to res fa mi li a res em
nos so País. 

Se não so cor rer mos, ago ra, es ses agri cul to res
que pas sam por essa ne ces si da de, sem dú vi da ne-
nhu ma, eles se rão in vi a bi li za dos no cam po, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re-
quião e, em se gui da, ao Se na dor Lind berg Cury, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre -
si den te, tam bém peço para me ins cre ver para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pror ro go por quin ze mi nu tos a Hora do Expe di-
en te, para que tam bém o Se na dor Luiz Otá vio pos sa
fa zer sua 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, fui sur pre en-
di do, hoje, jun ta men te com os Se na do res Osmar Dias 
e Lind berg Cury, por um pe di do de re ti ra da de pa u ta
de um pro je to que re gu la ri za va, a exem plo da le gis la-
ção fran ce sa, as fran qui as e con ces sões.

Esse pro je to, ini ci al men te de au to ria do Se na-
dor Car los Be zer ra, teve um subs ti tu ti vo, a par tir do
en ten di men to en tre os Se na do res que eu ci tei e o seu 
Re la tor, Se na dor Luiz Otá vio. O en ten di men to que
aca ba va com a ex plo ra ção dos fran que a dos pe los
fran que a do res na ci o na is e in ter na ci o na is. Como eu
dis se, é um pro je to mu i to pró xi mo da le gis la ção fran -
ce sa e li mi ta va a par ti ci pa ção do fran que a do no pa ga-
men to da pu bli ci da de, que era con ti da em 30%, uma
vez que a gran de pu bli ci da de de uma fran quia é a pu -
bli ci da de de mar ca do pro du to, pou co apro ve i tan do o

fran que a do que pode de i xar de sê-lo de uma hora
para ou tra. E li mi ta va, tam bém, a pos si bi li da de de re -
pas ses dos alu guéis além do li mi te real do alu guel
pago

Era um pro je to que de fi nia a pos si bi li da de de um 
acor do de fran quia es ta be le cer um ter ri tó rio que não
po de ria ser, na se qüên cia, in va di do por uma loja de
pro pri e da de do fran que a dor, uma vez que o con tra to
es ta be le ces se em sen ti do con trá rio. Este pro je to ge -
né ri co para as fran qui as no País sur giu do con fli to en -
tre a ca de ia ame ri ca na McDo nald’s e os seus fran-
que a dos. A par tir des se pro ble ma es pe cí fi co, par ti-
mos para uma re gu la men ta ção da le gis la ção bra si le i-
ra.

E, hoje, sur pre en do-me com o fato de o Se na dor
Luiz Otá vio, que já pe diu a pa la vra para fa zer uma co -
mu ni ca ção e, pro va vel men te, vai ex pli car o que eu
tam bém vou ex pli car, re ti rou o pro je to de pa u ta ou
pre ten de re ti rar, por de ter mi na ção ou so li ci ta ção, se -
gun do dis se-me há pou co, de al guns Mi nis té ri os.

Se na dor Fer nan do Be zer ra, será que nem
san du í che mais pode ser na ci o nal? O Go ver no Fe -
de ral não tem mais o que fa zer para vir in ter fe rir no
Se na do da Re pú bli ca na de fe sa de ca de i as in ter-
na ci o na is que se de di cam à ven da de san du í ches?

Aliás, pro vo ca do, que ro apro fun dar essa dis cus-
são num ou tro sen ti do, com ple ta men te di fe ren te, nes -
ta bre ve co mu ni ca ção.

O Pre si den te da Re pú bli ca, se gun do uma re vis-
ta IstoÉ que te nho em mão, de 1993, ad qui riu, em Mi -
nas Ge ra is, uma fa zen da com 746 hec ta res de cam -
po, mais 300 hec ta res de cer ra do, per fa zen do o to tal
de 1.046 hec ta res. Eles pa ga ram ao pro pri e tá rio an te-
ri or, o Sr. Mot ta, a quan tia ri dí cu la de US$1,90 por
hec ta re.

Por que le van to esse pro ble ma? Por que o meu
ra ci o cí nio se en ca de ou. O Pre si den te da Re pú bli ca
com prou uma fa zen da pelo pre ço de um McDo nald’s
por hec ta re, em Mi nas Ge ra is, e fi ca mos dis cu tin do o
ca i xa 2 da Ro se a na Sar ney e a pro ba bi li da de de o te -
sou re i ro do Se na dor José Ser ra ter pe di do, mas não
ter re ce bi do, uma soma, na oca sião da ven da da com -
pa nhia Vale do Rio Doce. Mas o Pre si den te es cri tu rou
a sua pro pri e da de, que fi cou con ta bi li za da ofi ci al men-
te, para efe i to do Impos to de Ren da, em cer ca de
US$2 mil. Hoje, essa pro pri e da de está ava li a da em
US$1 mi lhão.

Diz a re vis ta IstoÉ:

(...) o res to do pre ço cer ta men te foi
pago no cha ma do “por fora”, prá ti ca nor mal-
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men te uti li za da quan do se tra ta de di nhe i ro
sem ori gem, so bras de cam pa nha, por
exem plo. Para que se te nha idéia de va lo-
res, na mes ma épo ca, uma ca mi nho ne te
Che vro let, mo de lo D-20, mu i to apre ci a da
pe los fa zen de i ros da re gião, cus ta va
NCz$15,300 (quin ze mil e tre zen tos cru za-
dos no vos) ou duas ve zes e meia mais o
pre ço re gis tra do pe los 1.046 hec ta res.

Mais sig ni fi ca ti vo ain da é que, a tí tu lo
de ava li a ção da fa zen da para lan ça men to e
ta xa ção, a pre fe i tu ra de Bu ri tis es ta be le ceu
a ci fra de NCz$131.000,00 (cen to e trin ta e
um mil cru za dos no vos, mais de US$40 mil
ao câm bio da épo ca) –– e ela foi re gis tra da
por US$2 mil –-, im por tân cia mais do que
20 ve zes su pe ri or ao pre ço ofi ci al men te re -
gis tra do na tran sa ção.

Di ria o Pre si den te da Re pú bli ca que es tou “re-
quen tan do” uma no tí cia que nun ca teve ex pli ca ção.
Como é que po de mos vi ver em um País mo ra li za do,
com um sis te ma ele i to ral cor re to, quan do o Pre si den te
da Re pú bli ca com pra um hec ta re de ter ra, em Mi nas
Ge ra is, ao pre ço de um “quar te i rão com que i jo”?

O Pre si den te da Re pú bli ca, em vez de se pre o-
cu par com co i sas mais sé ri as, de di ca-se a ten tar pre -
ju di car fran que a dos no Bra sil, por meio de uma ação
di re ta do Exe cu ti vo, pres si o nan do um Se na dor hon ra-
do, que as si nou em ba i xo de um subs ti tu ti vo. Se S. Exª 
o as si nou, sa bia o que es ta va fa zen do, ha via dis cu ti-
do o pro ces so co mi go e com os Se na do res Lind berg
Cury e Osmar Dias. O Pre si den te for ça a re ti ra da para 
pri vi le gi ar uma ca de ia de mul ti na ci o na is. Tal vez exis ta
um elo de pou ca iden ti fi ca ção, um elo de di fí cil re co-
nhe ci men to en tre um “quar te i rão com que i jo”, da
McDo nald’s, e um hec ta re de ter ra em Mi nas Ge ra is.

Este Go ver no, de ci di da men te, não é sé rio, e o
Bra sil está exa us to de tan to en tre guis mo e de tan ta
sub mis são.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, 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, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 237, DE 2002

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, Sr. Pe dro Ma lan, so-
bre o pa ga men to de ser vi ços da dí vi da
jun to ao Gru po Ban co Mun di al.

Se nhor Pre si den te,
Com base no Art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, e no Art. 216, Inci so I, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en -
ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Sr. Pe -
dro Ma lan, so li ci ta ção de in for ma ções so bre a dí vi da
bra si le i ra e pa ga men tos des sa jun to ao Gru po Ban co
Mun di al, en tre os anos de 1990 e 2002, a se rem ob ti-
das jun to à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e ao Ban -
co Cen tral.

O Gru po Ban co Mun di al — atra vés de seus vá ri-
os do cu men tos, em es pe ci al o CAS (Country Assis-
tan ce Stra tegy) — tem ela bo ra do uma sé rie de es tra-
té gi as para nor te ar o seu apo io fi nan ce i ro (con ces são
de em prés ti mos) ao Bra sil. Esses em prés ti mos têm fi -
nan ci a do ati vi da des das di ver sas es fe ras de go ver-
nos es ta du a is e fe de ral, vol ta das, nos aos mais re-
cen tes, para áre as so ci a is e de ajus tes. O Gru po Ban -
co Mun di al tem fe i to ain da uma sé rie de em prés ti mos
a di fe ren tes se to res, com a ga ran tia da União.

Por ou tro lado, de acor do com a Cons ti tu i ção
bra si le i ra, é prer ro ga ti va do Se na do Fe de ral ava li ar e
de ci dir so bre to dos os em prés ti mos com re cur sos ex -
ter nos, to ma dos ou ga ran ti dos pela União. Nos fal-
tam, no en tan to, in for ma ções mais de ta lha das so bre
a apli ca ção des ses re cur sos para que o Se na do cum -
pra a sua fun ção de acom pa nhar e fis ca li zar as ati vi-
da des do Exe cu ti vo.

So li ci to, por tan to, seja en ca mi nha do pe di do de
in for ma ções ao Mi nis tro Ma lan so bre o mon tan te da
dí vi da bra si le i ra jun to ao Gru po Ban co Mun di al e os
res pec ti vos pa ga men tos des de 1990, for ne cen do o
se guin te:

1 – Mon tan te da dí vi da (sal do anu al) de 1990 a
2002, dis cri mi nan do os sal dos dos em prés ti mos to-
ma dos e os ga ran ti dos pela União;

2 – Da dos dos pa ga men tos anu a is, fe i tos pelo
Bra sil ao Gru po Ban co Mun di al, dis cri mi nan do os va lo-
res des ti na dos ao pa ga men to de ser vi ços (ju ros, co mis-
sões e de ma is en car gos) e amor ti za ções do prin ci pal
da dí vi da em cada ano, des de 1990 até 2002;

3 – Taxa mé dia de ju ros e en car gos anu a is, pa -
gos ano a ano, nes se mes mo pe río do.

Bra sí lia, 8 de de maio de 2002 _ Se na do ra He lo-
í sa He le na.

(À Mesa para de ci são.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são, de
acor do com o Re gi men to Inter no, in ci so III do art. 216.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 238, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 175, in ci so IV, do Re gi men to

Inter no, re que i ro in ver são da Ordem do Dia, a fim de
que a ma té ria cons tan te do item nº seja sub me ti da ao
Ple ná rio an tes do item 2.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Anto-
nio Car los Va la da res.

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

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se

à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 151, DE 2002

(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 227, de 2002)

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 de 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 a Isen ção de Vis tos, ce le bra do em
Seul, em 18 de ja ne i ro de 2001.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res, Re la tor: Se na dor
Ge ral do Melo).

O Se na dor Ge ral do Melo, Re la tor da ma té ria na
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
en ca mi nhou à Mesa re la tó rio que con clu iu fa vo ra vel-
men te à ma té ria e que será pu bli ca do na for ma re gi-
men tal, cu jas có pi as en con tram-se à dis po si ção das
Srªs e dos Srs. Se na do res em suas ban ca das.

É a se guin te a ín te gra do pa re cer:

PARECER Nº 335, DE 2002
(De Ple ná rio)

Em subs ti tu i ção à Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res E De fe sa Na ci o nal, so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 151, de
2002 (nº 1.334, de 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.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio
Com fun da men to no dis pos to no art. 49, I, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo, atra vés da
Men sa gem nº 708, de 3 de ju lho de 2001, sub me te ao 
Con gres so Na ci o nal 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.

Em 4 de ju lho de 2001, a re fe ri da men sa gem foi
re ce bi da pela Câ ma ra dos De pu ta dos que, após
apre ci ar o acor do que a acom pa nha, apro vou, em 18
de abril de 2002, o pro je to de de cre to le gis la ti vo per ti-
nen te, for mu la do pela Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res e de De fe sa Na ci o nal e exa mi na do pela Co mis-
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, que re -
co nhe ceu a cons ti tu ci o na li da de, a ju ri di ci da de e a
boa téc ni ca le gis la ti va da pro po si ção.

A tra mi ta ção do pro je to no Se na do Fe de ral foi
ini ci a da no dia 26 de abril do ano cor ren te, e sua dis -
tri bu i ção a esta Co mis são se deu três dias após, ou
seja, em 29 de abril.

É o re la tó rio.

II – Aná li se
Cu i da-se aqui da apre ci a ção de um sin ge lo, mas

de ve ras im por tan te acor do in ter na ci o nal. Para es ta be le-
cer um flu xo mais ágil no in ter câm bio en tre Bra sil e Co-
réia, de ci di ram eles fir mar ins tru men to em que re gu lam a 
isen ção de vis tos em pas sa por tes no trân si to de bra si le i-
ros e co re a nos en tre os dois pa í ses. Esse ca rá ter do
acor do está bem re su mi do no tre cho da ex po si ção de
mo ti vos do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, que acom -
pa nha a men sa gem pre si den ci al, a se guir trans cri to:

O re fe ri do acor do re fle te o an se io dos
dois pa í ses em in ten si fi car suas re la ções
cul tu ra is, ten do como ob je ti vo fa ci li tar a en -
tra da de na ci o na is de um dos pa í ses no ter -
ri tó rio do ou tro, in cre men tan do o flu xo de in -
ter câm bio tu rís ti co, bem como es tre i tan do
ain da mais os la ços de ami za de exis ten tes.
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Há que sa li en tar, por úl ti mo, a im por tân cia da
Co réia do Sul como po tên cia tec no ló gi ca emer gen te,
des ti no, por tan to, de mu i tas vi si tas de gru pos de es tu-
do e pes qui sas e de mis sões co mer ci a is bra si le i ras.
Cabe, ain da, lem brar que a Co réia se di a rá, jun ta men-
te com o Ja pão, a pró xi ma Copa do Mun do de Fu te-
bol, acon te ci men to que, em bo ra iso la do, oca si o na rá
o flu xo de mi lha res de tu ris tas ori gi ná ri os do Bra sil
para aque le país, os qua is, sem dú vi da, se rão be ne fi-
ci a dos pelo acor do, caso en tre em vi gor an tes do iní -
cio do re fe ri do even to.

III – Voto

Em face do ex pos to, por con si de rar mos con ve-
ni en te aos in te res ses do País, opi na mos pela apro va-
ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 151, de
2002, 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 da Co mis são, Ge ral do Melo, Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com ple-

ta da a ins tru ção, pas sa-se à dis cus são do pro je to, em 
tur no úni co.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para dis -
cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor
Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, que ro ser bre ve nes te co men tá rio
para di zer do meu apo io ao re la tó rio do Se na dor Ge -
ral do Melo, por que, na aná li se do seu tra ba lho, S. Exª
diz tex tu al men te:

“Cu i da-se, aqui, da apre ci a ção de um sin ge lo,
mas de ve ras im por tan te acor do in ter na ci o nal. Para se
es ta be le cer um flu xo mais ágil no in ter câm bio en tre Bra -
sil e Co réia, de ci di ram eles fir mar ins tru men to em que
re gu lam a isen ção de vis tos em pas sa por tes no trân si to
de bra si le i ros e co re a nos en tre os dois pa í ses."

Esse ca rá ter do acor do está bem re su mi do no
tre cho da ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Re la-
ções Exte ri o res – e cita o Se na dor Ge ral do Melo o tre -
cho so bre a in cre men ta ção do flu xo de in ter câm bio
tu rís ti co, di zen do:

“Há que sa li en tar, por úl ti mo, a im por tân cia da
Co réia do Sul como po tên cia tec no ló gi ca emer gen te
e des ti no, por tan to, de mu i tas vi si tas de gru pos de es -
tu do e pes qui sas de mis sões co mer ci a is bra si le i ras.

Cabe ain da lem brar que a Co réia se di a rá, jun ta-
men te com o Ja pão, a pró xi ma Copa do Mun do de fu -
te bol. Acon te ci men to que, em bo ra iso la do, oca si o na-
rá o flu xo de mi lha res de tu ris tas ori gi ná ri os do Bra sil
para aque le país, os qua is, sem dú vi da, se rão be ne fi-
ci a dos pelo acor do, caso en tre em vi gor an tes do re fe-
ri do even to”.

Além dis so, Sr. Pre si den te, a mi nha pre sen ça é
para des ta car que a Co réia tem, por meio de di ver sos
gru pos, in ves ti men tos no meu Esta do. Ali, te mos sido
be ne fi ci a dos, e ago ra mu i to mais, por que, ha ven do a
apro va ção des te acor do, fi ca rá mu i to mais fá cil para
os ama zo nen ses des lo ca rem-se para a Co réia.

Por tan to, que ro tra zer o meu abra ço ao povo co -
re a no e as mi nhas con gra tu la ções ao tra ba lho do Se -
na dor Ge ral do Melo.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-

ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 151, DE 2002

(Nº 1334/2001, 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.

(*) A ín te gra do tex to do acor do en con tra-se pu bli ca da no DSF, de 
30-4-2002.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
faz um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes por que es ta mos tra tan do
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002

(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 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 ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 30 de abril pas sa do, quan-
do teve sua dis cus são en cer ra da e a vo ta ção trans-
fe ri da para hoje.

Em vo ta ção a Emen da nº 1-CCJ, Subs ti tu ti vo,
que tem pre fe rên cia re gi men tal.

Con sul to se há al gum Se na dor ou Se na do ra
que que i ra en ca mi nhar a vo ta ção. (Pa u sa.)

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para en ca mi-
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª para en ca mi nhar. Logo a se guir,
con ce de rei a pa la vra, para en ca mi nhar, aos Se na do-
res José Fo ga ça, Anto nio Car los Va la da res e ao Lí der
do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal que es ta mos
vo tan do na tar de de hoje é re sul ta do de um de ba te
que sur giu na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia logo que o TSE, ao res pon der a uma
con sul ta for mu la da por De pu ta dos, ins ti tu iu a cha-
ma da ver ti ca li za ção nas ele i ções.

Na que la oca sião, a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia tra vou um de ba te no sen ti do de
ve ri fi car qual se ria o ins tru men to mais efi caz, do
pon to de vis ta ju rí di co-constitucional, para que o

Con gres so Na ci o nal se ma ni fes tas se a res pe i to da-
qui lo que, no en ten di men to da am pla ma i o ria da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, era
uma in ge rên cia in de vi da do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to-
ral em uma ques tão que era, no nos so en ten di men-
to, de com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo.

Na oca sião, se aven tou a pos si bi li da de de a
Mesa do Se na do pa tro ci nar uma Ação Di re ta de
Incons ti tu ci o na li da de. Esta, in clu si ve, era a pro pos ta
ini ci al. De po is, trans cor ri dos os de ba tes, che gou-se
à con clu são de que a úni ca for ma de o Con gres so
Na ci o nal se ma ni fes tar por meio de um ins tru men to
efi caz e cons ti tu ci o nal se ria por in ter mé dio de uma
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção. A par tir daí for -
mou-se uma co mis são, no âm bi to da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, no sen ti do de pre -
pa rar o tex to e so li ci tar as si na tu ras para que ela pu -
des se tra mi tar. No mes mo dia esse tex to pre li mi nar
foi as si na do, ten do como pri me i ro sig na tá rio o 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. Co le ta mos mais
de cin qüen ta as si na tu ras em ape nas um dia e a
emen da co me çou a tra mi tar.

Pos te ri or men te, o Se na dor José Fo ga ça, Re la-
tor da ma té ria, apre sen tou o seu pa re cer com uma
pe que na mo di fi ca ção em re la ção ao tex to ori gi nal,
mas que, de for ma ne nhu ma, mo di fi ca va o es pí ri to e 
a von ta de que ha via sido ma ni fes ta por oca sião do
de ba te na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia.

Alguns po de rão di zer que não há mais tem po,
pois es ta re mos vo tan do essa ma té ria em pri me i ro
tur no ago ra e só ire mos vo tá-la em se gun do tur no
na se ma na que vem. Então, vai para a Câ ma ra dos
De pu ta dos, onde já há ma ni fes ta má von ta de em re -
la ção à tra mi ta ção des ta ma té ria, haja vis to o en ca-
mi nha men to dado ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
que o Se na do vo tou. Além do que, a tra mi ta ção de
emen da cons ti tu ci o nal, na Câ ma ra, pas sa pri me i ro
pela ad mis si bi li da de da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e da re da ção para, pos te ri or men te, se cri ar
uma co mis são es pe ci al.

Acre di to até que pos sam ter ra zão os que ar gu-
men tam que não ha ve ria mais tem po há bil para que
pu des se ser apro va da an tes do pra zo das con ven-
ções. Só que esta Casa não pode se pa u tar em fun -
ção do es ta do de es pí ri to ou das von ta des da Câ ma ra
dos De pu ta dos. Já acon te ceu di ver sas ve zes de esta
Casa, in fe liz men te, ter-se sub me ti do à von ta de da-
que la. Mas nes se as pec to é pre ci so que o Se na do Fe -
de ral se ma ni fes te a res pe i to des ta ques tão, pois, na
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mi nha opi nião, trans cen de uma mera dis cus são a
res pe i to de quem sai be ne fi ci a do ou quem sai pre ju di-
ca do em re la ção a esta de ci são do TSE. O que deve
nor te ar este de ba te são os prin cí pi os in se ri dos na
nos sa Cons ti tu i ção, al guns de les, in clu si ve, como
cláu su las pé tre as, sen do um de les a ques tão da Fe -
de ra ção.

Vi ve mos em uma Re pú bli ca Fe de ra ti va em que
há a au to no mia re la ti va das Uni da des Fe de ra das.
Além dis so, a Cons ti tu i ção pre vê tam bém a au to no-
mia dos par ti dos po lí ti cos.

Qu an do o TSE dis se que a ver ti ca li za ção se ba -
se a va no Prin cí pio Na ci o nal dos Par ti dos Po lí ti cos, na 
ver da de, na mi nha opi nião, é uma fa lá cia, pois o Prin -
cí pio Na ci o nal dos Par ti dos Po lí ti cos está cla ra men te
ex pli ci ta do na Lei Orgâ ni ca dos Par ti dos, em que se
es ta be le ce um per cen tu al mí ni mo em um nú me ro de
Esta dos para que os par ti dos pos sam se or ga ni zar.

Além dis so, como já foi dito aqui em di ver sos de -
ba tes, esta lei que está re gen do as ele i ções de 2002,
pelo me nos no que diz res pe i to à ques tão de co li ga-
ções na ci o na is e es ta du a is, não foi mo di fi ca da em re -
la ção à le gis la ção de 1994, e é exa ta men te a mes ma
lei que re geu as ele i ções de 1998. Por tan to, em bo ra o
TSE diga que não hou ve qual quer mo di fi ca ção na ei,
o fato é que o TSE le gis lou.

Infe liz men te, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral der ru-
bou a Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de, na pre li-
mi nar, o que, in clu si ve, de for ma al gu ma de põe con tra
essa Emen da Cons ti tu ci o nal. O Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral não ana li sou o mé ri to da ques tão da ver ti ca li za-
ção. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral sim ples men te der -
ru bou a ADIN, na sua pre li mi nar, en ten den do que não 
ca be ria uma Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de
con tra uma Re so lu ção do TSE. 

Por tan to, a de ci são de ve ria es tar nas mãos do
Con gres so Na ci o nal, que é a Casa que tem a prer ro-
ga ti va de le gis lar, como, aliás, está in se ri do na Cons ti-
tu i ção.

Como já dis se, é pos sí vel que a Câ ma ra não vote
essa ma té ria em tem po há bil. Mas en ten do que o Se na-
do Fe de ral não po de ria, e não pode, se abs ter de ma ni-
fes tar-se a res pe i to des se as sun to, mes mo que essa
Re so lu ção ou que essa vo ta ção de hoje não te nha efe i-
tos prá ti cos em re la ção à ele i ção des te ano, mas se ria
uma ma ni fes ta ção ine quí vo ca do Se na do Fe de ral de re -
a fir mar aqui lo que foi a in ten ção do Le gis la dor, quan do
es cre veu a Cons ti tu i ção de 1988, quan do apro vou a Lei
Orgâ ni ca dos Par ti dos Po lí ti cos tan to quan do apro vou a
Lei que vai re ger as ele i ções de 2002, que, aliás, é a
mes ma que re geu as ele i ções de 1988. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, em res pe i to à Cons ti tu-
i ção, que pre vê que o Bra sil é uma Re pú bli ca Fe de ra-
ti va, em res pe i to à Cons ti tu i ção, que pre vê a au to no-
mia dos Par ti dos po lí ti cos den tro da Lei, da qui lo que
está es ta be le ci do na Lei Orgâ ni ca dos Par ti dos Po lí ti-
cos, é que en ca mi nha mos fa vo ra vel men te à vo ta ção
des ta Emen da Cons ti tu ci o nal, por que en ten de mos
que essa é uma for ma, in clu si ve, de um si nal que o
Se na do Fe de ral da ria ao TSE de que esta Casa não
vai ad mi tir mais que ca su ís mos ve nham a ser fe i tos
em tem po in clu si ve in fe ri or àqui lo que ha via sido es ta-
be le ci do pela Cons ti tu i ção, quan do a Car ta Mag na
diz que não pode ha ver mo di fi ca ções nas re gras ele i-
to ra is em pe río do in fe ri or a um ano. Infe liz men te, essa 
Re so lu ção do TSE aca bou pas san do por cima da qui-
lo que era uma gran de von ta de do Cons ti tu in te de
1988, in clu si ve já va ci na do em fun ção dos su ces si vos
ca su ís mos ele i to ra is que fo ram im pos tos na épo ca da 
di ta du ra mi li tar para po der ga ran tir a con ti nu i da de da
sua ma i o ria no Con gres so Na ci o nal.

Sa be mos, Sr. Pre si den te, que pro va vel men te a
apro va ção des sa ma té ria não sur ti rá efe i tos em re la-
ção às re gras das ele i ções des te ano, mas en ten de-
mos como fun da men tal que o Se na do se ma ni fes te
de for ma ine quí vo ca a res pe i to do pen sa men to des ta
Casa Le gis la ti va em re la ção a essa ques tão.

O nos so voto é fa vo rá vel à apro va ção des sa
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal.

Mu i to 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

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, pri me i ra men te,
esta emen da cons ti tu ci o nal tem a as si na tu ra do Pre si-
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia e Re la tor da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, Se -
na dor Ber nar do Ca bral. Mais do que nin guém, o Se na-
dor Ber nar do Ca bral, Re la tor da Cons ti tu i ção, tem o
de se nho do sis te ma ins ti tu ci o nal do País na ca be ça e
pre viu que o de cre to le gis la ti vo não te ria an da men to.

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos está
ale gan do que não co lo ca em vo ta ção o de cre to le gis-
la ti vo por con si de rá-lo in cons ti tu ci o nal. O Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral ale gou in com pe tên cia, inap ti dão
para jul gar uma de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to-
ral, la van do as mãos. Os Srs. De pu ta dos ti ve ram uma
má idéia em hora im pró pria: in ten ta ram uma lei in ter-
pre ta ti va, que tam bém foi der ru ba da. As li de ran ças
re u ni ram-se com o Pre si den te Ra mez Te bet, mas, in -
fe liz men te, não en vi da ram, não con cen tra ram seus
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es for ços para vo tar esta emen da cons ti tu ci o nal apre -
sen ta da pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia. Só res tou esta emen da como ins tru men to
para res ta u rar, na prá ti ca, o que a Cons ti tu i ção, na mi -
nha in ter pre ta ção, sem pre as se gu rou, que é a li ber-
da de ple na, a au to no mia to tal dos par ti dos po lí ti cos
de se au to de ter mi na rem quan to às suas co li ga ções.
Os par ti dos po dem de fi nir-se com re la ção ao seu pro -
gra ma, aos seus es ta tu tos, à sua or ga ni za ção in ter na
e à for ma de se co li ga rem nos Esta dos e no Go ver no
Fe de ral.

O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral in ter pre tou que ca -
rá ter na ci o nal sig ni fi ca to dos os par ti dos te rem a mes -
ma co li ga ção de alto a ba i xo. Mas a Lei Orgâ ni ca dos
Par ti dos – tex to de que fui re la tor – dis põe: “Só é ad -
mi ti do o re gis tro do es ta tu to de par ti do po lí ti co que te -
nha ca rá ter na ci o nal, con si de ran do-se como tal aque -
le que com pro ve o apo i a men to de ele i to res cor res-
pon den te a, pelo me nos, 0,5% dos vo tos da dos na úl -
ti ma ele i ção ge ral para a Câ ma ra dos De pu ta dos”.
Então, é par ti do de ca rá ter na ci o nal aque le que ti ver
0,5% dos vo tos da dos na úl ti ma ele i ção.

Não é con si de ra do par ti do de ca rá ter na ci o nal
aque le que se co li ga de cabo a rabo. Tra ta-se de um
equí vo co, de um erro de in ter pre ta ção, de um ames -
qui nha men to do tex to da Cons ti tu i ção. Por que não é
no epi só dio ele i to ral que os par ti dos vão de mons trar
sua uni for mi da de ou sua co e rên cia. O epi só dio ele i to-
ral é para en fren tar ques tões con jun tu ra is, ques tões
mo men to sas. O epi só dio ele i to ral é o que há de mais
cir cuns tan ci al na vida de um par ti do. O epi só dio ele i-
to ral é para en fren tar o pro ble ma da con jun tu ra eco -
nô mi co-social vi vi da ali no mu ni cí pio, no Esta do ou
mes mo no País. Ora, os go ver nos não são cen te ná ri-
os, não po dem du rar por dé ca das e dé ca das, não po -
dem du rar por cem anos. Os par ti dos, sim. A co e rên-
cia de um par ti do po lí ti co não se mede por um epi só-
dio ele i to ral. Mas o es tra nho, Sr. Pre si den te, o ina ce i-
tá vel é que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral en ten de que
se a cú pu la par ti dá ria fi zer uma co li ga ção es pú ria,
con tra di tó ria, ri dí cu la até, ab so lu ta men te ina ce i tá vel,
até mes mo do pon to de vis ta éti co, não só do pon to de 
vis ta pro gra má ti co, mes mo que haja en tre os par ti dos
um con de ná vel co nú bio de in te res ses mes qui nhos,
ar ma do em cima, aí não res ta al ter na ti va para os par-
ti dos nas re giões. Eles têm que se do brar e se guir, re -
li gi o sa men te, sub ju ga da men te, a de ci são to ma da em 
cima pe las cú pu las.

Vejo, Sr. Pre si den te, par ti dos re gi o na is no Bra sil
in te i ro que não po dem mon tar as suas es tru tu ras de
cam pa nha, que não po dem mon tar a cha pa que
cons ti tu i rá a sua pro pos ta para a ele i ção de 2002,

por que es tão à es pe ra dos vai-e-vem, das idas e vin -
das, dos acer tos e de sa cer tos, das ma ze las e das
con tra di ções, que se ope ram aqui em cima, em ní vel
de dis cus são so bre as can di da tu ras à pre si dên cia da
Re pú bli ca.

São es sas de ci sões to ma das aqui em Bra sí lia
que se rão des pe ja das à for ça, sub ju gan do a von ta de
e do bran do os jo e lhos dos par ti dos na sua base re gi-
o nal. Par ti do não tem au to no mia. Lá o par ti do não tem 
his tó ria. Lá o par ti do não tem vida pró pria. Lá o par ti-
do não tem ra zão. Lá o par ti do é, na ver da de, uma
bes ta de car ga para a von ta de das cú pu las!

É isso que está acon te cen do no Bra sil. Os par ti-
dos em ba i xo das re giões es tão sen do trans for ma dos
em bes tas de car ga para car re gar as con tra di ções
das suas cú pu las na ci o na is!

Entre tan to, Sr. Pre si den te, há uma for ma de sair
dis so, que é apro var a emen da as si na da pelo Se na-
dor Ber nar do Ca bral e 55 Srs. Se na do res, ca paz de
res ta u rar a in ter pre ta ção cor re ta do pró prio tex to
cons ti tu ci o nal, ga ran tin do a au to no mia aos par ti dos
po lí ti cos para se co li ga rem de acor do com suas pró -
pri as ra zões his tó ri cas, po lí ti cas, ide o ló gi cas, cir cuns-
tan ci a is e epi só di cas, de acor do com o con tex to so ci-
o e co nô mi co de cada Esta do.

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 Anto nio Car los Va la da res.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, o re -
la to do Se na dor José Fo ga ça re tra ta a re a li da de do
País com a im po si ção do sis te ma de ver ti ca li za ção
de ter mi na do pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. As pa la-
vras can den tes e ver da de i ras de S. Exª, te nho cer te-
za, ca la ram bem fun do em to dos nós que com po mos
o Se na do Fe de ral e na que les que, len do a Cons ti tu i-
ção Fe de ral e a le gis la ção per ti nen te às nor mas ele i-
to ra is, che gam à con clu são de que a de ci são do Su -
pe ri or Tri bu nal Ele i to ral foi in tem pes ti va, in co e ren te,
con trá ria ao tex to cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, per ten ce mos a um par ti do na ci o-
nal, o PSB, que tem um can di da to a pre si den te da Re -
pú bli ca. O PSB está im pe di do de, nos Esta dos, se co -
li gar a ou tros par ti dos que tam bém te nham can di da to
a pre si den te da Re pú bli ca. Já o par ti do que não tem
pode, em qual quer Esta do, a seu bel-prazer, es co lher
a si gla que me lhor lhe con vi er para fa zer suas ali an-
ças.É uma ver da de i ra ca mi sa de for ça, prin ci pal men-
te con tra par ti dos que re sol ve ram as su mir os ris cos
de apre sen tar para o ele i to ra do bra si le i ro can di da tu ra
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ma jo ri tá ria a pre si den te da Re pú bli ca. Os par ti dos
que não as su mi ram ris co al gum e que não vão mon -
tar pa lan que na ci o nal po dem fa zer co li ga ções as
mais es tra nhas e in co e ren tes, dis tor cen do até os es -
ta tu tos par ti dá ri os. Nes se caso, o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral de i xou os que não têm can di da to a Pre si den-
te da Re pú bli ca de mãos li vres. São dois pe sos e
duas me di das.

Sr. Pre si den te, sa be mos que os úl ti mos acon te-
ci men tos le va ram a pra ti ca men te um rom pi men to en -
tre o PSDB de Fer nan do Hen ri que Car do so e o PFL
do Se na dor Jor ge Bor nha u sen. Tal rom pi men to cer ta-
men te le va rá o PFL, até o dia seis, a to mar a de ci são
de nem lan çar can di da to a pre si den te da Re pú bli ca,
ou seja, o PFL fi ca rá to tal men te à von ta de para es co-
lher o can di da to da sua pre fe rên cia nos Esta dos em
que fun ci o na – e fun ci o na em todo o Bra sil.

Ora, Sr. Pre si den te, não es ta mos con de nan do
que o PFL, nos Esta dos, es co lha o can di da to a pre si-
den te que bem lhe aprou ver; mas es ta mos ple i te an do
que, as sim como o PFL pode fa zer qual quer co li ga-
ção se não ti ver can di da to a pre si den te, seja dada
essa mes ma opor tu ni da de ao PSB, ao PT, ao PSDB,
ao PMDB, en fim, a to dos os par ti dos que, di re ta men-
te ou por co li ga ção, te nham can di da to a pre si den te.

Há uma ver da de i ra in co e rên cia nes sa de ci são
do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que, na prá ti ca, foi ra ti fi-
ca da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que la vou as
mãos e re sol veu não en trar no mé ri to da ques tão.
Mas, se a Cons ti tu i ção diz no seu art. 17 que os par ti-
dos são li vres, que a or ga ni za ção par ti dá ria é li vre e
au tô no ma, não há mo ti vo para uma lei di tar as re gras
de como os par ti dos de vam atu ar nos Esta dos da Fe -
de ra ção bra si le i ra. Quem pode to mar a de ci são de
que a ver ti ca li za ção deve ou não fun ci o nar nos par ti-
dos são as con ven ções ou os con gres sos par ti dá ri os,
já que a pró pria Cons ti tu i ção pre vê que os par ti dos
são li vres. Pois essa li ber da de, Sr. Pre si den te, não
está sen do exer ci da pe los par ti dos po lí ti cos nes se
mo men to em toda a sua ple ni tu de por que ela foi que -
bra da por uma de ci são es ta pa fúr dia do Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral. E olhe que te nho o ma i or res pe i to pelo 
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. É um tri bu nal de gran des
ju ris tas, to mou de ci sões his tó ri cas re ve la das à so ci e-
da de bra si le i ra, trou xe ao ele i to ra do ma i o res fa ci li da-
des e de mo cra ti za ção para as ele i ções em to dos os
ní ve is com as ur nas ele trô ni cas. Mas, Sr. Pre si den te,
o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co me teu um erro his tó ri-
co, um equí vo co im per doá vel ao cri ar dois pe sos e
duas me di das, di fe ren ci an do os par ti dos, fa zen do a
di fe ren ci a ção iló gi ca en tre par ti dos que têm e os que
não têm can di da to a pre si den te da Re pú bli ca que a

seu bel-prazer po dem se co li gar com Deus e o di a bo
e não vai acon te cer nada.

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, para en ca mi-
nhar, por cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. 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, fi quei im pres si o-
na do com a emo ção com que o Se na dor Fo ga ça con -
tes tou esse ex pe di en te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
im pon do a ver ti ca li za ção. É uma emo ção que nas ce
da in dig na ção ao ver a sua li ber da de de ex pres são
par ti dá ria du ra men te atin gi da.

Do pon to de vis ta teó ri co, não há ne nhum re pa-
ro quan to à ver ti ca li za ção. Do pon to de vis ta ide a lís ti-
co é um ob je ti vo tal vez a se al can çar no fu tu ro no Bra -
sil, mas é evi den te que os par ti dos de ve ri am ter um
pe río do para adap ta ção por que te ría mos uma re or ga-
ni za ção par ti dá ria. Se se soma, Se na dor Fo ga ça,
essa in ter pre ta ção ab sur da do Tri bu nal Su pe ri or Ele i-
to ral àque la pro pos ta do Se na dor Bor nha u sen de fi -
de li da de por qua tro anos, que já pas sou na CCJ, te re-
mos o es ta be le ci men to de uma es pé cie de es cra va tu-
ra par ti dá ria no Bra sil. Li ber da de deve ser pre ser va da
nes se mo men to.

Teó ri ca e dou tri na ri a men te, po de ría mos de fen-
der a pro pos ta, mas do pon to de vis ta prá ti co ela é de
uma in con gruên cia ab so lu ta, pois a le gis la ção des ta
ele i ção é a mes ma que pre si diu a an te ri or, e o Tri bu-
nal Su pe ri or Ele i to ral não teve essa in ter pre ta ção. Se
ace i ta mos que o tri bu nal des ta fe i ta está cer to, te re-
mos que in fe rir que na ele i ção pas sa da ele an dou
com ple ta men te er ra do. Então te ría mos uma ele i ção
anu lá vel, nula ou pelo me nos ile gí ti ma. Cer ta men te
essa ori en ta ção do TSE não será obe de ci da pe los
par ti dos bra si le i ros. Já ci tei nes te ple ná rio, Se na dor
Ro ber to Fre i re, San to To más de Aqui no, o Doc tor
Ange li cus: “De so be de cer a uma au to ri da de in jus ta
não é se di ção, é de ver.” Vai ser a ori en ta ção do Tri bu-
nal Su pe ri or Ele i to ral ig no ra da na prá ti ca pe los par ti-
dos po lí ti cos, mes mo que se te nha fle xi bi li za do a pos -
si bi li da de das co li ga ções bran cas sem a uti li za ção do
ho rá rio do rá dio e da te le vi são, o que tor na ain da mais 
pa ra do xal e in com pre en sí vel a me di da.

Vo tan do essa emen da cons ti tu ci o nal, tal vez não 
te nha mos a ne ces sá ria ve lo ci da de para fa zê-la apro -
var na Câ ma ra dos De pu ta dos por que a in fluên cia
dos in te res sa dos na me di da to ma da pelo TSE é mu i to
gran de. Tan to que o de cre to do Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros foi con si de ra do in cons ti tu ci o nal por am pla ma -
i o ria, em bo ra in cons ti tu ci o nal re al men te não o fos se.
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No en tan to, o Se na do da Re pú bli ca, com a res pon sa-
bi li da de que tem di an te dos par ti dos e do Bra sil, deve
aco lher, como eu aco lhe rei, a emen da cons ti tu ci o nal
que es ta be le ce ab so lu ta li ber da de para os par ti dos
na ci o na is de ci di rem so bre as suas ques tões in ter nas.

Que fi que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral no seu
pa pel de cum pri dor da lei. Sem a me nor som bra de
dú vi da, a sua in ter pre ta ção se ca rac te ri za como no-
va tio le gis: o tri bu nal está le gis lan do, e não foi para
isso que foi cri a do. Que tome a pro vi dên cia ne ces sá-
ria com tran qüi li da de e fir me za o Se na do da Re pú bli-
ca, vo tan do a fa vor da emen da que ora se dis cu te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor Ade -
mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não vou en trar nas 
ra zões da emen da cons ti tu ci o nal, pois esta é mais do
que cla ra. Os ar gu men tos aqui apre sen ta dos pe los
Se na do res José Fo ga ça, Anto nio Car los Va la da res e
ou tros fa lam de sua le ga li da de e im por tân cia.

Apro ve i to a opor tu ni da de para te cer uma crí ti ca
con tun den te ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e ao Su-
pre mo Tribu nal Fe de ral, nos sa Cor te má xi ma de Jus -
ti ça. La men to pro fun da men te que o Mi nis tro Nel son
Jo bim seja Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.
Cre io que S. Exª, pela ami za de, pela es ti ma e pela
con vi vên cia que sem pre teve com o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que e com o can di da to José Ser ra, de ve-
ria com pre en der sua di fi cul da de de ser hoje o Pre si-
den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Cre io que fica di -
fí cil S. Exª exer cer um pa pel isen to à fren te des se Tri -
bu nal, ten do a ami za de que tem com o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que e com o Se na dor José Ser ra.

Em se gun do lu gar, S. Exª teve um pa pel po lí ti co,
não só den tro do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral como fun -
da men tal men te no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, S. Exª
tra ba lhou, se es for çou, se em pe nhou, se de di cou,
con ven ceu Mi nis tros da nos sa Cor te Su pre ma de
Jus ti ça a la var as mãos, como Pôn cio Pi la tos, di an te
de uma ques tão tão im por tan te quan to esta.

O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral exor bi tou de suas
fun ções, des res pe i tou o Con gres so Na ci o nal, fez o
que não po dia fa zer, des res pe i tou a Cons ti tu i ção bra -
si le i ra e, la men ta vel men te, o Po der má xi mo da Jus ti-
ça bra si le i ra, que ti nha a obri ga ção e o de ver de con -
tes tar esse ab sur do co me ti do pelo TSE, re sol veu
sim ples men te la var as mãos di an te de as sun to des sa
mag ni tu de, di zen do que em ques tão ele i to ral a pa la-
vra fi nal é do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral.

Enten do essa ati tu de como ab sur da e que nos
leva, a to dos, à des cren ça em nos so Po der Ju di ciá rio.
A de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral foi po lí ti ca – e
este Tri bu nal não pode to mar de ci sões po lí ti cas –,
quan do ti nha o de ver, a obri ga ção de de ci dir so bre o
mé ri to da ques tão que lhe foi apre sen ta da. La men ta-
vel men te, não o fez por que — vol to a di zer — o Mi nis-
tro Nel son Jo bim, Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, exer ceu, den tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral, um pa pel que não lhe com pe tia: fez in ter fe rên cia
po lí ti ca, con ven ceu, usan do da ami za de e in fluên cia,
ou tros Mi nis tros a la va rem as mãos so bre tão im por-
tan te ma té ria. La men ta vel men te, foi man ti da a ver ti-
ca li za ção para as ele i ções, re gra im pos ta ao Bra sil a
sete me ses do pro ces so ele i to ral.

Hoje, es ta mos vo tan do uma emen da cons ti tu ci-
o nal. Espe ro que o Se na do da Re pú bli ca a apro ve,
para que fi que cla ro à Na ção bra si le i ra que o Con-
gres so Na ci o nal não se do bra di an te de de ter mi na-
das im po si ções e vai cum prir seu pa pel, por que so -
men te a nós, Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is do
Bra sil, ca be ria uma de ci são des se por te.

Por tan to, fa lan do em nome do Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro e te cen do uma crí ti ca fron tal e con tun den te
à de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e à omis são
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro vota a fa vor des ta emen da cons ti tu ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o ilus tre Se na dor Jef fer son Pé res, para en ca-
mi nhar, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. 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, se o Se na do apro -
var hoje em se gun do tur no, como se es pe ra, esta
emen da cons ti tu ci o nal, es ta re mos res ga tan do o nos -
so po der le gi fe ran te, nos sa com pe tên cia cons ti tu ci o-
nal usur pa da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e que o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de i xou de cor ri gir, pra ti can-
do o pe ca do da omis são.

Sr. Pre si den te, não ace i to essa má xi ma de que
de ci são ju di ci al não se dis cu te. Cum pre-se, mas se
dis cu te e se cri ti ca. Por que o Ju di ciá rio é in to cá vel e
não pode ser cri ti ca do?

O TSE er rou gra ve men te. Em pri me i ro lu gar,
por que já ha via dado in ter pre ta ção di fe ren te nas ele i-
ções de 1998. Isso era man so e pa cí fi co no mun do
po lí ti co e ju rí di co do País. De re pen te mu dou, fe rin do
fla gran te men te o prin cí pio da anu a li da de, a pon to de
o Se na do Fe de ral ter apro va do aque le de cre to le gis-
la ti vo anu lan do a de ci são, con tra o qual me in sur gi,
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por que en ten do que o Con gres so Na ci o nal não tem
com pe tên cia para anu lar ato do Po der Ju di ciá rio, não
pode atri bu ir-se uma com pe tên cia que a Cons ti tu i ção
não lhe deu  e só po de ria fa zê-lo ex pres sa men te. Vo -
tei con tra aque le de cre to.

Con tu do, mu dar a Cons ti tu i ção para re por o
prin cí pio cons ti tu ci o nal da anu a li da de, isso po de mos
e de ve mos fa zer. Não im por ta se a Câ ma ra não vai
apro var, Sr. Pre si den te. Va mos fa zer a nos sa par te.
Esta Casa, re pi to, se hoje apro var a ma té ria vai res ga-
tar a com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, como úl ti mo ora dor ins cri to, o Se na dor Luiz
Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB  PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ape nas de i-
xar re gis tra do nes ta Casa que tam bém o Par la men to
vive des se an ta go nis mo, des sa dis cus são do con tra-
di tó rio.

Estou con ven ci do da de ci são do Tri bu nal Su pe-
ri or Ele i to ral. Eu já as si mi lei a de ci são da que la Cor te
e te nho cer te za de que a gran de ma i o ria dos bra si le i-
ros tam bém. Exis tem al guns as pec tos que pre ci sam
ser lem bra dos.

Pri me i ro, o Con gres so Na ci o nal não teve a
opor tu ni da de de fa zer a re for ma da Lei Ele i to ral, bem
como a re for ma tri bu tá ria. Hoje, con tu do, de ve mos
es pe ci fi ca men te a re for ma ele i to ral.

O que acon te ceu é que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i-
to ral, por in ter mé dio do Mi nis tro Nel son Jo bim, in ter-
pre tou a Lei Ele i to ral. Isso é, na ver da de o que acon -
te ceu, sa tis fa ça ou não a to dos. A gran de ma i o ria en -
ten deu. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral mu i to ha bil men-
te, a nos sa Su pre ma Cor te não en trou no mé ri to da
ques tão. Man te ve a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i-
to ral por uma ques tão de co e rên cia, por que o TSE é a 
úl ti ma ins tân cia para qual quer dú vi da, dis cus são, re -
cur so na Jus ti ça Ele i to ral. O Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral não po dia ti rar essa res pon sa bi li da de do TSE e o
Mi nis tro Mar co Au ré lio de Melo teve, por in ter mé dio
de seus Pa res, a opor tu ni da de de man ter a de ci são.

No que se re fe re ao as pec to abor da do nes ta
dis cus são, nós pre ci sa mos en ten der que há um Mi -
nis tro do Su pre mo in di ca do pelo Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que por que Sua Exce lên cia foi ele i to e re e le i-
to Pre si den te da Re pú bli ca. Ama nhã ou um dia – que
es pe ro não seja logo –, quan do a Opo si ção es ti ver no
Go ver no, ela terá a chan ce de no me ar Mi nis tros para
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Então, não po de mos di -

zer que os Mi nis tros são ali a dos do Pre si den te ou, no
caso dos Esta dos, dos Go ver na do res.

O pro je to do Se na dor Ber nar do Ca bral traz à re -
a li da de esse pro ble ma. Sen do PEC, o pro je to se gui rá
para a Câ ma ra Fe de ral. Até as ele i ções se re mos re gi-
dos pela ver ti ca li za ção, de ci são apro va da no Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral.

Sr. Pre si den te, para en cer rar vou fa lar de um
fato co nhe ci do pelo Bra sil todo. O Go ver na dor Mão
San ta, de po is de três anos de go ver no, foi afas ta do e
o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral em pos sou Go ver na dor o
ex-Senador Hugo Na po leão.

Nin guém pode fu gir des sa re a li da de; pode até
de mo rar, mas isso vai acon te cer no va men te. Quem
for ele i to e não cum prir a ver ti ca li za ção vai ter di fi cul-
da de. Evi den te men te, aque les que não fo rem ele i tos
não te rão pro ble ma por que não vão que rer dis cu tir
per len gas ele i to ra is, mas os que fo rem ele i tos fora da
ver ti ca li za ção que abram bem os olhos para não fi ca-
rem como o Go ver na dor Mão San ta.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res va mos ao pro ces so de vo ta ção.

Tra ta-se de Emen da Cons ti tu ci o nal que ne ces-
si ta do voto fa vo rá vel de três quin tos da com po si ção
da Casa. A vo ta ção será fe i ta pelo pro ces so ele trô ni-
co.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Quem qui ser apro var a emen da que der ru ba a ver ti-
ca li za ção vote “sim”.(Pa u sa)

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, per mi ta-me usar da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não,
Se na dor!

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.)
– Essa não é uma ma té ria de Go ver no; é ma té ria do
foro ín ti mo de cada Sr. Se na dor, pois abran ge a po lí ti-
ca na ci o nal como um todo. Por tan to, não há po si ção
fir ma da da Li de ran ça do Go ver no so bre a ma té ria. É
ab so lu ta men te ques tão aber ta. O Lí der pes so al men-
te vo ta rá a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, vai V. Exª en ca mi nhar vo ta ção ou
ori en tar a Ban ca da?

O SR RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Eu
vou ori en tar a Ban ca da, Sr. Pre si den te. Por to dos os
mo ti vos aqui ex pos tos, a po si ção do PMDB – e é esta
a re co men da ção que dou para a mi nha Ban ca da – é o 
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voto fa vo rá vel. Por tan to, o PMDB é pela apro va ção da 
emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
re co men da o voto “sim”.

Se na dor Ade mir Andra de, que está com o mi-
cro fo ne le van ta do, de se ja ori en tar a Ban ca da ?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
re co men da o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB
re co men da o voto “sim”.

Se na dor Mo re i ra Men des, como vota o PFL?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – O PFL 

vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Opo si-

ção re co men da o voto “sim”. 
Como vota o Blo co PSDB/PPB, ilus tre Se na dor

Ge ral do Melo?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

A Li de ran ça li be ra os mem bros da Ban ca da, em bo ra
o voto do Lí der seja “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB, emi nen te Se na dor Arlin do Por to?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O PTB
en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
en ca mi nha o voto “sim”. As Li de ran ças já se pro nun ci-
a ram, e os Srs. Se na do res já es tão vo tan do.

Re i te ro às Srªs e aos Srs. Se na do res os qua is,
por aca so, não se en con trem em ple ná rio que es ta-
mos em pro ces so de vo ta ção que exi ge quo rum qua -
li fi ca do, 3/5 da Casa. 

A Mesa es que ceu de so li ci tar o voto da Li de ran-
ça do PPS, caso que i ra pro nun ci ar-se.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, o PPS não se pro nun ci ou, por que con -
cor da com o Blo co ao qual está in te gra do. Con for me
anun ci ou o Se na dor José Edu ar do Du tra, o Blo co da
Opo si ção vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
vol ta a in sis tir no cha ma men to às Srªs e aos Srs. Se -
na do res, para que S. Exªs ve nham ao ple ná rio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, dois Se na do res es tão lá fora
dan do en tre vis ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia faz um úl ti mo ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do-
res que ain da não exer ci ta ram o di re i to de voto que
ve nham ao ple ná rio.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como as
Srªs e os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou de cla rar en -
cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 60 Srs. Se na do res; e NÃO 4 Srs. Se na do res.

Hou ve duas abs ten ções.
To tal: 66 vo tos.
Está apro va da a Emen da nº 1, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Ci da da nia, que é o subs ti tu-
ti vo.

Fica pre ju di ca da a pro pos ta.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia para a re da ção para o se gun do tur no.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti-
tu i ção nº 4, de 2002, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 336, DE 2002
(Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re da ção, para o se gun do tur no, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da á
Cons ti tu i ção nº 4, de 2002.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia apre sen ta a re da ção, para o se gun do tur no, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
4, de 2002, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo I do art. 
17 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Re u niões, 8 de maio de 2002.

ANEXO AO PARECER Nº 336, DE 2002

Re da ção, Para o Se gun do Tir no, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à
Con ti tu i ção nº 4 de 2002.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  , DE 2002

Dá nova re da ção ao § 1ºdo art. 17 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis ci pli nar as
co li ga ções ele i to ra is.

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

Art. 1º O § 1º do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 17 .................................................

..............................................................
§ 1º É as se gu ra da aos par ti dos po lí ti-

cos au to no mia para de fi nir sua es tru tu ra in -
ter na, or ga ni za ção e fun ci o na men to e para
ado tar os cri té ri os de es co lha e o re gi me de
suas co li ga ções ele i to ra is, sem obri ga to ri e-
da de de vin cu la ção en tre as can di da tu ras
em ní vel na ci o nal, es ta du al, dis tri tal ou mu -
ni ci pal, de ven do seus es ta tu tos es ta be le cer
nor mas de dis ci pli na e fi de li da de par ti dá ria.

....................................................”(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, apli can do-se às
ele i ções que ocor re rão no ano de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té-
ria cons ta rá da Ordem do Dia, opor tu na men te, para o
se gun do tur no cons ti tu ci o nal, de ven do ser obe de ci do
o in ters tí cio re gi men tal.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, para cor ri gir, no pa i nel, cons ta abs ten ção
de mi nha par te, mas eu vo tei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nu me ri-
ca men te a vo ta ção é a mes ma.

A Ata re gis tra rá a ob ser va ção de V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

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, de re -
da ção, 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 30 de abril pas sa do, quan-
do teve sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. 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, as sim como no
caso da te le fo nia, seja fixa ou ce lu lar, cri a mos re gras
mais re a lis tas que o rei. Espe rá va mos ter um gran de
nú me ro de as si nan tes de te le vi são a cabo e ser vi ços
cor re la tos. A ex pec ta ti va era de que hou ves se de 18 a 
20 mi lhões de as si nan tes, mas o nú me ro foi de ape -
nas 3 mi lhões.

Mu i tas em pre sas in ves ti ram nes se ser vi ço e
têm tido gran de pre ju í zo. É pre ci so re pen sar o que
ocor reu. A ma i o ria das em pre sas, para avan çar, to-
mou di nhe i ro em pres ta do em dó lar. Com o au men to
do dó lar, en di vi da ram-se enor me men te. Pre ten de-se,
ago ra, man ter o ca pi ta lis mo, além de per mi tir que os
in ves ti do res es tran ge i ros en trem nos ne gó ci os e se -
jam só ci os, fato ve ta do numa sé rie de ar ti gos. Essa é
a mi nha aná li se.

Estu da mos o as sun to na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos. Ela bo rei o pri me i ro pro je to com o ob -
je ti vo de per mi tir a con cor rên cia e tam bém a par ti ci-

pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nas ne go ci a ções, com
os pos sí ve is ris cos e não ape nas como um em pres ta-
dor que está es pe ran do para re ce ber ju ros. Essa é
uma si tu a ção jus ta que per mi ti rá a tro ca de po si ção
de em pres ta dor para in ves ti dor.

To dos nós, no Bra sil, de se ja mos que as pes so-
as in vis tam e que não fi quem ape nas es pe cu lan do,
em pres tan do di nhe i ro a ju ros al tos e aguar dan do as
mu dan ças de câm bio.

Por isso, re co men do que se vote fa vo ra vel men te
à pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no pelo
pra zo de cin co mi nu tos.

Tra ta-se de en ca mi nha men to de vo ta ção. Pos te-
ri or men te, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá -
vio.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem par ti do –
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, o con -
tro le da in for ma ção, da in dús tria cul tu ral e da pro pri e-
da de in te lec tu al é o ins tru men to de do mi na ção no
mun do de hoje. Nes ses cam pos, de fi nem-se o des ti-
no e o fu tu ro das na ções. Por esse mo ti vo, Sr. Pre si-
den te, não pos so ser fa vo rá vel a uma aber tu ra para o
ca pi tal es tran ge i ro de um se tor tão de ci si vo e vi tal
para o fu tu ro e o des ti no da Na ção bra si le i ra.

A PEC que vo ta re mos tem efe ti va men te as -
pec tos mu i to po si ti vos. A aber tu ra para a pes soa
ju rí di ca é uma ques tão im por tan tís si ma e fa vo re-
ce rá so bre mo do a ca pi ta li za ção das gran des e das
pe que nas em pre sas – a exem plo de es ta ções de
rá dio e em pre sas jor na lís ti cas. Não há sen ti do em
man ter um dis po si ti vo re tró gra do em face da re a li-
da de atu al.

As cha ma das sal va guar das co lo ca das nos §§
2º e 3º tam bém são po si ti vas, em bo ra eu já te nha dito
aqui que não con fio mu i to na ga ran tia cons tan te do §
2º. Enten do que a atri bu i ção a bra si le i ros da res pon-
sa bi li da de edi to ri al e de pro gra ma ção não sig ni fi ca
que não se en con trem bra si le i ros dis pos tos a ven der
o seu ta len to. Esse é o pro ce di men to mais co mum
que exis te.

A ou tra ga ran tia é mais im por tan te, está in clu sa
no § 3º e dis põe que os me i os de co mu ni ca ção so ci al,
in de pen den te men te da tec no lo gia que ado tem, de-
vem res pe i tar os prin cí pi os do art. 221, isto é, aque la
pri o ri da de para a pro du ção na ci o nal e tudo o mais.
Entre tan to, ela ain da vai ter que ser sub me ti da à lei e
de po is, mes mo de ser trans for ma da em lei, a meu ju í-
zo, ain da vai pas sar por uma dis pu ta no cam po ju di ci-
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al mu i to gran de. É uma sal va guar da im por tan te, sim,
por que pelo me nos con fi gu ra um avan ço, uma de ter-
mi na ção, uma ex pres são de von ta de po lí ti ca na ci o-
nal, mas não se pode ain da con fi ar in te i ra men te nes -
se dis po si ti vo. O que que ro di zer é que, se fos sem só
es sas as mo di fi ca ções, a aber tu ra para a pes soa ju rí-
di ca e as sal va guar das dos §§ 2º e 3º, eu vo ta ria a fa -
vor da emen da até com bas tan te en tu si as mo.

Ago ra, para que abrir ao ca pi tal es tran ge i ro,
mes mo com a li mi ta ção dos 30%? O ar gu men to é de
que as em pre sas es tão des ca pi ta li za das, têm que en -
fren tar a con cor rên cia da mí dia com no vas tec no lo gi-
as, que a TV di gi tal e as no vas tec no lo gi as vão exi gir
mu i to ca pi tal, mu i to in ves ti men to. Sr. Pre si den te, sei
dis so, quem não sabe dis so? É uma de fi ni ção na ci o-
nal, uma de fi ni ção de von ta de po lí ti ca da Na ção bra -
si le i ra. A Na ção bra si le i ra quer, tem von ta de po lí ti ca
de so bre vi ver como na ção e de se pro te ger con tra es -
ses no vos me ca nis mos de do mi na ção a que me re fe-
ri, ou seja, o con tro le da in for ma ção, da in dús tria cul -
tu ral etc. A Na ção bra si le i ra tem que in ves tir nes ses
cam pos. O BNDES, que é o ma i or ban co de in ves ti-
men tos do mun do, de po is do Ban co Mun di al, tem a
obri ga ção de es ta be le cer um pro gra ma de ca pi ta li za-
ção, de pre pa ra ção des sas em pre sas para o en fren-
ta men to das exi gên ci as da nova tec no lo gia.

Este País tem ca pi tal, sim; não é ne ces sá rio
abrir para o ca pi tal es tran ge i ro e sub me ter to dos nós
ao ris co de in tro mis são e de con tro le de um se tor de -
ci si vo para a so bre vi vên cia da na ção bra si le i ra.

Esse ca pi tal en tra rá che io de exi gên ci as, por-
que ele é o fa tor es cas so. To das as em pre sas vão cor -
rer e ofe re cer van ta gens para ob ter a es co lha do ca pi-
tal es tran ge i ro. Nes se pro ces so, per de-se o con tro le,
in clu si ve, das sal va guar das. Mu i to será fe i to por acor -
do de aci o nis tas, in vo can do a Lei das S.As, dos di re i-
tos de mi no ria.

Enfim, Sr. Pre si den te, é um ris co gi gan tes co,
que põe em che que o des ti no da Na ção e que não
pre ci sa ser as su mi do, pois o Bra sil tem uma eco no-
mia su fi ci en te men te for te para ban car, com ca pi ta is
pró pri os, o de sen vol vi men to des se se tor.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
De po is, ha ve rá au men to da de pen dên cia da

eco no mia em re la ção ao ca pi tal es tran ge i ro, au men to
do pas si vo ex ter no des ta Na ção, que já é gi gan tes co.

Sr. Pre si den te, já dis cu ti o as sun to pre vi a men te,
e por to das es sas ra zões...

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
... que ro de cla rar ape nas que vo ta rei con tra ri a-

men te. Sei que a Pro pos ta será apro va da. Espe ro,

sin ce ra men te, es tar equi vo ca do e que não haja pre ju-
í zo ma i or al gum para o fu tu ro e o des ti no da na ção
bra si le i ra com a ado ção des ta emen da. Se rei o pri me-
i ro a vol tar a esta tri bu na e re co nhe cer o erro, da qui a
dois, três anos, no caso de es tar er ra do hoje, mas mi -
nha cons ciên cia e mi nha his tó ria de luta não me per -
mi tem vo tar a fa vor.

Qu e ro en cer rar a mi nha in ter ven ção di zen do
que há em pre sas bra si le i ras que têm ca ci fe, que têm
gran de za, que têm bra si li da de, até para ad mi tir esse
ca pi tal e não se ven de rem. A Rede Glo bo é uma em -
pre sa con fiá vel sob esse pon to de vis ta. Ela tem di -
men são, ela tem bra si li da de e su por ta isso. As de ma-
is, Sr. Pre si den te, não sei. Espe ro es tar equi vo ca do,
não ter ra zão e po der vir aqui, no fu tu ro, di zer isso. Po -
rém, não pos so de i xar de re je i tar a emen da pe las ra -
zões a que me re fe ri.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
pede a pa la vra pela or dem, mas está ins cri to.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) –
Qu e ro le van tar uma ques tão de or dem a res pe i to da
vo ta ção des ta tar de de hoje. Te nho al gu mas dú vi das
que gos ta ria que fos sem di ri mi das pela Mesa do Se -
na do.

A Câ ma ra Fe de ral es ta va com to das as suas vo -
ta ções so bres ta das, por que não ha via vo ta do as Me -
di das Pro vi só ri as nºs 31, 32 e 34. No en tan to, no dia
24 de abril de 2002, as me di das pro vi só ri as fo ram vo -
ta das e re me ti das ao Se na do. O pra zo cons ti tu ci o nal
co me ça a ser con ta do a par tir da pu bli ca ção. Essas
me di das não fo ram li das, mas já fo ram pu bli ca das. O
§ 2º do art. 7º da Re so lu ção que tra ta das me di das
pro vi só ri as diz que, es go ta do o pra zo pre vis to no ca-
put do art. 6º, sem que a Câ ma ra dos De pu ta dos haja 
con clu í do a vo ta ção da ma té ria, o Se na do Fe de ral
po de rá ini ci ar a dis cus são da mes ma, de ven do vo-
tá-la so men te após a sua de li be ra ção na Câ ma ra Fe -
de ral. É um pra zo de 28 dias.

A mi nha pre o cu pa ção, Sr. Pre si den te, uma vez
que es sas me di das fo ram pu bli ca das e não fo ram li -
das, no Se na do, é que esse dis po si ti vo que aca bo de
ci tar eive de ile ga li da de, de nu li da de ab so lu ta to das
as ma té ri as que, nes se en ten di men to que aca bo de
des cre ver, de ve ri am es tar so bres ta das. É a ques tão
de or dem que for mu lo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro ber to Re quião, a Mesa res pon de a ques tão de or -
dem de V. Exª. Não há me di da pro vi só ria al gu ma, no
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Se na do Fe de ral, tran can do a pa u ta. As me di das pro -
vi só ri as não fo ram li das por que não fo ram re ce bi das
ofi ci al men te e, con se qüen te men te, não fo ram pu bli-
ca das. Por tan to, a pa u ta está li be ra da, e es ta mos em
pro ces so de vo ta ção.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, ace i to a de ci são de V. Exª com uma ca u-
te la. O pra zo é con ta do da pu bli ca ção da me di da pro -
vi só ria a par tir da Câ ma ra. O fato de elas não te rem
sido li das pode ei var de nu li da de ab so lu ta as vo ta-
ções que es ta mos fa zen do ago ra no Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro ber to Re quião, mu i tos di zem que Se na dor não
pode dis cu tir com a Mesa, mas pen so que deve. Em
con si de ra ção a V. Exª, es cla re ço que a le i tu ra e a pu -
bli ca ção são no Se na do da Re pú bli ca, sob pena de as 
duas Ca sas fi ca rem pa ra li sa das, às ve zes, por que foi
pu bli ca da na Câ ma ra dos De pu ta dos, o que, no meu
ra ci o cí nio e no meu bom-senso, é inad mis sí vel para
nós.

Leio o art. 375, VIII, do Re gi men to Inter no do
Se na do da Re pú bli ca, que diz:

Art. 375. (...)
VII – es go ta do o pra zo de qua ren ta e

cin co dias con ta do do re ce bi men to do pro je-
to sem que te nha sido con clu í da a vo ta ção,
de ve rá ele ser in clu í do em Ordem do Dia,
so bres tan do-se a de li be ra ção so bre as de-
ma is ma té ri as, até que ul ti me a sua vo ta ção.

Pen so ter es cla re ci do V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Uma vez que V. Exª abriu a pos si bi li da de de um
con tra di tó rio, sem que rer con tes tá-lo, que ro di zer
que, no caso de fa zer mos va ler a me di da a par tir da
pu bli ca ção pelo Se na do e pela le i tu ra, es ta ría mos
bur lan do o prin cí pio, por que o Se na do po de ria não
pu bli car mais e con ti nu a ria fun ci o nan do nor mal men-
te, dan do an da men to às vo ta ções, sem dar a me nor
aten ção para as me di das pro vi só ri as.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu pen so
que, com a vi gi lân cia de Se na do res como V. Exª, a
Mesa tem que ler e pu bli car as sim que re ce ber. Não
há esse ris co, a meu ver.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém que ro fa -
zer um con tra di tó rio ao Se na dor Ro ber to Re quião. Se 
V. Exª já de ci diu, e da de ci são da Mesa cabe ape nas

um re cur so, apre sen to uma ques tão de or dem e re-
cor ro da sua de ci são ao Ple ná rio des ta Casa. Ou vi do
o Ple ná rio, vo ta da e de ci di da a ma té ria, não ca be rá
mais ne nhu ma pos ter ga ção, ne nhum ques ti o na men-
to com re la ção a ela. Se V. Exª as sim achar por bem
fa zer, faça; se não, vou ape nas fa zer o en ca mi nha-
men to da mi nha vo ta ção do pro je to que foi re la ta do
pelo Se na dor Ro meu Tuma.

Esta mos hoje aqui a vo tar a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 5, de 2002, de nú me ro 203/95,
na Câ ma ra dos De pu ta dos, que dá nova re da ção ao § 
1º do art. 222 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Na ver da de,
esse pro je to que vo ta re mos logo mais tem que ser
en ten di do e es cla re ci do, di zen do que: pri me i ro, as
em pre sas bra si le i ras de co mu ni ca ção po dem ago ra,
a par tir da nos sa apro va ção, abrir o ca pi tal, que hoje é 
ape nas de pes so as fí si cas, às pes so as ju rí di cas. As
em pre sas de co mu ni ca ção, se jam pe que nas, mé di as
ou gran des, che ga ram mu i to lon ge. De vía mos e de ve-
mos nos or gu lhar, e mu i to, como bra si le i ros, de en ten-
der que a ma i o ria de las é fa mi li ar, de pes so as que lu -
ta ram mu i to, du ran te tan tas dé ca das, para re al men te
le var o Bra sil para o ex te ri or, com a apre sen ta ção do
nos so fol clo re, das nos sas in dús tri as, do nos so modo
de vi ver, da nos sa his tó ria, da nos sa cul tu ra. Essas
em pre sas fi ze ram tam bém com que bra si le i ros fos-
sem tre i na dos, for ma dos e pu des sem ge rar ren da
com seus em pre gos, pu des sem cri ar suas fa mí li as. É
pre ci so evi tar que es sas em pre sas, ao lon go de to dos
es ses anos em que par ti ci pam da vida bra si le i ra, em
to dos os ní ve is, em to das as áre as, de i xem de par ti ci-
par nes te mo men to em que só se fala não na vida bra -
si le i ra, mas na vida mun di al, em glo ba li za ção, em
con cor rên cia, em com pe ti ti vi da de. Não po de mos fi car
na ida de da pe dra ou, me lhor di zen do, não po de mos
de i xar de acom pa nhar a evo lu ção des tes tem pos, fa -
zen do com que nos sas em pre sas con ti nu em a con-
cor rer e a nos dar or gu lho aqui e lá fora.

É im por tan te tam bém re gis trar que a in dús tria
de co mu ni ca ção tem um mer ca do no Bra sil que mo vi-
men ta algo em tor no de U$6,6 bi lhões por ano. Por aí
se tem a idéia do que isso re pre sen ta para a nos sa
eco no mia, para a nos sa vida. Qu an tos bra si le i ros vi -
vem o seu dia-a-dia não só do seu tra ba lho, mas tam -
bém do seu la zer. Qu an do che ga mos em casa, com a
nos sa fa mí lia, te mos a opor tu ni da de de ver pela te le-
vi são o nos so no ti ciá rio, a nos sa no ve la, me lho ran do
até a nos sa von ta de de vi ver, de con ti nu ar mos a ter
fé, de ter mos cer te za de que dias me lho res já es ta-
mos a vi ver e que ou tros me lho res ain da vi rão. E te -
mos cer te za de que o se tor de co mu ni ca ção so ci al vai 
fa zer com que os dias dos nos sos bra si le i ros pos sam
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re al men te re pre sen tar lá fora mais ain da a nos sa eco -
no mia, pos sam par ti ci par des sa glo ba li za ção, que,
que i ra mos ou não, é uma re a li da de. Aqui se dis cu te
mu i to so bre o Mer co sul e seu fu tu ro com a Área de Li -
vre Co mér cio das Amé ri cas. Isso é uma re a li da de.

A glo ba li za ção, que i ra mos ou não, é uma re a li-
da de. Hoje li ga mos a te le vi são e te mos no tí ci as do
mun do todo, de ime di a to, a qual quer tem po. Atu al-
men te, te mos o Se na do da Re pú bli ca com a sua te le-
vi são, a qual tam bém leva sua men sa gem a todo bra -
si le i ro so bre o que ocor re nes ta Casa. E hoje ina u gu-
ra mos até mes mo a nos sa uni ver si da de.

Estes dias, que são aper fe i ço a dos a todo mo-
men to, pre ci sam re al men te de mais in ves ti men tos,
cri a ti vi da de e re cur sos, não só na área hu ma na, mas
tam bém na fi nan ce i ra.

Por tan to, voto fa vo ra vel men te, com mu i ta tran -
qüi li da de, a este pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o ilus tre Se na dor
La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, de po is de en tre gues os 
anéis ao ca pi tal es tran ge i ro, na mais vi o len ta e in sa na
for ma de des na ci o na li za ção de nos sas ri que zas, ago -
ra que re mos en tre gar tam bém a pro du ção de nos sa
cons ciên cia, a pro du ção da cons ciên cia de nos sos fi -
lhos, a pro du ção da nos sa cul tu ra, a pro du ção da nos -
sa his tó ria às mãos do ca pi tal es tran ge i ro.

Não se tra ta se quer de in ves ti men tos di re tos.
Vêm aqui com prar ações de em pre sas des te se tor im -
por tan tís si mo, vi tal, das co mu ni ca ções e, por tan to,
sem acres cen tar nada de real; ape nas trans fe rên cia
pa tri mo ni al. É um se tor mu i to sen sí vel. Sil vio Ber lus-
co ni, na Itá lia, tor nou-se Pre si den te por ser o ma i or
pro pri e tá rio de te le vi são na Itá lia. Na se ma na pas sa-
da, os ita li a nos fi ze ram uma gre ve, as te le vi sões fo-
ram to das apa ga das em uma gre ve con tra o mo no pó-
lio fe i to pelo Sr. Ber lus co ni, que co man da não só as
te le vi sões, mas o pró prio país. 

Ve mos ago ra, tam bém – não por mera co in ci-
dên cia –, pela se gun da vez, o Sr. Síl vio San tos, com
toda sua sim pa tia, com toda sua ca pa ci da de em pre-
sa ri al, dono de te le vi são, ser con vi da do para sal var o
PFL como can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Não 
se tra ta de um se tor qual quer, de uma sa pa ta ria, de
uma pro du ção de pa ra fu sos, mas de um se tor mu i to
im por tan te, vi tal. A se gu ran ça na ci o nal, a na ci o na li-
da de, a nos sa cul tu ra e a nos sa iden ti da de cul tu ral

po de rão es tar em jogo se abrir mos 30% para a pe ne-
tra ção do ca pi tal es tran ge i ro nes se se tor.

Não há dú vi da ne nhu ma de que o se tor está
aba la do, pro va é que o BNDES vai em pres tar R$270
mi lhões para a Glo bo Cabo e um di re tor do Ban co
afir ma, nes te jor nal, do dia 8 de maio, quar ta-feira, pá -
gi na 7, Tri bu na da Impren sa, que o BNDES vai cor -
rer ris cos ao em pres tar esse di nhe i ro para a Glo bo
Cabo.

Glo bo Cabo pega di nhe i ro do BNDES, fa zen do
com que o nos so ca pi tal que lá está de po si ta do, o di -
nhe i ro do FAT, o di nhe i ro dos tra ba lha do res, o nos so
di nhe i ro cor ra um sé rio ris co ao ser in je ta do nes se se -
tor. Nos en di vi da mos, au men ta mos a dí vi da ex ter na,
in je ta mos in ves ti men tos nes ses se to res. E ago ra não
bas ta, tam bém en tre ga re mos o nos so ca pi tal aci o ná-
rio para que eles con tro lem o nos so pa tri mô nio sem
te rem acres ci do em nada na nos sa ca pa ci ta ção, nos
nos sos in ves ti men tos re a is, nos nos sos avan ços nes -
se se tor, por que toda a tec no lo gia con ti nu a rá lá co-
man da da do cen tro e sub me ten do a pe ri fe ria cada
vez mais.

De modo que sei que, mais uma vez, se rei uma
voz qua se so li tá ria, não tão so li tá ria des ta vez por que
esta vo ta ção aqui e ago ra não vai ser fá cil. Espe ro
que, mais uma vez, no Se na do, pos sa mos afir mar
uma pos tu ra mais con sen tâ nea com os in te res ses
na ci o na is e com o fu tu ro da nos sa for ma ção eco nô mi-
ca, so ci al, cul tu ral e po lí ti ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ge ral do Cân di do. Per dão, no bre
Se na dor, peço es cu sas, por que achei que o Se na dor
Ro ber to Re quião já ha via se pro nun ci a do; é que S.
Exª se pro nun ci ou pela or dem. Mas como o Se na dor
Re quião está ins cri to an tes de V. Exª, da rei a pa la vra
a V. Exª em se gui da.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, vá ri as ve zes, já ex ter nei mi nha pre o cu pa-
ção com essa mu dan ça cons ti tu ci o nal. Não se tra ta
de abrir em pre sas bra si le i ras para in ves ti men tos es -
tran ge i ros, o que é, por to dos os tí tu los e ma ne i ras,
re co men dá vel. Tra ta-se de abrir mos uma bre cha de fi-
ni ti va no pro ces so ci vi li za tó rio e na for ma ção cul tu ral
do Bra sil. Te mos cin co ou seis gran des con glo me ra-
dos in ter na ci o na is que po de rão, se qui se rem, subs-
cre ver os 30% per mi ti dos pela nova le gis la ção de par-
ti ci pa ção nas em pre sas bra si le i ras de co mu ni ca ção.
Não o fa rão de gra ça. Não há al mo ço de gra ça nem in -
ves ti men to de ca ri da de. Se es sas em pre sas vi e rem a
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par ti ci par, para que seus in te res ses se jam pro te gi dos
– são qua tro, cin co ou seis –, elas pas sa rão a con di ci-
o nar a pro gra ma ção das nos sas re des de te le vi são. À
exa us tão, já de i xei cla ra mi nha po si ção. Não faço ne -
nhum re pa ro ao fato de o BNDES ter aju da do a Glo bo
Cabo. Se es sas aju das fo rem su fi ci en tes para man ter
em pre sas na ci o na is fun ci o nan do, elas de vem ser da -
das. De res to, es ta mos au to ri zan do a ven da de uma
con ces são de ser vi ço pú bli co, que é o ser vi ço de ra di-
o di fu são e de rá dio e te le vi são. Empre sas em di fi cul-
da de es tão abrin do ao ca pi tal es tran ge i ro uma par ti ci-
pa ção que não é ape nas em pre sa ri al e eco nô mi ca,
vi san do a lu cros e di vi den dos, mas é uma par ti ci pa-
ção de fi ni ti va no pro ces so de for ma ção cul tu ral do
País.

Meu voto é co nhe ci do e é cla ro: a par ti ci pa ção
es tran ge i ra é ab sur da! E a nos sa Rede Glo bo  sem
som bra de dú vi da, a me lhor rede de te le vi são do Bra -
sil, pela qua li da de de sua pro gra ma ção e pela agi li da-
de de seus no ti ciá ri os , até on tem, opu nha-se a isso
ra di cal men te. Essa me di da não foi vo ta da no Con-
gres so por que a Glo bo fa zia um lobby na ci o na lis ta,
elo giá vel por to dos os tí tu los, para que isso não ocor -
res se. Mas a pri me i ra di fi cul da de eco nô mi ca faz a
em pre sa re ver ter sua opi nião, e hoje ela não quer sal -
var a co mu ni ca ção na ci o nal, mas sal var-se de uma
cir cuns tân cia em pre sa ri al que po de ria ser re sol vi da
por ou tras ma ne i ras, até mes mo abrin do a pos si bi li-
da de de em pre sas e aci o nis tas bra si le i ros en tra rem
em seu mix de par ti ci pa ção aci o ná ria.

Vou vo tar con tra e des sa for ma en ca mi nho a vo -
ta ção, por que essa me di da é ab sur da! Mas os ab sur-
dos se su ce dem. Ain da há pou co, Sr. Pre si den te, eu
fa la va da tri bu na so bre a in ter fe rên cia do Go ver no Fe -
de ral em um pro je to que pre ten dia re gu la men tar as
fran qui as. O Go ver no Fe de ral pres si o na um Se na dor,
e o Se na dor re ti ra o seu pró prio subs ti tu ti vo, com a in -
ten ção cla ra de fa vo re cer a rede McDo nald’s, sob o
pre tex to de que “o Bra sil tem res pon sa bi li da des in ter-
na ci o na is”. Que res pon sa bi li da des são es sas que o
obri gam con tra os fran que a dos e con tra os in te res ses
dos con su mi do res?

Estou as sus ta do com essa pri va ti za ção uni la te-
ral, com esse “de pen den tis mo” tolo e cego, que não
ne go cia uma con tra par ti da em co i sa al gu ma. Essa
aber tu ra não é re co men dá vel, e eu a re pu dio como ci-
da dão, como bra si le i ro e como Se na dor pelo Pa ra ná.
E que ro re gis trar, com toda a cla re za, o meu voto con -
trá rio. E que as vo ta ções a res pe i to dis so se jam sem -
pre no mi na is, por que tal vez, para ga nhar um bom-dia
num Esta do bra si le i ro, al guém es te ja ven den do o que 
não deve ser ven di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro pos ta
em bu ti da na PEC nº 5/2002, apa ren te men te, é de or -
dem eco nô mi ca; mas sa be mos que, por trás, exis tem
ou tras ques tões. E en ten de mos que exis tem so lu ções
ca se i ras para es ses ca sos.

Não de ve mos abrir de vez o se tor para o ca pi tal
es tran ge i ro an tes de ana li sar a si tu a ção in ter na, mes -
mo que as so lu ções in ter nas be ne fi ci em, de for ma
pri vi le gi a da, ape nas al guns gru pos, como a do
BNDES, que, en tre 1997 e 2002, li be rou R$695 mi -
lhões para a po de ro sa Rede Glo bo.

Sr. Pre si den te, não há como en fren tar a cri se da
mí dia bra si le i ra com me di das iso la das, des con si de-
ran do, en tre ou tros, os se guin tes pro ble mas:

– a ine xis tên cia de um ór gão re gu la dor para a
co mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca (te le vi são, rá dio e TV
por as si na tu ra);

– a pre ten são do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
de re gu la men tar os ser vi ços de rá dio e te le vi são à
mar gem das cru ci a is de fi ni ções de cor ren tes da im-
ple men ta ção da tec no lo gia di gi tal na co mu ni ca ção
so ci al ele trô ni ca;

– a exor bi tân cia de com pe tên cia da Ana tel que,
sem base le gal, to mou a ini ci a ti va de re gu la men tar e
con du zir a im ple men ta ção da tec no lo gia di gi tal na te -
le vi são e, além dis so, ne ga-se a pro mo ver um ver da-
de i ro de ba te pú bli co;

– a de sor ga ni za ção do mer ca do de co mu ni ca-
ção no Bra sil com a ado ção, pela Ana tel, e à mar gem
de po lí ti cas pú bli cas, de me di das que se des ti nam a
for ta le cer o po de rio de em pre sas de te le co mu ni ca-
ções e con glo me ra dos in ter na ci o na is na pro du ção
des ti na da à ve i cu la ção na mí dia bra si le i ra, como
ocor re com o Ser vi ço de Co mu ni ca ção Mul ti mí dia
(SCM);

– a ine xis tên cia de uma Lei de Impren sa atu a li-
za da e ca paz de aca u te lar di re i tos, as se gu rar de ve res
e di ri mir con fli tos de in te res ses en vol ven do as em pre-
sas jor na lís ti cas e o pú bli co;

– a pos si bi li da de de que, a pre tex to de tra tar-se
de ope ra ções pri va das, a trans fe rên cia de con tro le da 
mí dia bra si le i ra a es tran ge i ros pos sa ocor rer de for ma
es cu sa e sem co nhe ci men to pú bli co, em face do des -
pre pa ro do Exe cu ti vo e do Le gis la ti vo para fis ca li zar
tais tran sa ções.

A ar gu men ta ção dos em pre sá ri os de co mu ni ca-
ção quan to à que bra de seus ca i xas pro ce de. De fato,
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o mer ca do de mí dia atra ves sa uma cri se con jun tu ral
com a re tra ção do mer ca do. Até hoje, en tre tan to, ne -
nhum es tu do com a pro fun di da de ne ces sá ria foi apre -
sen ta do. As em pre sas de mí dia não abrem seus nú -
me ros, e a real si tu a ção de suas fi nan ças é des co-
nhe ci da. Ao con trá rio de di ver sos ou tros se to res da
eco no mia, que te mem a con cor rên cia do ca pi tal ex-
ter no, as gran des em pre sas bra si le i ras de mí dia que -
rem a pre sen ça dos es tran ge i ros no País. As mo ti va-
ções e ar gu men tos, en tre tan to, são con tra di tó ri os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de
su pos ta men te re sol ver mos o pro ble ma de ca i xa des -
sas em pre sas e cha mar mos gen te de fora para in ter-
fe rir no pro ces so, de ve mos lan çar uma luz so bre pro -
ble mas ain da in ter nos que mal con se gui mos re sol ver,
como, por exem plo, as con ces sões des ses ser vi ços
pelo Po der Pú bli co.

A ma i or par te dos gran des gru pos de mí dia do
País, uti li zan do ar ti fí ci os que não re sis tem à me nor
aná li se, exor bi tam os li mi tes le ga is de pro pri e da de de 
emis so ras de te le vi são e de rá dio. Ape sar dis so, nem
o Con gres so Na ci o nal, nem o Go ver no Fe de ral, nem
a Jus ti ça, nem a Pro cu ra do ria da Re pú bli ca to mam
qual quer ati tu de. O Con gres so des res pe i ta, há dez
anos, a Lei nº 8.389/91, que de ter mi nou a com po si-
ção e a ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So -
ci al até mar ço de 1992, o que tra duz o ver da de i ro
“vale tudo” na área das co mu ni ca ções no Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de 
que a mi nha Ban ca da, a do Par ti do dos Tra ba lha do-
res, ter as su mi do a po si ção fa vo rá vel, que ro de cla rar
mi nha abs ten ção, por dis cor dar des sa pro pos ta que
con si de ro in de cen te e imo ral.

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 ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro nun cio-me em
meu nome e em nome do PDT, do qual sou Lí der nes -
ta Casa. Anun cio, de an te mão, que acom pa nho a ori -
en ta ção do meu Par ti do nes ta vo ta ção, o qual é con -
trá rio à apro va ção da ma té ria. Tam bém in for mo à
Casa que os Se na do res do PDT, até pelo fato de a
Exe cu ti va Na ci o nal do nos so Par ti do não ter-se re u ni-
do com a Ban ca da para dis cu tir em pro fun di da de este 
as sun to, res pe i tam o voto di ver gen te dos mem bros
do Par ti do, pois te mos ple na con fi an ça nos nos sos
co le gas Se na do res, os qua is me re cem con si de ra ção
pe las po si ções que ado ta rem nes te mo men to.

Sr. Pre si den te, não se tra ta de uma po si ção sec -
tá ria ou ra di cal do PDT, Par ti do tra ba lhis ta e es sen ci-
al men te na ci o na lis ta. Enten de mos per fe i ta men te que
se jus ti fi ca, pe ran te a Na ção bra si le i ra, a po si ção de
ca u te la do nos so Par ti do com re la ção a esta ma té ria.
Po de mos ser uma voz iso la da, cla man do no de ser to.
Mas há tam bém a voz dos Se na do res Ge ral do Cân di-
do, Ro ber to Re quião e ou tros. Con tu do, acre di ta mos
que seja o PDT o úni co Par ti do nes ta Casa com ori en-
ta ção con trá ria à apro va ção des ta ma té ria. Pe di mos
des cul pas ao Se na dor Ro ber to Fre i re por des co nhe-
cer mos a po si ção do PPS. A gran de pre o cu pa ção do
PDT é exa ta men te o po der de in for ma ção exer ci do
pe las em pre sas de co mu ni ca ção so ci al e a in fluên cia,
por tan to, que es ses me i os de co mu ni ca ção pos sam
ter na mas si fi ca ção de idéi as, de in for ma ções, de opi -
niões. Ci ta rei um exem plo que pode pa re cer des ca bi-
do. Alguns até des car tam qual quer pos si bi li da de nes -
te âm bi to. Su po nha mos que hou ves se por par te de al -
gum país, de uma des sas po tên ci as in ter na ci o na is,
in te res se na in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia – acre -
di to que haja, em bo ra ain da de ma ne i ra ve la da, pou -
cas ve zes ex plí ci ta. Mas te nho in for ma ções, da dos
que me le vam a crer que au to ri da des de al guns des -
ses pa í ses de fen dem a não-soberania ple na do Bra sil
so bre a Ama zô nia. Su po nha mos que um des ses pa í-
ses te nha, por in ter mé dio de uma em pre sa, in ves ti do
gran des quan ti as em uma em pre sa de co mu ni ca ção
na ci o nal, bra si le i ra, e pos sa, por meio des sa em pre sa
de co mu ni ca ção, de fen der exa us ti va men te a idéia de
in ter na ci o na li za ção.

Isso é so men te para ci tar um exem plo que não
me pa re ce, de for ma ne nhu ma, des pro po si tal nes te
de ba te. Há um di ta do po pu lar que diz que em por te i ra
por onde pas sa um boi, pas sa uma bo i a da. Então,
hoje, dis cu te-se 30%; ama nhã, 50%; mais adi an te,
60%, 70% e, quem sabe um dia, au sên cia de qual -
quer li mi te com re la ção à par ti ci pa ção do ca pi tal es -
tran ge i ro em em pre sas de co mu ni ca ção so ci al.

Essa é uma po si ção par ti dá ria. Na con di ção
de Lí der, te nho, por tan to, a obri ga ção de acom pa-
nhar o meu Par ti do e o faço com a cons ciên cia tran -
qüi la. Não te mos ne nhu ma aver são às em pre sas de 
co mu ni ca ção so ci al bra si le i ras. Enten de mos as di fi-
cul da des em que vi vem, mas con si de ra mos que
esse não é o me lhor ca mi nho. Por isso, meu voto é
con trá rio, res pe i tan do as opi niões di ver gen tes dos
Se na do res do PDT, já com o pro nun ci a men to tam -
bém con trá rio do emi nen te Se na dor La u ro Cam pos,
do nos so Par ti do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con cor-
do com di ver sos co le gas que, nas suas in ter ven ções,
fi ze ram res sal vas e re gis tros a res pe i to da im por tân-
cia des te tema. Sem dú vi da al gu ma, a co mu ni ca ção
tem se trans for ma do – e pode se trans for mar cada
vez mais – em um im por tan te ins tru men to de do mi na-
ção, em fun ção da sua in fluên cia cul tu ral, re gi o nal e,
con se qüen te men te, ide o ló gi ca.

Entre tan to, aler to que es ta mos es ta be le cen do
uma mu dan ça na Cons ti tu i ção que pos si bi li ta rá a mo -
di fi ca ção da com po si ção aci o ná ria das em pre sas de
co mu ni ca ção. Per gun to: com a atu al re da ção da
Cons ti tu i ção, que es ta be le ce a ve da ção da par ti ci pa-
ção do ca pi tal es tran ge i ro nos me i os de co mu ni ca-
ção, te mos hoje efe ti va men te uma co mu ni ca ção de -
mo cra ti za da? Ou não é ver da de que, mes mo com
essa res tri ção cons ti tu ci o nal em re la ção à com po si-
ção aci o ná ria, te mos, na prá ti ca, um ins tru men to de
do mi na ção que se re fle te na pro gra ma ção das emis -
so ras de rá dio e de te le vi são, com a im por ta ção dos
pa co tes, dos “en la ta dos”, que não têm nada a ver
com a nos sa cul tu ra e que es ta be le cem, sim, esse
pro ces so de do mi na ção cul tu ral?

Se isso é ver da de, e está em vi gor a atu al dis po-
si ção cons ti tu ci o nal, o pro ble ma não está na ve da ção
de par ti ci pa ção aci o ná ria des sa ou da que la em pre sa,
des se ou da que le ca pi tal, na com po si ção de em pre-
sas de co mu ni ca ção, mas em ou tra ver ten te. E, a par-
tir da apro va ção des sa emen da cons ti tu ci o nal, o Con -
gres so Na ci o nal de ve rá ela bo rar uma lei para re gu-
lá-la e tam bém es ta be le ce rá a ins ta la ção do Con se-
lho de Co mu ni ca ção So ci al. A par tir daí, o Con gres so
Na ci o nal po de rá fa zer aqui lo que o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no dis se que é a von ta de po lí ti ca da Na ção
bra si le i ra: cor ri gir a si tu a ção exis ten te hoje, que não
será im plan ta da a par tir da mo di fi ca ção da emen da à
Cons ti tu i ção, por que já exis te hoje esse pro ces so de
do mi na ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por que
vo ta rei a fa vor da emen da? Tam bém pelo fato de, na
mi nha opi nião, a atu al re da ção da Cons ti tu i ção não
im pe dir de for ma al gu ma aqui lo que, se gun do os opo -
si to res da emen da, po de rá ocor rer após sua apro va-
ção. Se os Srs. Se na do res se de rem ao tra ba lho de
pes qui sar as no tas ta qui grá fi cas dos de ba tes na Câ -
ma ra dos De pu ta dos por oca sião da apro va ção da
emen da cons ti tu ci o nal que que brou o mo no pó lio das
te le co mu ni ca ções, ou se pes qui sa rem as no tas da re -

u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia quan do tra mi ta va a mes ma emen da, ve rão que, lá
na Câ ma ra, por ini ci a ti va do De pu ta do Ja ques Wag -
ner, e, aqui no Se na do, por ini ci a ti va mi nha, foi dito
que, se es tá va mos es ta be le cen do mo di fi ca ções na
Cons ti tu i ção no que di zia res pe i to às te le co mu ni ca-
ções, não ha via sen ti do em se man ter a ve da ção do
ca pi tal es tran ge i ro cons tan te do art. 222 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, que tra ta da co mu ni ca ção so ci al. Na
épo ca, isso não pros pe rou, até por que gran de par te
dos me i os de co mu ni ca ção eram con trá ri os àque la
mo di fi ca ção.

Na que la oca sião, aler tá va mos, em fun ção das
ino va ções tec no ló gi cas e da pos si bi li da de de aber tu-
ra no se tor de te le co mu ni ca ções, so bre a ne ces si da-
de de o Bra sil pas sar a tra tar da ques tão da ra di o di fu-
são e da co mu ni ca ção so ci al na mes ma lei que dis pu-
nha so bre as te le co mu ni ca ções, até por que as sim é
em to dos os pa í ses do mun do. Aqui con ti nua a ha ver
essa se pa ra ção.

Ou tro mo ti vo pelo qual vo ta rei a fa vor diz res pe i-
to a um avan ço em re la ção ao atu al tex to cons ti tu ci o-
nal. Re fi ro-me ao § 3º do art. 222 que es ta be le ce: “Os
me i os de co mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca, in de pen den-
te men te da tec no lo gia uti li za da para a pres ta ção do
ser vi ço, de ve rão ob ser var os prin cí pi os enun ci a dos
no art. 221, na for ma da lei es pe cí fi ca que tam bém
ga ran ti rá a pri o ri da de de pro fis si o na is bra si le i ros na
exe cu ção de pro du ções na ci o na is”.

Sr. Pre si den te, essa ques tão foi de ba ti da na
Cons ti tu in te. Eu não es ta va pre sen te, mas, se V. Exªs
ve ri fi ca rem os Ana is, per ce be rão que o re la tó rio da
De pu ta da Cris ti na Ta va res, re je i ta do na que la épo ca,
pre via que TV a cabo, vi de o tex to e ou tros me i os ele -
trô ni cos mo der nos de ve ri am sub me ter-se aos mes-
mos cri té ri os de ra di o di fu são. Na mi nha opi nião, a in -
tro du ção do § 3º sig ni fi ca uma por ta aber ta para que
nós, quan do es ta be le cer mos não ape nas a lei es pe-
cí fi ca que re gu la men ta a par ti ci pa ção do ca pi tal es -
tran ge i ro, mas aque la que tra ta rá da su bor di na ção
des ses ou tros me i os de co mu ni ca ção ao art. 221, te -
nha mos a opor tu ni da de de es ta be le cer na lei dis po si-
ções que, in fe liz men te, têm sido le tra mor ta. Até hoje,
não foi apro va da uma lei que des se se qüên cia ao que
está de ter mi na do ape nas na Cons ti tu i ção.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, fa rei, mais uma vez,
uma con cla ma ção ao Pre si den te da Casa. Qu an do esta 
ma té ria foi vo ta da na Câ ma ra dos De pu ta dos, em pri -
me i ro tur no, no dia 11 de de zem bro de 2001, o Pre si-
den te Aé cio Ne ves, res pon den do a um ques ti o na men to
da De pu ta da Jan di ra Feg ha li, fa lou: “Devo di zer a V. Exª
e ao Ple ná rio que en trei em con ta to com o Pre si den te
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do Se na do Fe de ral e Pre si den te do Con gres so Na ci o-
nal, Se na dor Ra mez Te bet, que tam bém, aten den do ao
sen ti men to da que la e da am pla ma i o ria des ta Casa, (...) 
mais do que uma in ten ção, há a von ta de po lí ti ca de se
ins ta lar o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al”. Esse fato
ocor reu em 11 de de zem bro.

Há seis ou sete anos que, to das as ve zes em
que es ta mos vo tan do aqui con ces sões ou re no va-
ções de con ces são, in sis ti mos na ins ta la ção do Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al que é ago ra mais do
que nun ca ne ces sá ria até por que essa emen da cons -
ti tu ci o nal em vo ta ção es ta be le ce que as al te ra ções
do con tro le so ci e tá rio das em pre sas de que tra ta o
art. 1º se rão co mu ni ca das ao Con gres so Na ci o nal.
Ora, se o Con gres so Na ci o nal não ti ver ins ta la do o
seu ór gão au xi li ar pre vis to na Cons ti tu i ção e que tra ta
exa ta men te des se as sun to, es sas al te ra ções so ci e tá-
ri as se rão sim ples men te en ca mi nha das ao Con gres-
so Na ci o nal, que as en ga ve ta rá sem dar a de vi da im -
por tân cia ao epi só dio.

Por tan to, Sr. Pre si den te, per sis ti mos mais uma
vez nes sa ques tão. Não há jus ti fi ca ti va para que esse
Con se lho não seja ins ta la do. Enten de mos que se ria
pos sí vel até a sua ins ta la ção in de pen den te men te da
apro va ção do nos so pro je to de re so lu ção que está
em tra mi ta ção des de 1995. Lo gi ca men te, o pro je to de 
re so lu ção visa dis ci pli nar a ele i ção dos no vos mem -
bros. Isso se ria im por tan te se não an tes da apro va ção
des sa ma té ria em se gun do tur no pelo me nos an tes
da apro va ção da lei que re gu la men ta rá essa mu dan-
ça cons ti tu ci o nal.

O fato de es tar mos vo tan do a emen da cons ti tu-
ci o nal que pre vê a aber tu ra para a par ti ci pa ção de ca -
pi tal es tran ge i ro não sig ni fi ca que en tra rá em vi gor
ime di a ta men te, já que a pró pria emen da diz que lei
dis ci pli na rá a par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nas
em pre sas de que tra ta o art.1.º. Então há tem po su fi-
ci en te para que o Con gres so Na ci o nal, por meio de
de ci são da Mesa, da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral,
que exer ce tam bém a Pre si dên cia do Con gres so Na -
ci o nal, ve nha ins ta lar esse Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al an tes da apro va ção da lei que vai re gu lar
essa mo di fi ca ção cons ti tu ci o nal. Re co nhe ço, Sr. Pre -
si den te, as pre o cu pa ções dos co le gas que vo tam
con tra, mas te nho ab so lu ta con vic ção de que não es -
ta mos aqui co me ten do ne nhum ato de le sa-pátria vo -
tan do esta ma té ria. Voto a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, V. Exª tem co nhe ci men to, o Se -
na dor Edu ar do Su plicy tam bém, e a Casa pode es tar
cer ta de que o acor do fe i to será cum pri do pela Mesa.
O Re la tor da ma té ria é o Se na dor Car los Wil son, que

está tra ba lhan do nes se sen ti do jun ta men te com ou -
tros Se na do res. Se Deus qui ser, na pró xi ma quar-
ta-feira, fa re mos uma nova ten ta ti va, des sa fe i ta para
es co lher os mem bros e de cla rar ins ta la do o Con se lho
de Co mu ni ca ção nos ter mos da le gis la ção que está
em vi gor e in de pen den te men te da re so lu ção e da in -
di ca ção, ou não, por par te de se to res da so ci e da de;
se a so ci e da de não in di car, a Mesa fará a in di ca ção. V. 
Exª es te ja ab so lu ta men te tran qüi lo.

Va mos dar pros se gui men to ao en ca mi nha men-
to da vo ta ção, con ce den do a pa la vra ao Se na dor Gil -
vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, no bres Co le gas, essa é uma dis cus são
que traz uma re fle xão dos em ba tes pas sa dos, cu jos
res quí ci os ain da per ma ne cem; per ma ne cem de for -
ma trans pa ren te, cla ra, em cada ma ni fes ta ção dos
no bres Co le gas.

Enfren tar de sa fi os, abrir fron te i ras, cri ar pers-
pec ti va de um mun do glo ba li za do numa ter ce i ra onda
em que ob ser va mos e sen ti mos que da qui a três sé -
cu los, quan do ob vi a men te não es ta re mos mais aqui,
a hu ma ni da de es ta rá fa lan do uma mes ma lín gua, um
mes mo idi o ma, com a pa dro ni za ção cul tu ral na bus ca
da per fe i ção e do bem-estar da hu ma ni da de; ge ren ci-
ar bens e ri que zas, con vi ver no mun do glo ba li za do é
o ca mi nho da con ver gên cia.

Das so ci e da des fe u da is ao ad ven to da in dus tri-
a li za ção, ini ci ou-se en tão a di vi são de ca pi tal e tra ba-
lho. União So vié ti ca, de um lado, po la ri zan do a te o ria
mar xis ta, co mu nis ta, le ni nis ta, trots kis ta e por aí afo -
ra, pre ga va a es ta ti za ção com ple ta, em que o ge ren-
ci a men to das ri que zas de ve ria ser a pri o ri da de.

Pas sa ram-se os anos; pas sou o tem po. Vi mos
que a ava li a ção com ple ta des se qua dro foi tida nos fa -
tos de 1917 para cá. Caiu o Muro de Ber lim, a União
So vié ti ca se re fez. E hoje es ta mos num mun do que
ca mi nha para a glo ba li za ção. Ti rar os gri lhões, os en -
tu lhos, os em pe ci lhos é fun da men tal. A xe no fo bia, o
re tro ces so, a ra di ca li za ção não são mais o ca mi nho
para a hu ma ni da de. La men to quan do os ain da sa u do-
sis tas di zem que isso é uma en tre ga, que isso é um
pe le guis mo, que isso é um ab sur do! Enten do, Sr. Pre -
si den te, que a aber tu ra deve ser fe i ta, sim. E quan to
mais aber tu ra me lhor. Vejo aqui a mis ci ge na ção, essa 
mis ci ge na ção fa bu lo sa de ne gros, ín di os, eu ro pe us,
ára bes! Aqui se re tra ta a Na ção bra si le i ra!

Os Esta dos Uni dos, quan do tra ça ram a sua po lí-
ti ca de de sen vol vi men to e cres ce ram, fi ze ram com
que che gas sem as gran des in te li gên ci as no solo nor -
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te-americano, e vi e ram de toda par te do mun do. Com
todo o meu res pe i to àque les que ain da têm as sen to
no to ta li ta ris mo ide o ló gi co, no pa tru lha men to da não
re no va ção, faço um ape lo para que abram os seus co -
ra ções e suas men tes a fim de que pos sa mos re ti rar
da Cons ti tu i ção Fe de ral qual quer tipo de im pe di men-
to para nos so cres ci men to.

Pen sem co mi go! Pen sem no fu tu ro! Acre di to
que to dos os com pa nhe i ros, to dos os co le gas têm a
con vic ção de que o Bra sil hoje é o ce le i ro do mun do.
Quem anda pe las ruas de São Pa u lo, quem anda pe -
los Esta dos bra si le i ros pode ob ser var per fe i ta men te
isso. Por tan to, não se tra ta ape nas do se tor de te le co-
mu ni ca ções. A pri va ti za ção é um pas so aber to para
que pos sa mos fa zer o me lhor e com pe tir de for ma
igual com o mun do que está vin do. Um novo mun do,
Sr. Pre si den te, em que a men ta li da de será glo ba li za-
da. De i xo fir ma do meu apo io e meu voto de con fi an ça.
E faço um ape lo a to dos aque les que re a gem.

Sr. Pre si den te, sei que V.Exª está can sa do e an -
si o so. V. Exª de se ja que eu en cer re?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ouço V.
Exª com mu i to pra zer, mas pro cu ro cum prir o Re gi-
men to da Casa.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Como
sou um re gi men ta lis ta, en cer ro ago ra, di zen do que
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Par ti do dos
Tra ba lha do res par ti ci pou da vo ta ção des sa ma té ria,
na Câ ma ra dos De pu ta dos, oca sião em foi con si de ra-
da a pos si bi li da de de se per mi tir em até 30% a par ti ci-
pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nos me i os de co mu ni ca-
ção, man ten do-se a res pon sa bi li da de edi to ri al, de se -
le ção e de di re ção de pro gra ma ção ve i cu la da a bra si-
le i ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos, e
tam bém sub me ten do ao re gi me de con ces são, pre-
vis ta no art. 221 da Cons ti tu i ção Fe de ral, to dos os
me i os de co mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca, in de pen den-
te men te de tec no lo gia uti li za da para a pres ta ção de
ser vi ço.

Ouvi com mu i ta aten ção as ob ser va ções dos
Se na do res Ro ber to Re quião, La u ro Cam pos, Ge ral-
do Cân di do, Se bas tião Ro cha e ou tros que se opu se-
ram a essa ma té ria. Da mes ma ma ne i ra como ex-
pres sou o Se na dor José Edu ar do Du tra, tam bém ava -
li a mos que hou ve um avan ço no en ten di men to que
re sul tou na Câ ma ra dos De pu ta dos, que foi in clu si ve

ob je to de de li be ra ção do Encon tro Na ci o nal do Par ti-
do dos Tra ba lha do res, re a li za do em de zem bro úl ti mo
na ci da de de Re ci fe.

Qu e ro as si na lar, Se na dor Ro ber to Re quião, que 
não hou ve, não há e não ha ve rá qual quer pro ce di-
men to de fa vor, seja por par te de qual quer das emis -
so ras de te le vi são, seja aque la ci ta da por V. Exª ou
qual quer ou tra, pelo pro ce di men to de vo ta ção, pela
po si ção que nós aqui do PT es ta mos ado tan do.

Sr. Pre si den te, V. Exª teve a opor tu ni da de de re -
gis trar que será cum pri do o acor do pela Mesa no que
diz res pe i to à ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al. Qu e ro aqui di zer que con fio na pa la vra de
V. Exª, que de sig nou o Se na dor Car los Wil son para
en tão re a li zar o seu Re la tó rio. Di ver sas en ti da des já
fi ze ram in di ca ções à Mesa so bre pos sí ve is in te gran-
tes dos me i os de co mu ni ca ção, mas ca be rá à Mesa,
em es pe ci al a V. Exª, Pre si den te Ra mez Te bet, o cri té-
rio para de sig nar os mem bros des se con se lho. Se
hou ver qua is quer dú vi das a res pe i to, a pa la vra fi nal
ca be rá a V. Exª. Acre di ta mos que, an tes da vo ta ção
des sa ma té ria, em se gun do tur no, será ins ta la do o
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

Vou vo tar a fa vor, Sr. Pre si den te. Essa é a po si-
ção do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. 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, cre io que a ques -
tão já está bas tan te es cla re ci da. Ape nas que ro ma ni-
fes tar, em nome do meu Par ti do, o voto fa vo rá vel à
emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Lí der Artur da Tá vo la.

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, cre io que
cabe uma pa la vra so bre um viés abor da do por al guns
Srs. Se na do res, na tar de de hoje, re la ti va men te ao
que se ria, ou, se gun do ele, será o avan ço do ca pi tal
es tran ge i ro den tro do pen sa men to bra si le i ro, da for -
ma ção bra si le i ra a par tir da ma té ria que hoje vo ta re-
mos, ou seja, a aber tu ra do ca pi tal para em pre sas es -
tran ge i ras.

Qu e ro dar uma pa la vra por que con si de ro que aí
está uma das ques tões fun da men ta is que, ao con trá-
rio do que mu i tos ar gu men ta ram – in clu si ve com
gran de bri lhan tis mo, como de sem pre, o Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, meu pre za do e que ri do ami go –, ain -
da que pa re ça um pa ra do xo, pa re ce-me que a aber tu-
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ra para a en tra da de ca pi ta is vai pro vo car um efe i to
opos to. Pri me i ro, quan to à en tra da do pen sa men to
es tran ge i ro na vida bra si le i ra, essa en tra da é mu i to
an ti ga. O pen sa men to eu ro peu en trou na for ma ção
da mi nha ge ra ção e na de mu i tos dos Srs. Se na do res,
so bre tu do o pen sa men to fran cês. O pen sa men to
mar xis ta en can tou a mi nha ge ra ção; pos te ri or men te,
os pen sa men tos li ber tá ri os, do pon to de vis ta exis ten-
ci al, ori un dos al guns da Eu ro pa. Inclu si ve uma car ga
mu i to sig ni fi ca ti va do pen sa men to ori en tal en trou pe -
los anos 60, 70 e 80, na vida bra si le i ra.

De po is dis so, o que ocor reu atra vés da mú si ca
po pu lar, que é um dos prin ci pa is ins tru men tos de for -
ma ção de pa drões e de com por ta men to? A mú si ca
po pu lar bra si le i ra, há mais de 25 anos, vem sen do to -
ca da fora, ou seja, ex pul sa dos me i os de co mu ni ca-
ção. Um jo vem de 25 anos, hoje, con so me um pro du to
mu si cal hí bri do do pon to de vis ta rít mi co, ou, se não
qui se rem hí bri do, pelo me nos um rit mo que nada tem
a ver com o rit mo bra si le i ro. O fol clo re de nos so País é 
in te i ra men te des co nhe ci do nas ma ra vi lhas que já cri -
ou. A cul tu ra po pu lar, en fim, é hoje com ple ta men te
do mi na da pe los me i os de co mu ni ca ção, que fa zem
pro li fe rar um tipo de mú si ca que toca tan to aqui como
em Nova Ior que, em Nova Deli, ou em qual quer lu gar
do mun do, o que é mu i to mais ba ra to para as mul ti na-
ci o na is do dis co.

No que se re fe re ao ci ne ma, hoje no mun do, não 
ape nas no Bra sil, 80% do mo vi men to ci ne ma to grá fi co
está em mãos nor te-americanas, por que as in dús tri-
as eu ro péi as ti ve ram di fi cul da des ex tre mas. O nú me-
ro de fil mes re a li za dos pe los pa í ses da Eu ro pa di mi-
nui a cada ano. O Bra sil, logo de po is do Go ver no Col -
lor, pas sa por uma taxa in fer nal de des tru i ção da nas -
cen te in dús tria ci ne ma to grá fi ca. E, por tudo isso, te -
mos tam bém o pró prio ci ne ma, por ta dor que é – no
caso do ci ne ma, de te le vi são prin ci pal men te – de vi o-
lên cia, de pa drões de com por ta men to li ga dos à idéia
do as sas si na to como for ma prin ci pal de fa zer va ler os
di re i tos e a lei dos bons. Os bons es tão iden ti fi ca dos
com o Esta do ou com a Po lí cia, ne ces sa ri a men te. Os
la ti nos, ori en ta is e chi ne ses são sem pre apre sen ta-
dos como sub gen te. Então, já exis te uma pe ne tra ção
mu i to pro fun da, Sr. Pre si den te, do pen sa men to es-
tran ge i ro na vida bra si le i ra.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
Já vou con clu ir, Sr. Pre si den te. E ela vem a des -

pe i to de não ter mos aber to o ca pi tal a ne nhu ma em -
pre sa. Ao con trá rio. Quem é por ta dor des sa en tra da
do pen sa men to es tran ge i ro avas sa la dor, no Bra sil?
Se ja mos fran cos: so mos nós, bra si le i ros; são pro gra-

ma do res, do nos de rá dio e de te le vi são, pes so as in te-
res sa das na in dús tria do dis co.

O que pre ten de essa emen da? Pre ten de algo
que me pa re ce es sen ci al para que se te nha o efe i to
opos to a esse. Quem ob ser var a in dús tria da co mu ni-
ca ção, no Bra sil, ve ri fi ca rá que ela tem se com por ta-
do não de modo mo no po lis ta, como se su põe ha bi tu-
al men te, e, sim, o que tem ca rac te ri za do a in dús tria
da co mu ni ca ção, no Bra sil, é a for ma ção de cres cen-
tes oli go pó li os. A in dús tria da co mu ni ca ção ca mi nha
para que cada vez me nos gen te fale para mais gen te,
tra du zin do em Por tu guês bem cla ro o que pre ten do
di zer. Por que há uma con cen tra ção de ca pi tal em al -
gu mas em pre sas que são ren tá ve is. À me di da que o
ca pi tal es tran ge i ro ser vir para que a con cen tra ção em 
me nos em pre sas que fa lam cada vez para mais gen -
te, evi den te men te te re mos um au men to da ofer ta de
pro du tos e, con se qüen te men te, a pos si bi li da de de
uma com pe ti ção apre sen ta da de modo mais ple no e
mais aca ba do.

Cre io que essa vi são do pro ble ma, que pes so al-
men te me leva a apo i ar e, ade ma is como Lí der do Go -
ver no, en ca mi nhá-la fa vo ra vel men te, me re ce a me di-
ta ção dos Srs. Se na do res. Não es ta mos abrin do as
com por tas por que elas já fo ram ar rom ba das há mu i-
tos e mu i tos anos; e o que é a de fe sa da in co lu mi da de
da nos sa iden ti da de cul tu ral é hoje mo ti vo de pre ga-
ção, mo ti vo de in te res se de or ga ni za ções in ter na ci o-
na is como a Unes co e mo ti vo da ta re fa de pes so as da 
área cul tu ral.

Por ou tro lado, é evi den te que não po de mos ter
uma po si ção xe nó fo ba de su por que tudo que vem do
es tran ge i ro deve ser mal vis to. O que deve ser mal vis-
to é a ine xis tên cia do pen sa men to bra si le i ro, é a ine -
xis tên cia da cul tu ra bra si le i ra nos me i os de co mu ni ca-
ção.Nes se sen ti do, li vre-se, até de cer ta for ma, a te le-
vi são, tão acu sa da, por que ela ain da é um dos se to-
res onde a pro du ção lo cal bem su pe ri or. A pro du ção
lo cal de pro gra mas de te le vi são no Bra sil apre sen ta
uma pro por ção mu i to ma i or do que a pro du ção lo cal
na ma i o ria dos pa í ses do mun do.

Fe cho esse pa rên te se para con clu ir, por tan to
en ca mi nhan do fa vo ra vel men te, com base nes sa re-
fle xão, com base nes sa es pe ran ça, se é – como bem
dis se o Se na dor Sa tur ni no Bra ga: “es pe ro es tar en ga-
na do” – que efe ti va men te não es tou en ga na do.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Artur da Tá-
vo la, 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. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, sin to-me con tem pla da com a fala dos Se -
na do res Edu ar do Su plicy e Edu ar do Du tra.

Há oito anos es tou no Se na do, e nós, da Opo si-
ção, te mos tra va do uma luta, man ten do a po si ção po -
lí ti ca de não apro var ne nhu ma nova con ces são para
tevê ou ra di o di fu são e se abs ter com re la ção às re no-
va ções. Tra ta-se de ins tru men to de pres são para que
o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, pre vis to na
Cons ti tu i ção de 1988, seja ins ta la do.

Ago ra, vejo que o Pre si den te Ra mez Te bet, pela 
po si ção as su mi da pela Opo si ção, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e no Se na do, as su me o com pro mis so de fa -
zer essa ins ta la ção mes mo an tes da vo ta ção, em se -
gun do tur no, da ma té ria que ago ra es ta mos de ba-
tendo. E o de ba te, de cer ta for ma, fica con cor ri do por -
que es ta mos tra tan do de algo mu i to com ple xo e que, de 
cer ta for ma, con tri bui e mu i to para a for ma ção da nos sa
iden ti da de. Qu an do falo na nos sa iden ti da de, es tou me
re fe rin do à nos sa con di ção de se res que pro du zem cul -
tu ra, e essa cul tu ra nos cons ti tui como povo, na ção e re -
fe rên cia a par tir dos nos sos sím bo los.

Exa ta men te pelo fato de os me i os de co mu ni ca-
ção te rem uma enor me ca pa ci da de de in fluên cia na
for ma ção da cul tu ra de um povo é que, hoje, as Srªs e
Srs. Se na do res e De pu ta dos ti ve ram enor me di fi cul-
da de na apro va ção des sa ma té ria, mes mo por que
não é per mi ti da, até a apro va ção des ta lei, a en tra da
com ca pi tal es tran ge i ro nos ve í cu los de co mu ni ca ção.
Nes te mo men to, es ta mos abrin do uma ex ce ção.

E isso não é fe i to com a tran qüi li da de e a se gu-
ran ça ne ces sá ri os, por mu i tas ra zões. Em pri me i ro lu -
gar, a Cons ti tu i ção de 1988 es ta be le ceu a ne ces si da-
de da cri a ção do Con se lho Na ci o nal de Co mu ni ca-
ções e não fi ze mos o de ver de casa, não cri a mos o
me ca nis mo de de mo cra ti za ção dos me i os de co mu ni-
ca ção e não cri a mos os me i os de con tro le so ci al. Os
re pre sen tan tes da so ci e da de – aque les que têm a
com pre en são e que acom pa nham a for ma ção da
nos sa iden ti da de, da nos sa cul tu ra, do res pe i to com
nos sos sím bo los cul tu ra is – sen ti mo-nos um tan to in -
se gu ros pela pro i bi ção da que las sal va guar das que
ima gi ná va mos ter em fun ção da pro i bi ção do ca pi tal
es tran ge i ro na com po si ção das em pre sas de co mu ni-
ca ção do nos so País. A res sal va, como bem fa lou o
Se na dor José Edu ar do Du tra, na prá ti ca, não ocor re,
mes mo com a pro i bi ção. E a pro i bi ção pura e sim ples-
men te não evi ta rá que se ja mos in va di dos por in te res-
ses cul tu ra is que, de cer ta for ma, afe tam ou po de ri am

afe tar a nos sa uni da de cul tu ral com a in fluên cia es -
tran ge i ra.

No con tex to de uma eco no mia glo ba li za da, de
uma cul tu ra que se glo ba li za, de ve mos cri ar me ca nis-
mos de de fe sa – não a de fe sa pri mi ti va da re cu sa do
con ta to com no vas ma ni fes ta ções cul tu ra is ou de ou -
tras for mas de ma ni fes ta ção cul tu ral. Não é isso. Po -
de mos es ta be le cer, sim, a tro ca e ela é po si ti va.

O nos so pro ble ma é que não te mos nos for ta le-
ci do in ter na men te, va lo ri zan do as nos sas ra í zes cul -
tu ra is a par tir da com pre en são de que a cul tu ra é
esse todo com ple xo que en vol ve os nos sos cos tu-
mes, as nos sas prá ti cas mo ra is, a nos sa ca pa ci da de
de re a li zar, agir e pen sar, re fe ren ci a do numa de ter mi-
na da for ma de exis tir, a par tir da re a li da de so ci al de
um povo. Ou seja, toda a ca pa ci da de cri a ti va e in ven-
ti va de um povo está co e sa em tor no de uma de ter mi-
na da iden ti da de cul tu ral. Nun ca for ta le ce mos isso e,
nes te mo men to, nos sen ti mos in se gu ros.

A po si ção do Par ti do dos Tra ba lha do res é fa vo-
rá vel à ma té ria – e eu vo ta rei fa vo ra vel men te –; não fi -
ca ria tran qüi la se não fi zes se essa res sal va, por que
po de ría mos sim ples men te aqui nos en ga nar achan -
do que, evi tan do a en tra da do ca pi tal es tran ge i ro, es -
ta ría mos au to ma ti ca men te pro te gen do a ex pres são
da nos sa iden ti da de cul tu ral de qua is quer in te res ses
ou in fluên ci as que bus quem a di lu i ção, as si mi la ção
ou des cons ti tu i ção da nos sa for ma de pen sar e exis tir.
Não é ver da de! Isso acon te ce na prá ti ca.

É pre ci so cri ar mos me ca nis mos que pos si bi li-
tem à so ci e da de bus car cada vez mais o for ta le ci-
men to des sa iden ti da de, até para que pos sa mos tro -
car com aque les que gos ta ri am de tam bém es tar tro -
can do co nos co. A pura pro i bi ção sim ples não re sol ve
esse pro ble ma!

De sor te, Sr. Pre si den te, que a ins ta la ção do
Con se lho, a bus ca por me ca nis mos de con tro le so ci-
al, a bus ca por uma com pre en são den tro dos me i os
de co mu ni ca ção de que, se não ocu par mos ade qua-
da men te esse es pa ço de for ta le ci men to da nos sa cul -
tu ra, com pre en den do cul tu ra como esse todo com-
ple xo que for ma a nos sa ca pa ci da de de ser e exis tir
nas mais di fe ren tes for mas de ma ni fes ta ção cul tu ral,
de va lo res éti cos, mo ra is e até mes mo es pi ri tu a is, es -
ta re mos fa da dos ao fra cas so en quan to povo com
sen ti do de Na ção.

Nes se as pec to, te nho pro cu ra do bus car a nos sa
iden ti fi ca ção com es ses va lo res, mas não po de mos
ter uma re pul sa pri mi ti va por tudo aqui lo que não é es -
pe lho. A raça hu ma na pro du ziu – num pro ces so cu -
mu la ti vo, numa con cep ção as pi ral de co nhe ci men to,
en vol ven do co nhe ci men to em to das as for mas – a
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par tir da tro ca. Essa tro ca é be né fi ca, mas pre ci sa-
mos de me i os e con di ções para es ta be le cer a tro ca;
se não não é tro ca; é im po si ção. E é exa ta men te con -
tra a im po si ção que nos co lo ca mos numa po si ção
con trá ria. Mas não bas ta ser mos con trá ri os; te mos
que es tar for ta le ci dos para evi tar mos que, ao in vés de 
es ta be le cer mos uma tro ca, te nha mos que ser as si mi-
la dos, des cons ti tu í dos, di lu í dos so ci al men te e cul tu-
ral men te por in te res ses es tra nhos.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta é re al men te
uma ma té ria po lê mi ca, mas aqui falo em nome do
meu Par ti do, o PPS, e es tou fa lan do tam bém a pe di do
do Se na dor Ro ber to Fre i re e em seu nome.

Na ver da de, pri me i ra men te é pre ci so con si de rar
que o apor te de ca pi tal es tran ge i ro está su bor di na do
a uma re gra al ta men te res tri ti va. O art. 222, no seu §
1º, es ta be le ce o se guin te:

Art. 222..................................................
§ 1º Em qual quer caso, pelo me nos

se ten ta por cen to do ca pi tal to tal e vo tan te
das 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 de ve rá per ten-
cer, di re ta ou in di re ta men te, a bra si le i ros na -
tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos,
que exer ce rão obri ga to ri a men te a ges tão
das ati vi da des e es ta be le ce rão o con te ú do
da pro gra ma ção.

Aqui nós apre sen ta mos uma emen da, Sr. Pre -
si den te, que foi aco lhi da pelo Se na dor Ro meu
Tuma, o Re la tor na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, emen da esta me ra men te de re da-
ção, mas que en ten de mos apli ca-se ao ri gor da exi -
gên cia de res pe i tar o mí ni mo de 70% do ca pi tal vo -
tan te. E a emen da que apre sen ta mos ex pli ci ta “em
qual quer caso, pelo me nos 70% do ca pi tal to tal e do 
ca pi tal vo tan te...”; sig ni fi ca di zer que, no que tan ge
ao ca pi tal so ci al da em pre sa, há uma ne ces si da de
de res pe i tar os 70% para o ca pi tal de bra si le i ros na -
tos ou na tu ra li za dos há mais de 10 anos, as se gu-
ran do que este mí ni mo seja ab so lu ta e ri go ro sa-
men te res pe i ta do.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, é im por tan te
cons ta tar que as ex pe riên ci as de apor te de ca pi tal ex -
ter no me di an te sis te ma de jo int ven tu re com em pre-
sas na ci o na is têm pro mo vi do, ao con trá rio do que su -
põem al guns ana lis tas mais apres sa dos, ou o que se

po de ria ima gi nar a par tir de um pre con ce i to con tra o
ca pi tal es tran ge i ro – na ver da de, o apor te de ca pi tal
es tran ge i ro, den tro des sas li mi ta ções, sem pre é in fe-
ri or ao ca pi tal pre do mi nan te, que é o na ci o nal –, mas
têm pro mo vi do, sim, o for ta le ci men to po lí ti co, o for ta-
le ci men to eco nô mi co, o for ta le ci men to fi nan ce i ro, o
for ta le ci men to em pre sa ri al e ins ti tu ci o nal da em pre sa
bra si le i ra. Do pon to de vis ta es tra té gi co, a em pre sa
ga nha for ça, ga nha com pe ti ti vi da de, ga nha as so ci a-
ção ex ter na para com pe tir, além de fa ci li da de de
aces so a tec no lo gi as no vas. Re i te ro que, sem es sas
as so ci a ções, as em pre sas na ci o na is não te ri am tal
aces so.

Há al guns anos, Sr. Pre si den te, nes sa mes ma
Co mis são da qual faço par te, dis cu tiu-se se a Embra -
er, em pre sa bra si le i ra que pro duz aviões, de ve ria ou
não ace i tar um apor te de 20% da Ae ro es pa ci al, da
Fran ça. E hou ve uma re a ção ina u di ta, exa ge ra da de
mu i tos dos Srs. Se na do res con tra o men ci o na do
apor te. A Embra er con ti nu a ria sen do bra si le i ra, na ci o-
nal, con tro la da como em pre sa na ci o nal por bra si le i-
ros na tos ou na tu ra li za dos. Con ti nu a ria sen do uma
em pre sa ge nu i na men te bra si le i ra, tra ba lhan do a ser -
vi ço do in te res se na ci o nal, ge ran do em pre gos e opor-
tu ni da des de in ves ti men to no Bra sil, ex pan din do-se
no Bra sil e ex por tan do aviões e ge ran do di vi sas para
o País. E mais, ga nha ria uma ali an ça es tra té gi ca no
mer ca do ex ter no que lhe pro por ci o na ria uma for ça
ex tra or di ná ria. Por tan to, a ci ta da em pre sa bra si le i ra
po de ria ser mais bra si le i ra, ser vir mais aos bra si le i ros
pe los re cur sos que po de ria apor tar.

Infe liz men te, a Embra er não pôde ter es sas ali -
an ças ex ter nas e so fre uma dura con cor rên cia de
uma em pre sa ca na den se, a Bom bar di er, que a tem
co lo ca do em maus len çóis nas dis pu tas que a Embra -
er man tém com ela na Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio.

O Sr. Pre si den te me faz si nal de que devo en cer-
rar.

Por tan to, para en cer rar, digo que as ra zões pe -
las qua is o PPS vota fa vo ra vel men te a esta ma té ria
são cin co. A pri me i ra é por que V. Exª, Sr. Pre si den te,
está as su min do po li ti ca men te, com a res pon sa bi li da-
de e a se ri e da de com que tem con du zi do a Pre si dên-
cia des ta Casa, que no me a rá os mem bros do Con se-
lho de Co mu ni ca ção So ci al. Já é uma de mons tra ção
de von ta de po lí ti ca que sei exis tir no es pí ri to de V. Exª. 
A se gun da ra zão é que há uma pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal do Se na dor Edu ar do Su plicy para cri ar
a Ana com, Agên cia Na ci o nal de Co mu ni ca ção So ci al,
que será o ór gão re gu la dor, in de pen den te dos me i os
de co mu ni ca ção so ci al. A ter ce i ra é que essa emen da
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cons ti tu ci o nal ga ran te o sur gi men to de uma lei al ta-
men te ne ces sá ria há 14 anos nes te País, que é a lei
de pro du ção cul tu ral, que ga ran ti rá pro du ção cul tu ral
re gi o na li za da na ci o nal, va lo ri zan do as re giões e as
cul tu ras ge o gra fi ca men te dis tan tes. A quar ta ra zão é
que o apor te de in ves ti men to ex ter no ga ran te tam-
bém car re a men to de tec no lo gia. Nes sa área, tec no lo-
gia muda de um dia para ou tro, com uma ve lo ci da de
in con tro lá vel. A quin ta é por que dará às me no res em -
pre sas, que dis pu tam hoje o mer ca do das re des na ci-
o na is, um apor te de ca pi tal que lhes dará com pe ti ti vi-
da de para con cor re rem com as mais po de ro sas, para
se ni ve la rem com as ou tras.

Te mos qua tro ou cin co gran des re des no País
que se ni ve la rão e con cor re rão, em con di ção de igual-
da de, o que é jus to e bom para o País.

Por tan to, o voto do PPS é fa vo rá vel, Sr. Pre si-
den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga-
ça, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
o emi nen te Se na dor Ro meu Tuma, na qua li da de de
Re la tor, se de se ja fa zer uso da pa la vra para al gu ma
ex pli ca ção.

Antes, de cla ro pror ro ga da a ses são, pelo tem po
ne ces sá rio à con clu são da Ordem do Dia.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, não vou to mar mais do que um mi nu to.

Não pos so de i xar de tes te mu nhar a com pe tên-
cia com que V. Exª con du ziu o pro ces so de an da men-
to des te pro je to. Na hora da ma i or di fi cul da de, que era 
a da as si na tu ra do re que ri men to de ur gên cia, V. Exª
re u niu os Lí de res, os Se na do res Re nan Ca lhe i ros,
José Agri pi no, Edu ar do Su plicy e ou tros, e con se guiu
um acor do, em que V. Exª se com pro me teu a cum prir
a ne ces si da de da cri a ção do con se lho. Não po de ria
de i xar de co mu ni car à Na ção e aos nos sos com pa-
nhe i ros aqui lo que V. Exª, “na pon ta da es ca da”, de ci-
diu, ten do con se gui do a as si na tu ra de to dos os Lí de-
res des ta Casa para o en ca mi nha men to e o an da-
men to des te pro je to.

O Se na dor José Fo ga ça co la bo rou na es tru tu ra
do § 2º, que in sis te na com po si ção da ex pres são “ca -
pi tal vo tan te”, a fim de que não trou xes se ne nhu ma
dú vi da com res pe i to a es ta be le cer o tra ba lho das em -
pre sas que se cons ti tu i rão ou es ta rão li ga das à em -
pre sa na ci o nal para a gran di o si da de da te le vi são.

A cul tu ra e a arte não têm fron te i ra. Digo isso, Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por que, como Vi -
ce-Presidente da Inter pol, vi a jei por qua se todo o
mun do e tive opor tu ni da de de, na Chi na, as sis tir à no -
ve la Escra va Isa u ra, em que a atriz Lu cé lia San tos
fez gran de su ces so. Isso de mons tra não ha ver res tri-
ção para a cul tu ra e a arte, in ter na ci o na is por sua pró -
pria for ma ção. O Bra sil, pe los me i os de co mu ni ca ção,
ex por ta cul tu ra, que é bem re ce bi da no ex te ri or.

Como Re la tor da ma té ria, ape lo a to dos os
mem bros des ta Casa que vo tem fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, a Casa está su fi ci en te men te es cla re ci da.

Não ha ven do mais ora do res ins cri tos, de cla ro
en cer ra do o en ca mi nha men to da vo ta ção.

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 288, in ci-
so II, do Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para
sua apro va ção, do voto fa vo rá vel de três quin tos da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

Em vo ta ção a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 5, de 2002, sem pre ju í zo das emen das.

Peço aos Srs. Lí de res que ori en tem suas Ban -
ca das, se as sim de se ja rem.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, como Lí der do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, con si de ra mos essa emen da cons ti tu ci o-
nal de fun da men tal im por tân cia para o País. Por tan to,
re co men da mos à Ban ca da do PMDB o voto fa vo rá vel
à apro va ção da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de para ori en tar a
Ban ca da do PSB.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota fa vo ra-
vel men te à emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha para ori en tar
a Ban ca da do PDT.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, já anun ci ei que mi nha po si ção é con trá-
ria, mas a Ban ca da vota de acor do com suas con cep-
ções.

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) –
Sr. Pre si den te, o Par ti do dos Tra ba lha do res vota fa vo-
ra vel men te à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção,
res pe i tan do aque les que re sol ve rem abs ter-se, como
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fez o Se na dor Ge ral do Cân di do após de cla rar sua po -
si ção con trá ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo para ori en tar o
Blo co PSDB/PPB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o Blo co vota fa vo ra vel men te à emen da
por con si de rar que se tra ta de um gran de pas so para
a mo der ni za ção e for ta le ci men to da mí dia bra si le i ra.

Apro ve i to a opor tu ni da de para so li ci tar aos Srs.
Se na do res que in te gram a Ban ca da do PSDB e do
PPB e que não se en con tram no ple ná rio que ve nham
par ti ci par da vo ta ção.

Mais uma vez, a Li de ran ça re co men da o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son para ori en tar a
Ban ca da do PTB.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre -
si den te, o PTB vota fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra para ori en tar
a Ban ca da do PFL.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL re co men da aos com pa nhe i ros
des ta Casa que vo tem a fa vor do pro je to. Tra ta-se de
ini ci a ti va que for ta le ce rá o sis te ma de co mu ni ca ção
no País, e o Par ti do deve ofe re cer a sua con tri bu i ção
para o su ces so des se pro je to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con si de-
ro bem es cla re ci da a ma té ria e a co lo ca rei em vo ta-
ção pelo pro ces so ele trô ni co, es cla re cen do que as
Srªs e os Srs. Se na do res que de se ja rem apro var o
pro je to de ve rão vo tar “sim” e os que fo rem con trá ri os,
“não”. Pode, ain da, ha ver abs ten ções.

A Mesa pede a pre sen ça dos Srs. Se na do res
que não se en con tra rem em ple ná rio, pois a ma té ria
de pen de, para sua apro va ção, do voto de três quin tos
dos mem bros da Casa.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela
or dem.

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

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – 
Exa ta men te por isso, Sr. Pre si den te. Há um pe que no
in ter va lo em que pos so, pelo me nos em nome dos
Se na do res do Esta do do To can tins, pres tar uma ho -
me na gem à Asso ci a ção Na ci o nal dos Jor na is e a
Abert, em fun ção do tra ba lho re a li za do e des sa gran -
de con quis ta, com a apro va ção des ta emen da.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to dos

os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou de cla rar en cer ra do
o pro ces so de vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 62 Srs. Se na do res e NÃO, 6.

Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 72 vo tos.
A ma té ria cons ti tu ci o nal foi apro va da.
Peço aos Srs. Se na do res que per ma ne çam na

Casa.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 1 a 3, de

re da ção, da CCJ. Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar
suas Ban ca das.

Peço aos Srs. Lí de res que ori en tem suas Ban -
ca das, caso que i ram.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção vota a fa vor.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota fa vo ra vel men te.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Car los Wil son, por es tar aqui au xi li an do a Mesa,
como sem pre, me au to ri za a de cla rar que o PTB é fa -
vo rá vel.

Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo, por
gen ti le za.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  O Blo co
PSDB/PPB re co men da o voto “sim”.

Cha mo a aten ção dos Srs. Se na do res para o
fato de que, em pri me i ro lu gar, es ta mos con clu in do a
vo ta ção da emen da cons ti tu ci o nal. Logo de po is, te re-
mos Men sa gens para in di ca ção de mem bros do cor -
po di plo má ti co, com vo ta ções no mi na is e se cre tas
por so bre car tas.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, pe ço-lhe a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,

lem bran do que es ta mos em pro ces so de vo ta ção. É
para es cla re cer?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
so li ci to a V. Exª que seja ve ri fi ca da a pos si bi li da de de
in ver ter mos a pa u ta, vo tan do o úl ti mo item an tes dos
que exi gem vo ta ção se cre ta. Caso con trá rio, após es -
sas vo ta ções, to dos irão em bo ra, ha ven do ain da o
Pro je to cons tan te do item nº 12, que deve ser vo ta do
hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Fa re mos
um ape lo aos emi nen tes Srs. Se na do res que per ma-
ne çam na Casa, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – 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 meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, com re la ção
à vo ta ção das emen das, há duas emen das, a de nº 3,
do Se na dor José Fo ga ça, que foi aco lhi da, e a de nº
4, do Se na dor Ro ber to Re quião, que foi re je i ta da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim. No
mo men to, es ta mos vo tan do em glo bo ape nas as
Emen das de Re da ção de nºs 1 a 3. (Pa u sa.)

A Mesa es cla re ce aos Srs. Se na do res que mes -
mo emen da de re da ção re quer quo rum qua li fi ca do.
Daí por que en ca re ço aos Srs. Se na do res que vo tem
a ma té ria. (Pa u sa.)

Faço um ape lo aos Srs. Se na do res para que
exer ci tem o di re i to de voto. (Pa u sa.)

(Con ti nua a vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
en cer ra da a vo ta ção das Emen das nº 1 a nº 3, da
CCJ, de re da ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 54 Srs. Se na do res; e NÃO 02.

Hou ve sete abs ten ções.
To tal: 63 vo tos.
Apro va das as emen das de re da ção.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia para a re da ção para o se gun do tur no.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e 
Ci da da nia, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur -
no, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car -
los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 337, DE 2002
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5,
de 2002 (nº 203, de 1995, na Câ ma ra dos
De pu ta dos).

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia apre sen ta a re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de 2002 (nº
203, de 1995, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá
nova re da ção ao § 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,
con so li dan do as Emen das nºs 1 a 3 – CCJ, de re da-
ção, apro va das pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 8 de maio de
2002.

ANEXO AO PARECER Nº 337, DE 2002

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5,
de 2002 (nº 203, de 1995, na Câ ma ra dos
De pu ta dos).

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº,     DE 2002

Dá nova re da ção ao art. 222 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para per mi tir a par -
ti ci pa ção de pes so as ju rí di cas no ca pi tal
so ci al 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,
nas con di ções que es pe ci fi ca.

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 art. 222 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 222. A pro pri e da de de em pre sa
jor na lís ti ca e de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens é pri va ti va de bra si le i ros na -
tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos,
ou de pes so as ju rí di cas cons ti tu í das sob as
leis bra si le i ras e que te nham sede no País.

§ 1º Em qual quer caso, pelo me nos
se ten ta por cen to do ca pi tal to tal e do ca pi-
tal vo tan te das 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
de ve rá per ten cer, di re ta ou in di re ta men te, a
bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos há mais
de dez anos, que exer ce rão obri ga to ri a men-
te a ges tão das ati vi da des e es ta be le ce rão
o con te ú do da pro gra ma ção.

§ 2º A res pon sa bi li da de edi to ri al e as
ati vi da des de se le ção e di re ção da pro gra ma-
ção ve i cu la da são pri va ti vas de bra si le i ros na -
tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos, em 
qual quer meio de co mu ni ca ção so ci al.

§ 3º Os me i os de co mu ni ca ção so ci al
ele trô ni ca, in de pen den te men te da tec no lo-
gia uti li za da para a pres ta ção do ser vi ço,
de ve rão ob ser var os prin cí pi os enun ci a dos
no art. 221, na for ma de lei es pe cí fi ca, que
tam bém ga ran ti rá a pri o ri da de de pro fis si o-
na is bra si le i ros na exe cu ção de pro du ções
na ci o na is.
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§ 4º Lei dis ci pli na rá a par ti ci pa ção de
ca pi tal es tran ge i ro nas em pre sas de que
tra ta o § lº.

§ 5º As al te ra ções de con tro le so ci e tá-
rio das em pre sas de que tra ta o § 1º se rão
co mu ni ca das ao Con gres so Na ci o nal.“

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té-
ria cons ta rá da Ordem do Dia do dia 16 do cor ren te,
para o se gun do tur no cons ti tu ci o nal, obe de ci do o in -
ters tí cio re gi men tal.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT  AC) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

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

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT  AC. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Peço a V. Exª que
re gis tre o meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª, sem in flu ir no
re sul ta do arit mé ti co.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de
pas sar à apre ci a ção dos Itens nºs 4 a 7 da Pa u ta, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos: as
Men sa gens nºs 75 e 76, de 2002, tra tam da in di ca ção
do Sr. Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur, para
as Emba i xa das do Bra sil jun to às Re pú bli cas Eslo va-
ca e da Croá cia, am bas cu mu la ti va men te com o car -
go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áus -
tria; e as Men sa gens nºs 87 e 88, de 2002, tra tam da
in di ca ção do Sr. Mar co Antô nio Di niz Bran dão, para
as Emba i xa das do Bra sil jun to ao Re i no do Cam bo ja
e à União Mi an mar, am bas cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Ta i-
lân dia.

Em vis ta do ex pos to, a vo ta ção das Men sa gens
nºs 75 e 76, de 2002, será fe i ta em con jun to, bem
como a vo ta ção das Men sa gens nºs 87 e 88, de 2002.

São os se guin tes os itens a que se re -
fe re o Sr. Pre si den te:

Item 4:

MENSAGEM Nº 75, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na,

so bre a Men sa gem nº 75, de 2002 (nº
87/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -
na do a es co lha do Se nhor Ro ber to Pin to
Fer re i ra Ma me ri Abde nur, Mi nis tro de Pri me-
i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la-
ti va men te com o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áus tria, exer cer
o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
Eslo va ca.

Item 5:

MENSAGEM Nº 76, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na,
so bre a Men sa gem nº 76, de 2002 (nº
88/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -
na do a es co lha do Se nhor Ro ber to Pin to
Fer re i ra Ma me ri Abde nur, Mi nis tro de Pri me-
i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la-
ti va men te com o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áus tria, exer cer
o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
da Croá cia.

Item 6:

MENSAGEM Nº 87, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Lú dio Co e-
lho, so bre a Men sa gem nº 87, de 2002 (nº
125/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Mar co Antô nio
Di niz Bran dão, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per-
ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri-
o res, para, cu mu la ti va men te com o car go de 
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Ta i-
lân dia, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil
jun to ao Re i no do Cam bo ja.
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Item 7:

MENSAGEM Nº 88, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Lú dio Co e-
lho, so bre a Men sa gem nº 88, de 2002 (nº
126/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Mar co Antô nio
Di niz Bran dão, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per-
ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri-
o res, para, cu mu la ti va men te com o car go de 
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Ta i-
lân dia, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à União Mi an mar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do
o Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, a pro ce-
der à le i tu ra dos res pec ti vos pa re ce res.

PARECER Nº 338, DE 2002-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê pa re-
cer.) – Indi ca ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
do nome do Sr. Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde -
nur, Mi nis tro de 1ª Clas se do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res, para exer cer, cu-
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca da Áus tria, o de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Eslo va ca.

S. Exª re ce beu 14 vo tos fa vo rá ve is e ne nhum
con trá rio.

PARECER Nº 339, DE 2002-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê pa re-
cer.) – Indi ca ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
do nome do Sr. Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde -
nur, Mi nis tro de 1ª Clas se do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res, Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áus tria, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da
Croá cia.

O Pa re cer é pela apro va ção.

PARECER Nº 340, DE 2002-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê pa re-
cer.) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao 
Se na do Fe de ral o nome do Sr. Mar co Antô nio Di niz
Bran dão, Mi nis tro de 1ª Clas se do Qu a dro Per ma nen-

te do Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res, para exer cer,
cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra -
sil no Re i no da Tai lân da, o de Emba i xa dor do Bra sil
jun to ao Re i no do Cam bo ja, e, ain da, o Emba i xa dor
do Bra sil jun to à União Mi an mar.

S. Exa. re ce beu 14 vo tos fa vo rá ve is e ne nhum
voto con trá rio.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são os pa re ce res. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
Escla re ço ao Ple ná rio que as so bre car tas en-

con tram-se à dis po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do-
res, que já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta por so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nes se in -
ter va lo, abrin do uma ex ce ção ao Re gi men to da Casa
e con si de ran do o erro in vo lun tá rio da Mesa para com
o ilus tre Se na dor Fer nan do Be zer ra, o qual de se ja fa -
zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, a Mesa con ce de a
pa la vra a S. Exª, sem que isso re pre sen te qual quer
ex ce ção. O erro foi da Mesa.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be-
zer ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do pela aten ção de V.
Exª. Ape nas que ro con vi dar to dos os Srs. Se na do res
para o diá lo go que a in dús tria bra si le i ra terá ama nhã
com os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca, diá lo-
go esse que se ini ci a rá às 9 ho ras. Já con fir ma ram
pre sen ça o Sr. Se na dor José Ser ra, o Sr. Luiz Iná cio
Lula da Sil va, o Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho e o Sr. 
Ciro Go mes.

A in dús tria bra si le i ra in ver te uma prá ti ca do pas -
sa do: ou vir os can di da tos. Esta mos le van do aos can -
di da tos uma agen da pes qui sa da e cons tru í da com a
par ti ci pa ção de mais de dois mil in dus tri a is de todo o
Bra sil, e o foco des sa agen da é a ne ces si da de ur gen-
te de o País cres cer. De fen de mos a com pe ti ti vi da de
não como uma for ma de pro te ci o nis mo à in dús tria
bra si le i ra, mas como meio de nos in se rir, de for ma
com pe ti ti va, na eco no mia in ter na ci o nal.

Des sa for ma, faço esse con vi te a V. Exª e a to -
dos os Srs. Se na do res que de se ja rem acom pa nhar
esse im por tan te de ba te para o Bra sil e para a so ci e-
da de bra si le i ra. O even to re a li zar-se-á ama nhã, às
9h, no au di tó rio da CNI.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  A Mesa

cor ri gi rá o seu lap so, di zen do que, nes te mo men to,
está sen do vo ta do o nome do Sr. Luiz Fran cis co Sil va
Mar cos para exer cer o car go de Di re tor-Geral do De -
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans por-
tes – DNIT, em subs ti tu i ção a Fran cis co de Pa u la Ma -
ga lhães Go mes. O pa re cer já foi lido.

Item nº 8:

PARECER Nº 302, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 302, de 2002, da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to, so bre a Men sa gem nº 125, de 2002 (nº
279/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se-
na do o nome do Se nhor Luiz Fran cis co Sil va
Mar cos, para exer cer o car go de Di re tor-Geral
do De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura
de Trans por tes  DNIT, em subs ti tu i ção a Fran -
cis co de Pa u la Ma ga lhães Go mes.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Escla re ço ao Ple ná rio que a vo ta ção será no mi-

nal. As so bre car tas en con tram-se à dis po si ção das Srªs 
e dos Srs. Se na do res, que já po dem vo tar. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta por so bre car tas.)

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
so li ci ta às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en con-
tram nos ga bi ne tes para que com pa re çam ao ple ná-
rio, pois es ta mos em pro ces so de vo ta ção.

(Con ti nua a vo ta ção no mi nal e se cre ta
por so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
in da ga se to dos os Srs. Se na do res e Srªs Se na do ras
já vo ta ram?

A Mesa vai dar por en cer ra da a vo ta ção.
A Mesa so li ci ta a co la bo ra ção dos Srs. Se na do-

res Le o mar Qu in ta ni lha, Ri car do San tos e Fran cis co
Escór cio para au xi li a rem-na como es cru ti na do res.

(Pro ce de-se à con ta gem dos vo tos.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – No que
se re fe re à vo ta ção dos itens 6 e 7 da pa u ta: in di ca ção
do Sr. Mar co Antô nio Di niz Bran dão para acu mu lar,
com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no
da Ta i lân dia, o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to
ao Re i no do Cam bo ja, bem como para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao
Re i no da Ta i lân dia, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à União de Mi an mar:

Vo ta ram SIM 61 Srs. Se na do res; e NÃO 04 Srs.
Se na do res.

Hou ve 02 abs ten ções.
To tal: 67 vo tos.
Apro va da a in di ca ção.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – No que

tan ge ao item 8 da pa u ta: in di ca ção do Sr. Luiz Fran -
cis co Sil va Mar cos, para exer cer o car go de Di re-
tor-Geral do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes – DNIT, em subs ti tu i-
ção ao Sr. Fran cis co de Pa u la Ma ga lhães Go mes:

Vo ta ram SIM 59 Srs. Se na do res; e NÃO 05 Srs.
Se na do res.

Hou ve 03 abs ten ções.
To tal: 67 vo tan tes.
Apro va da a in di ca ção.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – No que
se re fe re aos itens 4 e 5 da pa u ta: in di ca ção do Sr. Ro -
ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur, Mi nis tro de Pri -
me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com 
o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da
Áus tria, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca Eslo va ca, bem como para, cu mu la ti va men te
com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli-
ca da Áus tria, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to
à Re pú bli ca da Croá cia:

Vo ta ram SIM 61 Srs. Se na do res; e NÃO 05
Srs. Se na do res.

Hou ve 02 abs ten ções.

To tal: 68 vo tos.

Apro va da a in di ca ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 9:

PROPOSTA DA EMENDA À CONTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2002

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 n.º 42, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le-
la, que dá nova re da ção ao art. 217 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du-
ção dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis-
tra ção do des por to por mais de um pe río do
con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob n.º 1.178, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel, com
as Emen das n.ºs 1 e 2-CCJ, que apre sen ta, e 
vo tos con trá ri os dos Se na do res José Edu ar do
Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel lo Par ga.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358, do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus-
são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da com -
po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e das

emen das.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, a pro po si tu ra em apre ço foi apre sen ta-
da pelo emi nen te Se na dor Ma gui to Vi le la, ins pi ra da –
acre di to – no de se jo de im ple men tar a mo ra li da de na
ad mi nis tra ção e na ges tão do es por te na ci o nal, tal vez
alen ta da por essa mo vi men ta ção in ten sa, por essa dis -
cus são so bre o es por te, par ti cu lar men te o fu te bol, em
ra zão da re cen te CPI re a li za da no âm bi to des ta Casa.

Ocor re, Sr. Pre si den te, que a pro po si tu ra visa a
al te rar um tex to cons ti tu ci o nal: o art. 217 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, que con fe re au to no mia de ges tão e de
ad mi nis tra ção às en ti da des de prá ti ca e de ad mi nis-
tra ção do des por to na ci o nal. A al te ra ção, no meu en -
ten di men to, fere o prin cí pio da au to no mia que o le gis-
la dor tão sa bi a men te pro pôs, ini ci al men te. Enten do
que se ria uma in ter ven ção na ad mi nis tra ção do se tor
pri va do. Se ria como se es ti vés se mos a im pe dir, via
tex to cons ti tu ci o nal, que um sín di co de um pré dio pu -

des se re e le ger-se por mais de uma vez su ces si va-
men te. Da mes ma for ma, en ten do que na área do
des por to na ci o nal, já que o pre ce i to cons ti tu ci o nal
con fe re au to no mia de ad mi nis tra ção e ges tão, não
pode ha ver meia au to no mia – ou ela é ple na ou exis te
a au to no mia ou não exis te au to no mia.

Com todo o res pe i to à pro po si tu ra apre sen ta da
pelo emi nen te Se na dor Ma gui to Vi le la, que tem a in ten-
ção, es tou se gu ro, de con fe rir mo ra li da de à ges tão e ad -
mi nis tra ção do des por to na ci o nal, en ten do que no im-
pe di men to da re e le i ção, por mais de uma vez, não está
a ga ran tia da mo ra li da de des sa prá ti ca. Por tan to, Sr.
Pre si den te, que ro re gis trar a mi nha ma ni fes ta ção con-
trá ria por que o des por to na ci o nal pre ci sa, para al can çar
os pa ta ma res pro pos tos e exi gi dos pela po pu la ção bra -
si le i ra, ter au to no mia ple na de ad mi nis tra ção e ges tão.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

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 (Car los Wil son) – Item 10:

PROPOSTA DA EMENDA À CONTITUIÇÃO 
Nº 1, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção n.º 1, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa-
tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes
para gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob n.º 1.362, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da n.º 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e da

Emen da nº 1, da CCJ. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 4, de 2001 (n.º
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-Desemprego a pes ca do res ar te sa na is
du ran te os pe río dos de de fe so, ten do
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Pa re cer sob n.º 260, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra, fa vo rá vel, nos ter mos
da Emen da n.º 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te à Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
da Emen da n.º 1, da CAS (Subs ti tu ti vo), em tur no úni -
co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha para dis cu tir a ma té ria, que pri me i ro so li ci tou e,
logo após, ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, que ro apla u dir a Câ ma ra dos De -
pu ta dos pela ini ci a ti va, que con tou com o apo io da
Co mis são de Assun tos So ci a is por meio do voto do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Re la tor da ma té ria na que la
co mis são. Esse pro je to visa sim pli fi car o aces so do
pes ca dor ar te sa nal ao se gu ro-desemprego e faz,
prin ci pal men te, duas al te ra ções. A pri me i ra de las é a
pos si bi li da de de subs ti tu ir o com pro van te do re gis tro
ge ral de pes ca dor pro fis si o nal, emi ti do pelo Iba ma,
pela ma trí cu la na Ca pi ta nia dos Por tos do Mi nis té rio
da Ma ri nha, o que re pre sen ta uma fa ci li da de para o
pes ca dor. A se gun da al te ra ção re fe re-se a esse com -
pro van te que de ve rá ser emi ti do um ano an tes do iní -
cio do de fe so e não mais três anos, como na le gis la-
ção an te ri or. Tra ta-se de um pro je to de cu nho so ci al
re le van te que aten de rá a mi lha res de pes ca do res
pelo Bra sil afo ra.

Sr. Pre si den te, apro ve i to o mo men to des sa dis -
cus são para fa zer con si de ra ções rá pi das a res pe i to
de um pro je to si mi lar apro va do hoje, pela ma nhã, na
Co mis são de Assun tos So ci a is do Se na do, do qual
sou au tor, jun ta men te com a Se na do ra Ma ri na Sil va.
Esse pro je to ga ran te o se gu ro-desemprego aos tra-
ba lha do res da flo res ta, ex plo ra do res e be ne fi ci a do res
de pro du tos como o açaí e a cas ta nha, para que es -
ses tra ba lha do res, nos pe río dos de en tres sa fra, tam -
bém pos sam ter di re i to a esse be ne fí cio.

Sr. Pre si den te, peço a com pla cên cia da Mesa
para per mi tir uma bre ve con si de ra ção no sen ti do de
re gis trar a apro va ção de pro je to do Se na dor José
Sar ney, que não guar da si mi la ri da de com esse as-
sun to, mas este é o mo men to que te nho para fa zê-lo.
Esse pro je to ga ran te co tas para a po pu la ção ne gra
nas uni ver si da des bra si le i ras e tam bém nos car gos
pú bli cos, nos três ní ve is – fe de ral, es ta du a is e mu ni ci-

pa is. Fui Re la tor des se pro je to, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do. Ten do
sido apro va do, em tur no su ple men tar, o pro je to vai à
Câ ma ra dos De pu ta dos para apre ci a ção. Assim, bre -
ve men te po de rá ha ver uma lei mo der na que bus que,
por meio da apro xi ma ção ra ci al e da eqüi da de, a re-
ver são das de si gual da des so ci a is.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Aler to às 

Srªs e aos Srs. Se na do res que o tem po da ses são já
se es go tou. Des se modo, peço a com pre en são de V.
Exªs para que se jam bre ves nas co mu ni ca ções, por -
que ain da há dois itens na pa u ta para en cer rar a
Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy
para dis cu tir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, re gis tro a im por tân cia des te pro je to de au to ria dos
De pu ta dos José Pi men tel, Pa u lo Ro cha e Luci Cho i-
nac ki, do PT, que es ta be le ce nor mas para a con ces-
são do be ne fí cio se gu ro-desemprego a pes ca do res
ar te sa na is so bre tu do na épo ca do de fe so, aper fe i ço-
an do a Lei n.º 8.287/91, que pre via isso, mas ain da
com im per fe i ções. Foi im por tan te a re la to ria do Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra, que re co nhe ceu o mé ri to e a
opor tu ni da de do pro je to, ten do re ce bi do al guns aper -
fe i ço a men tos.

O nos so voto é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo para dis cu tir.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, que ro ape nas ma ni fes tar a mi nha con cor dân cia
com o pro je to, des ta can do que nas atu a is con di ções,
no pe río do de de fe so, a for ma ta ção a que está a uti li-
za ção dos re cur sos do se gu ro-desemprego im pe de a
uti li za ção do se gu ro du ran te boa par te do pe río do. O
pro je to vem cor ri gir essa li mi ta ção.

Em se gun do lu gar, há o fato de que se con si de-
ram pes ca do res tam bém aque les que se de di cam à
pes ca de la gos ta e ca ma rão, pois, na re a li da de, são
pes ca do res como qua is quer ou tros e, de fato, pela lin -
gua gem uti li za da na le gis la ção em vi gor, es ta vam ex -
clu í dos do be ne fí cio.

Em face dis so, que ro ma ni fes tar meu apo io a
essa ini ci a ti va.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não ha-
ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus são.
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Em vo ta ção a Emen da nº 1, Subs ti tu ti vo da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, que tem pre fe rên cia re -
gi men tal.

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 Srs. Se na do res que a 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, a fim de re di-
gir o 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 4, DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.287,
de 20 de de zem bro de 1991, que “dis põe
so bre a con ces são do be ne fí cio de se gu-
ro-desemprego a pes ca do res pro fis si o-
na is, du ran te os pe río dos de de fe so”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de

20 de de zem bro de 1991, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º O pes ca dor pro fis si o nal fará jus ao be ne-
fí cio do se gu ro-desemprego, no va lor de um sa lá rio
mí ni mo men sal, du ran te o pe río do de pro i bi ção de ati -
vi da de pes que i ra fi xa do pelo ór gão com pe ten te.

§ 1º .................................................................
§ 2º O pe río do de pro i bi ção de ati vi da de pes -

que i ra de que tra ta o ca put será fi xa do pelo Insti tu to
Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is
Re no vá ve is – IBAMA, ou ou tro ór gão que vier a subs -
ti tuí-lo, em ato pu bli ca do até trin ta dias an tes do iní cio
do de fe so, em re la ção à es pé cie ma ri nha, flu vi al ou
la cus tre a cuja cap tu ra o pes ca dor se de di que.

§ 3º Para os efe i tos des ta lei, en ten de-se como
pes ca dor pro fis si o nal aque le pes ca dor que exer ça
sua ati vi da de em em bar ca ções pró pri as ou de ter ce i-
ros, por con ta pró pria, em pre ga do, ou em re gi me de
par ce ria e que não se en qua dre como be ne fi ciá rio do
se gu ro de sem pre go de que tra ta a Lei nº 8.900, de 30
de ju nho de 1994. (NR)

Art. 2º Para se ha bi li tar ao be ne fí cio, o pes ca dor
de ve rá apre sen tar ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio
do Tra ba lho e Empre go os se guin tes do cu men tos:

I – com pro van te de re gis tro ge ral de pes ca dor
pro fis si o nal, que será vá li do por cin co anos, emi ti do
pelo DPA/MAPA ou ou tro ór gão que vier a subs ti tuí-lo,
nos ter mos do dis pos to no § 1º do art. 28 do De cre-

to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de 1967, de vi da men-
te atu a li za dos, emi ti dos, no mí ni mo, um ano an tes da
data de iní cio de pro i bi ção da pes ca;

II – con tra to de par ce ria, ates ta do da co lô nia a que 
es te ja fi li a do, ou do ór gão do Iba ma, ou ou tro ór gão que
vier a subs ti tuí-lo, com ju ris di ção so bre a área onde atue 
o pes ca dor pro fis si o nal, com pro van do:

a) ......................................................................
b) de di ca ção à ati vi da de, em ca rá ter per ma nen-

te, du ran te o pe río do trans cor ri do en tre a pa ra li sa ção
an te ri or àque la em cur so;

c) não dis por de ou tras fon tes de ren da.
III – com pro van te de ins cri ção jun to à Pre vi dên-

cia So ci al; e
IV – com pro van te de que não está em gozo de

ne nhum be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da da Pre vi-
dên cia So ci al, ex ce to au xí lio aci den te e pen são por
mor te.

Pa rá gra fo úni co. Na au sên cia dos ór gãos de que 
tra ta o in ci so II, será ad mi ti da a de cla ra ção de dois
pes ca do res pro fis si o na is idô ne os e de vi da men te re -
gis tra dos, que de ve rão ates tar que aos pes ca do res
aten dem aos re qui si tos con ti dos nas alí ne as a, b e c
do in ci so II des te ar ti go. (NR)

Art. 3º ……….................................................
I – ……............................................…………
II – per da do man da to, se pre si den te de co lô nia

ou fe de ra ção;
III – sus pen são de suas ati vi da des pro fis si o na is,

com cas sa ção do re gis tro no Iba ma, por dois anos, se 
pes ca dor pro fis si o nal. (NR)

Art. 4º O be ne fí cio de que tra ta esta lei será sus -
pen so nas se guin tes con di ções:

I – iní cio de ati vi da de re mu ne ra da;
II – iní cio de per cep ção de ou tra ren da;
III – mor te do be ne fi ciá rio;
IV – des res pe i to ao pe río do de pro i bi ção da pes -

ca;
V – com pro va ção de fal si da de nas in for ma ções

pres ta das para ob ten ção do be ne fí cio. (NR)
Art. 2º O be ne fí cio as se gu ra do nes ta lei so men-

te po de rá ser re que ri do a par tir do novo pe río do de
pro i bi ção da pes ca.

Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro
de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 15. ..........................................................
§ 2º Os ban cos ofi ci a is fe de ra is cre den ci a dos

ce le bra rão con vê nio ope ra ci o nal com ou tros es ta be-
le ci men tos ban cá ri os para o pa ga men to do se gu-
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ro-desemprego nos mu ni cí pi os e lo ca li da des onde
não dis po nham de agên cia. (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 12:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 129, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 261, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra
ad hoc: Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Co mis são de Edu ca ção, não fo ram ofe re ci-
das emen das à ma té ria.

Pas sa-se à 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 o pro je to. (Pa u sa.)
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 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 129, DE 2001
(Nº 3.717/1997, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)
Alte ra a de no mi na ção da pon te

so bre o km 316,5 da BR-158/RS.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica al te ra da para “Pon te so bre o Vale do

Me ni no Deus” a de no mi na ção da pon te so bre o km
316,5 da BR–158/RS.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 13:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 137, de 2001 (nº
3.614/2000, na Casa de ori gem), que dis-
põe so bre a res pon sa bi li da de ci vil das em-

pre sas lo ca do ras de ve í cu los em aci den tes
de trân si to e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 249, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
com voto con trá rio do Se na dor Fer nan do Ri -
be i ro.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, para dis -
cu tir a ma té ria.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se de um pro je to de
pro fun da im por tân cia e que de ve ria ter sido dis cu ti do
quan do a Casa ain da per ma ne cia com a pre sen ça da
ma i o ria dos Srs. Se na do res.

Tra ta-se da res pon sa bi li da de ci vil das em pre sas
lo ca do ras de ve í cu los em aci den tes de trân si to e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O pro je to foi apro va do na Câ ma ra, onde foi bas -
tan te apri mo ra do, e re pre sen ta re al men te uma ino va-
ção para o Di re i to pá trio, no âm bi to do Di re i to Orga ni-
za ci o nal, dis tri bu í do em onze dis po si ti vos:

1) As em pre sas lo ca do ras de ve í cu los te rão res -
pon sa bi li da de por aci den tes pro vo ca dos por seus ve í-
cu los alu ga dos;

2) A lo ca do ra res pon de rá pe los da nos pes so a is
ca u sa dos a ter ce i ros, pro du zi dos na con du ção do ve í-
cu lo lo ca do, des de que com pro va da sua cul pa ou
dolo na ocor rên cia do even to da no so;

3) A lo ca do ra é obri ga da a se gu rar os ve í cu los
de sua pro pri e da de;

4) O va lor do se gu ro de res pon sa bi li da de ci vil por
da nos pes so a is será de, no má xi mo, 100 mil re a is, no
caso de mor te da ví ti ma, le são cor po ral que re sul tar em
per da de mem bro, ou de for mi da de per ma nen te.

Escla re ço, Sr. Pre si den te, que há mais de duas
mil lo ca do ras de ve í cu los em todo o Bra sil, que aten -
dem a mi lha res de pes so as to dos os dias. Essas pes -
so as po de rão di ri gir os ve í cu los, com a ga ran tia de
que es ta rão se gu ra dos, no caso de aci den tes que
afe tem ter ce i ras pes so as.

Qu e ro as sim, por tan to, fe li ci tar a Câ ma ra e tam -
bém re go zi jar-me pela apro va ção des ta ma té ria que
é da mais ab so lu ta im por tân cia para as lo ca do ras e
os pas sa ge i ros. Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 137,
de 2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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 137, DE 2001

(Nº 3.614/2000, na Casa de Ori gem)

Dis põe so bre a res pon sa bi li da de ci -
vil das em pre sas lo ca do ras de ve í cu los
em aci den tes de trân si to e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A res pon sa bi li da de ci vil das lo ca do ras de

ve í cu los de cor ren te de aci den te de trân si to, com ve í-
cu lo lo ca do, re ger-se-á pe las dis po si ções des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se lo ca do ra de ve í cu-
lo, para os efe i tos des ta lei, a pes soa ju rí di ca de di re i to
pri va do que trans fe re a ou trem, pes soa fí si ca ou ju rí di-
ca, por tem po de ter mi na do ou não, o uso e gozo de ve í-
cu los au to mo to res de via ter res tre, a tí tu lo de lo ca ção,
me di an te re mu ne ra ção es ti pu la da em con tra to.

Art. 2º E As dis po si ções des ta lei so men te se
apli cam às pes so as ju rí di cas de di re i to pri va do que ti -
ve rem por ob je to so ci al, de vi da men te es pe ci fi ca do
em seus con tra tos ou es ta tu tos cons ti tu ti vos, a ex plo-
ra ção da ati vi da de de lo ca ção de ve í cu los.

Art. 3º A lo ca do ra res pon de rá pe los da nos pes -
so a is ca u sa dos a ter ce i ros, pro du zi dos na con du ção
do ve í cu lo lo ca do, des de que com pro va da sua cul pa
ou dolo na ocor rên cia do even to da no so.

Pa rá gra fo úni co. Não exis tin do cul pa ou dolo da
lo ca do ra de ve í cu lo, a res pon sa bi li da de ci vil será da -
que le que ti ver dado ca u sa ao even to da no so.

Art. 4º Sem pre ju í zo do dis pos to em leis es pe ci a is,
à lo ca do ra é obri ga da a se gu rar os ve í cu los de sua pro -
pri e da de quan to à res pon sa bi li da de ci vil por da nos pes -
so a is ca u sa dos a ter ce i ros em aci den te de trân si to até o 
li mi te da in de ni za ção es ti pu la da nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Os da nos pes so a is pre vis tos
nes te ar ti go re fe rem-se aos pre ju í zos ca u sa dos à
pes soa da ví ti ma, com pre en di dos os da nos pes so a is
de or dem pa tri mo ni al, mo ral ou es té ti co.

Art. 5º De mons tra do o dolo ou a cul pa do lo ca tá-
rio, a ví ti ma ou seus su ces so res se rão in de ni za dos de 
con for mi da de com os li mi tes de va lo res do se gu ro
pre vis tos no art. 6º des ta lei.

Art. 6º O va lor do se gu ro de res pon sa bi li da de ci -
vil por da nos pes so a is de que tra tam os ar ti gos an te ri-
o res li mi ta-se a ga ran tir uma in de ni za ção má xi ma de
até R$100.000,00 (cem mil re a is) no caso de mor te
da ví ti ma, de le são cor po ral que re sul tar em per da de
mem bro, sen ti do ou fun ção, ou de for mi da de per ma-
nen te; ou ain da no caso de le são cor po ral que re sul tar
em de bi li da de per ma nen te de mem bro, sen ti do ou
fun ção.

Pa rá gra fo úni co. Na in de ni za ção que for fi xa da em 
for ma de ren da, o ca pi tal para a sua cons ti tu i ção não
po de rá ex ce der o ma i or va lor pre vis to nes te ar ti go.

Art. 7º Os se gu ros cuja ex pi ra ção ocor rer após o
iní cio do con tra to de lo ca ção con si de ram-se pror ro ga-
dos até o seu tér mi no, ca ben do à lo ca do ra ar car com os 
ônus e adi ci o na is de cor ren tes da pror ro ga ção.

Art. 8º Efe tu a do o pa ga men to do va lor es ti pu la do
para in de ni za ção dos da nos pes so a is, nos li mi tes pre-
vis tos nes ta lei, fica res sal va do o di re i to de re gres so da
se gu ra do ra con tra o ter ce i ro ca u sa dor dos da nos.

Art. 9º No pra zo de cen to e oi ten ta dias, a par tir
da data do aci den te, o ter ce i ro ou seus su ces so res
de ve rão ha bi li tar-se ao re ce bi men to da res pec ti va in -
de ni za ção.

Art. 10. Esgo ta do o pra zo a que se re fe re o art.
9º e se não hou ver a se gu ra do ra efe tu a do o pa ga-
men to, po de rá o in te res sa do pro mo ver, ju di ci al men te,
pelo pro ce di men to su má rio es ta be le ci do no Có di go
de Pro ces so Ci vil, o pa ga men to do se gu ro di re ta men-
te em face da se gu ra do ra.

Art. 11. Esta lei en tra em vi gor no pra zo de no -
ven ta dias a par tir da data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 341, DE 2002

Da Co mis são De Cons ti tu i ção, Ci da-
da nia, so bre a Pro pos ta de Cons ti tu i ção
nº 19, de 2002 (nº 289/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que Acres cen ta Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is in cor po ran-
do os Po li ci a is Mi li ta res Ter ri tó rio Fe de ral
de Ron dô nia aos Qu a dros da União.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des
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I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, a pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção em epí gra fe, de au to ria do
Po der Exe cu ti vo, que ob je ti va cons ti tu ir qua dro em
ex tin ção da ad mi nis tra ção fe de ral os in te gran tes da
car re i ra po li ci al mi li tar do ex-Território Fe de ral de
Ron dô nia que se en con tra vam no exer cí cio re gu lar da 
fun ção na data da trans for ma ção do re fe ri do Ter ri tó rio
em Esta do.

Esta be le ce, ade ma is, que os men ci o na dos ser -
vi do res po li ci a is con ti nu a rão pres tan do ser vi ços ao
Esta do de Ron dô nia, na con di ção de ce di dos, sub-
me ten do-se, po rém, às dis po si ções le ga is e re gu la-
men ta res a que está su je i ta a res pec ti va Cor po ra ção
Mi li tar, ob ser va das as atri bu i ções de fun ções com pa-
tí ve is com seu grau hi e rár qui co.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro pos-
ta é sub me ti da a esta Casa, onde não lhe 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 – Aná li se

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art. 356,
ca put, do Re gi men to Inter no, emi tir pa re cer, in clu si ve
quan to ao mé ri to, so bre pro pos tas de emen da à
Cons ti tu i ção.

Do pon to de vis ta de sua ad mis si bi li da de, nada
te mos a ob je tar, pois en ten de mos que a pro pos ta ob -
ser va a re gra cons ti tu ci o nal que veda emen da à
Cons ti tu i ção na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de
es ta do de de fe sa ou de es ta do de sí tio, que tra te de
ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen da re je i ta da
ou ha vi da por pre ju di ca da na atu al ses são le gis la ti va
e ten da a abo lir a for ma fe de ra ti va do Esta do, o voto
di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co, a se pa ra ção dos 
Po de res e os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is (art. 60, I, 
§§ 1º, 2º, 4º e 5º da Cons ti tu i ção e arts. 354, §§ lº e 2º,
e art. 373 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral —
RISF). Tam bém, não in cor re na pro i bi ção pre vis ta no
art. 371 do RISF, em ra zão de a pro pos ta não vi sar a
al te ra ção de dis po si ti vos sem cor re la ção en tre si.

Qu an to ao mé ri to, cabe ob ser var que a ma té ria
ob je to da pre sen te pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção é a mes ma da PEC nº 37, de 2000, as si na da por
qua ren ta e seis mem bros des ta Casa e da qual ti ve-
mos a hon ra de ser o pri me i ro sig na tá rio. Essa úl ti ma
pro po si ção foi apro va da, em se gun do tur no, pelo Se -
na do Fe de ral, no dia 6 de ju nho de 2001, por ses sen-
ta dos ses sen ta e umi se na do res pre sen tes, e re me ti-
da à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Em ra zão dis so, pa re ce-nos per ti nen te, aqui, re -
pro du zir, em pri me i ro lu gar, a jus ti fi ca ção da que la
pro pos ta:

O art. 31 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 1998, a Re for ma Admi nis tra ti va, pre-
vê que ”os ser vi do res pú bli cos fe de ra is da
ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, os ser vi do-
res mu ni ci pa is e os in te gran tes da car re i ra
po li ci al mi li tar dos ex-Territórios Fe de ra is do
Ama pá e de Ro ra i ma, que com pro va da men-
te en con tra vam-se no exer cí cio re gu lar de
suas fun ções pres tan do ser vi ços àque les
ex-Territórios na data em que fo ram trans for-
ma dos em Esta dos; os po li ci a is mi li ta res
que te nham sido ad mi ti dos por for ça de lei
fe de ral, cus te a dos pela União; e, ain da, os
ser vi do res ci vis nes ses Esta dos com vín cu-
lo fun ci o nal já re co nhe ci do pela União,
cons ti tu i rão qua dro em ex tin ção da ad mi nis-
tra ção fe de ral as se gu ra dos os di re i tos e
van ta gens ine ren tes aos seus ser vi do res,
ve da do o pa ga men to, a qual quer tí tu lo, de
di fe ren ças re mu ne ra tó ri as“.

Qu an do da tra mi ta ção, no Se na do Fe de ral, da
pro po si ção le gis la ti va que veio a se con ver ter na re fe-
ri da emen da cons ti tu ci o nal, hou ve um am plo en ten di-
men to, que con tou com a par ti ci pa ção da Ban ca da do 
Esta do de Ron dô nia e dos re pre sen tan tes do Go ver-
no Fe de ral, no sen ti do de que se in cor ria em um cla ro
equí vo co e in jus ti ça, ao ex clu ir os ser vi do res do
ex-Território Fe de ral de Ron dô nia das dis po si ções
aci ma trans cri tas. Vale res sal tar, aqui, que o pro ble-
ma, de fato, en vol via, ex clu si va men te, os ser vi do res
mi li ta res da que le ex-Território, uma vez que a si tu a-
ção dos ci vis já fora equa ci o na da.

O acor do, en tre tan to, não teve na que le mo men-
to vi a bi li da de le gis la ti va em ra zão da ur gên cia para a
pro mul ga ção da emen da cons ti tu ci o nal, pois, caso
fos se emen da da por esta Casa, isso im pli ca ria o re -
tor no da ma té ria para nova apre ci a ção pela Câ ma ra
dos De pu ta dos. Esta be le ceu-se, en tão, que se aguar -
da ria a opor tu ni da de le gis la ti va ade qua da para dar
for ma ao en ten di men to.

Pas sa dos mais de dois anos da pro mul ga ção da 
re fe ri da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, pa re-
ce-nos ter che ga do o mo men to tão es pe ra do pe los
que têm res pon sa bi li da de com os des ti nos do Esta do
de Ron dô nia.

A pro po si ção que ora apre sen ta mos bus ca, as -
sim, res ga tar, para os ser vi do res pú bli cos mi li ta res do 
ex-Território Fe de ral de Ron dô nia – an te ci pa mos em
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in for mar que são pou cas cen te nas – os di re i tos que a
Cons ti tu i ção, opor tu na e con ve ni en te men te, con ce-
deu aos co le gas dos ex-Territórios do Ama pá e Ro ra i-
ma, cujo pro ces so de trans for ma ção em Esta dos, por
for ça do art. 14 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as, se guiu as mes mas nor mas an te ri or-
men te apli ca das à cri a ção do Esta do de Ron dô nia.

Tra ta-se, des tar te, de pro pos ta que ho me na ge ia
o prin cí pio cons ti tu ci o nal da iso no mia, se gun do o
qual de ve-se tra tar igual men te aque les que se en con-
tram em igual si tu a ção ju rí di ca.

Qu an do da tra mi ta ção da ma té ria nes ta Co mis-
são, o re la tor, o ilus tre Se na dor Ro meu Tuma, as sim
se ma ni fes tou:

Con cor da mos com os ar gu men tos dos au to res
da pro pos ta, pois en ten de mos que o tra ta men to con -
ce di do pelo cons ti tu in te de ri va do aos in te gran tes da
car re i ra po li ci al mi li tar dos ex-Territórios Fe de ra is do
Ama pá e de Ro ra i ma, me di an te a Emen da Cons ti tu ci-
o nal nº 19, de 1998, de ve ria ter sido dado, tam bém,
aos in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar do
ex-Território Fe de ral de Ron dô nia, ten do em vis ta o
prin cí pio da igual da de, ex pres sa men te pre vis to no
ca put do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ade ma is, pre ten dem os au to res da pro pos ta
tão-somente re pa rar a in co e rên cia le gis la ti va que se
re co nhe cia exis tir na pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção que re sul tou na re fe ri da Emen da Cons ti tu ci o nal
que es ta be le ceu a Re for ma Admi nis tra ti va, mas que
não foi fe i ta quan do da sua tra mi ta ção nes ta Casa
sob o ar gu men to de que a al te ra ção da pro pos ta im -
pli ca ria o seu re tor no à Casa de ori gem.

Assim, não há o que con tes tar quan to ao mé ri to
da pro pos ta ten do em vis ta o seu ele va do pro pó si to
de jus ti ça. Ade ma is, é ir ri só rio o au men to de des pe-
sas da União com esse acrés ci mo de pes so al se a
pro pos ta for apro va da, em ra zão de ser pe que no o
nú me ro de po li ci a is na ati va e re for ma dos e de seus
pen si o nis tas a se rem be ne fi ci a dos, pois já trans cor re-
ram qua se duas dé ca das des de a data da cri a ção do
Esta do de Ron dô nia me di an te trans for ma ção do Ter-
ri tó rio Fe de ral com o mes mo nome, quan do es ta vam
no exer cí cio de suas fun ções os po li ci a is que os au to-
res da pro pos ta pre ten dem in clu ir em qua dro em ex -
tin ção da ad mi nis tra ção fe de ral.

Assim, efe ti va men te, a pro po si ção sob aná li se já
me re ceu o exa me de seu mé ri to por esta Co mis são e,
mes mo, pelo Ple ná rio des ta Casa, que se ma ni fes ta-
ram, am pla men te, pela sua apro va ção, sen do des pi ci-
en do adi ci o nar mais ar gu men tos aos já ex pen di dos.

Adi te-se, ape nas, que o re ce bi men to, pelo Se -
na do Fe de ral, da pre sen te pro pos ta re fle te o re co nhe-
ci men to do Po der Exe cu ti vo e da Câ ma ra dos De pu-
ta dos quan to à jus te za do tema.

Cabe, fi nal men te, re gis trar, que esta pro po si ção
so men te che gou ao pon to em que está pelo in ten so, sé -
rio e in can sá vel, tra ba lho de sem pe nha do pela Asso ci a-
ção dos Po li ci a is Mi li ta res do ex-Ter ri tó rio de Ron dô nia
no es cla re ci men to do tema tan to no âm bi to do Po der
Le gis la ti vo quan to do Exe cu ti vo, e cujo pa pel tem sido
fun da men tal para a cor re ção da in jus ti ça per pe tra da
quan do da vo ta ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
1998, o que é fe i to pela PEC que ora de ba te mos.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de
2002.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. _ Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la-
tor – Le o mar Qu in ta ni lha – Ca sil do Mal da ner – Ro-
me ro Jucá – Antô nio Car los Jú ni or – Osmar Dias – 
Ro ber to Re quião – José Edu ar do Du tra – Wal deck
Orne las – José Fo ga ça – Ro ber to Fre i re – Ro meu
Tuma – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-

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

....................................................................................
Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da

me di an te pro pos ta:

....................................................................................
§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da

na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe-
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si-
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.
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§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º A ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen da

re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode ser ob je to
de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti va.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998

Mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre prin cí pi os e
nor mas da Admi nis tra ção Pú bli ca, ser vi do res e agen -
tes po lí ti cos, con tro le de des pe sas e fi nan ças pú bli-
cas e cus te io de ati vi da des a car go do Dis tri to Fe de-
ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 14. Os Ter ri tó ri os Fe de ra is de Ro ra i ma e do
Ama pá são trans for ma dos em Esta dos Fe de ra dos,
man ti dos seus atu a is li mi tes ge o grá fi cos.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 71/2002

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção do Se na dor Fran cis co Escór -
cio como Vi ce-Líder do Par ti do do Mo vi men to De mo-
crá ti co Bra si le i ro – PMDB, em vaga exis ten te.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si-
dên cia in di ca o Se na dor Fran cis co Escór cio como
mem bro das Co mis sões Per ma nen tes pela Ban ca da
do PMDB, nos ter mos dos Ofí ci os que aca bam de ser
li dos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os Srs.
Se na do res Car los Be zer ra, Ro meu Tuma e Ade mir
Andra de en vi a ram à Mesa pro po si ções que, em face
do dis pos to no art. 235, in ci so III, alí nea a, do Re gi-
men to Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os Srs.
Se na do res Car los Be zer ra, Car los Wil son, Ro me ro
Jucá e Le o mar Qu in ta ni lha 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 CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. as his tó ri cas ma -
ze las da edu ca ção bra si le i ra são de to dos co nhe ci-
das. Não há quem dis cor de da tese de que, na raiz de
nos sas sen sí ve is de fi ciên ci as, está a ine xis tên cia de
um sis te ma edu ca ci o nal de qua li da de e
não-excludente. Da Co lô nia à Inde pen dên cia, do
Impé rio à Re pú bli ca, o que se fez em ter mos de edu -
ca ção pú bli ca foi sem pre mu i to pou co ou, mais pre ci-
sa men te, foi sem pre mu i to me nos do que de ve ria ser
fe i to.

Não bas ta, to da via, que con ti nu e mos na que la
fá cil po si ção de quem ape nas iden ti fi ca os ma les.
Che ga mos a um pon to em que nada pode ser mais
im por tan te do que apon tar sa í das, en con trar so lu-
ções. E isso, fe liz men te, a Na ção tem fe i to. Jus ta men-
te por isso po de mos, hoje, co me mo rar al gu mas vi tó ri-
as no cam po da edu ca ção, ain da que sa i ba mos do
mu i to a ser ain da per cor ri do.

Nes sa pers pec ti va, quan do se fala do en si no
fun da men tal, é re con for tan te sa ber que algo em tor no
de 97% de nos sas cri an ças em ida de es co lar es tão
ma tri cu la das, o que apon ta para a bre ve uni ver sa li za-
ção des se ní vel de en si no. É bom sa ber que o Bra sil
pos sui o ma i or pro gra ma ofi ci al de se le ção, aqui si ção
e dis tri bu i ção de li vro di dá ti co para as es co las pú bli-
cas. Como é mu i to bom acom pa nhar o êxi to do pro -
gra ma de me ren da es co lar, cada vez mais des cen tra-
li za do e, por isso mes mo, cada vez mais apro pri a do e
con tro la do pela so ci e da de a que ser ve.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, é im por tan te ter
cons ciên cia de que es sas con quis tas, por ma i o res e
mais ex pres si vas que se jam, fa zem par te de um lon -
go, com ple xo e di fí cil pro ces so que está lon ge de ser
con clu í do. Jus ta men te por as sim ser é que não po de-

mos e não de ve mos es mo re cer. Do mu i to que res ta a
ser fe i to, não nos ilu da mos, o Po der Pú bli co não po -
de rá se de sin cum bir so zi nho da enor me ta re fa. A so -
ci e da de ha ve rá de as su mir sua par te no de sa fio,
como, aliás, ja ma is se fur tou de fa zê-lo.

Um belo exem plo da atu a ção da so ci e da de na
luta por uma edu ca ção de qua li da de, com ele va do
ren di men to e ba i xo cus to, é o que nos é dado pe las
co o pe ra ti vas edu ca ci o na is. Na me di da em que se
mul ti pli cam pelo país afo ra exem plos vi to ri o sos des se
tipo de co o pe ra ti va, vê-se quão fér til é o ter re no e
como o es pí ri to de so li da ri e da de e de com pro mis so
so ci al se so bre põe às di fi cul da des, su pe ran do-as
com com pe tên cia e ho nes ti da de.

Te nho para mim, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se -
na do res, que a ci da da nia flo res ce e se for ta le ce
quan do a so ci e da de, mais do que qual quer ou tra ins -
tân cia de po der cons ti tu í do, cha ma para si a res pon-
sa bi li da de de agir em be ne fí cio da co le ti vi da de. É
des se mo men to de cí vi ca ma gia, quan do a so ci e da de
en con tra em si mes ma a for ça ne ces sá ria à con se cu-
ção de seus mais le gí ti mos an se i os, que a ci da da nia
se mos tra in des tru tí vel. A ação co o pe ra ti va, quan do
mu i tos se unem para or ga ni zar e im ple men tar algo
que será im por tan te para mu i tos, é um dos mais pro fí-
cu os me i os para a ob ten ção de es plên di das con quis-
tas so ci a is.

Não são pou cos os exem plos de su ces so de co -
o pe ra ti vas edu ca ci o na is em todo o Bra sil. Mu i tas ve -
zes, são os pro fis si o na is da edu ca ção que se unem
em tor no de um ge ne ro so pro je to pe da gó gi co, ca paz
de aten der às as pi ra ções mais ele va das de quem es -
co lheu o ma gis té rio para se re a li zar em ter mos pro fis-
si o na is e hu ma nos. Mais re cen te men te, co me ça a se
es pa lhar um novo tipo de ex pe riên cia, pela qual jo-
vens es tu dan tes uni ver si tá ri os for mam suas co o pe ra-
ti vas para, co bran do men sa li da des qua se sim bó li cas,
aju dar ou tros jo vens de par cos re cur sos fi nan ce i ros a
ven ce rem o de sa fio dos con cor ri dos exa mes ves ti bu-
la res, so bre tu do nas uni ver si da des pú bli cas.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, são as as so ci a ções
de pais aque las que mais res pon dem pelo nú me ro
cres cen te de co o pe ra ti vas edu ca ci o na is em nos so
País. Os re sul ta dos ob ti dos são, fe liz men te, os me lho-
res pos sí ve is. Li vres das amar ras bu ro crá ti cas que
per me i am as ins ti tu i ções edu ca ci o na is man ti das pelo 
Po der Pú bli co e sem a ob ses são pelo lu cro, que im -
pul si o na a ini ci a ti va pri va da clás si ca, es sas co o pe ra-
ti vas con se guem unir edu ca ção de qua li da de, cus tos
me no res e pro fes so res mais bem pre pa ra dos e re mu-
ne ra dos.
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Tomo, a pro pó si to, o de po i men to do eco no mis ta
José Bra nis so, Ge ren te Exe cu ti vo de Ne gó ci os Agro -
in dus tri a is e com Co o pe ra ti vas do Ban co do Bra sil.
Se gun do ele, “as co o pe ra ti vas edu ca ci o na is tor nam
trans pa ren tes para as co mu ni da des os cus tos de se
fa zer edu ca ção com qua li da de. Não só os co o pe ra-
dos dis so se be ne fi ci am, mas to dos os de ma is pais
que te nham fi lhos em ou tras es co las pri va das. Além
dis so, os cus tos, para os co o pe ra dos, têm-se mos tra-
do apro xi ma da men te 30% me no res quan do com pa-
ra dos com as men sa li da des es co la res das de ma is
es co las pri va das, ape sar de se ve ri fi car uma re mu ne-
ra ção aos pro fes so res das co o pe ra ti vas edu ca ci o na is
de 20 a 30% su pe ri or à re mu ne ra ção das de ma is es -
co las. Tudo isso re sul ta em en si no de me lhor qua li da-
de, cus tos me no res para os pais e me lhor re mu ne ra-
ção aos pro fes so res”.

Na opor tu ni da de, re gis tro meus ca lo ro sos cum -
pri men tos ao Ban co do Bra sil e aos seus fun ci o ná ri os
que, des de 1992, vol ta ram seu olhar para a ca u sa da
co o pe ra ti va edu ca ci o nal, as su mi ram-na como es ti-
mu lan te de sa fio e, hoje, mal pas sa da uma dé ca da,
con tam às cen te nas as co o pe ra ti vas que apo i am em
to das as re giões bra si le i ras. Que exem plos des sa na -
tu re za se mul ti pli quem pelo País é o que sin ce ra men-
te de se ja mos.

Que o Esta do não se omi ta nes se pro ces so! Ao
Po der Pú bli co, em suas três es fe ras, cabe fo men tar,
au xi li ar, en fim, ofe re cer o ne ces sá rio apo io às co o pe-
ra ti vas edu ca ci o na is. Que se jam aber tas li nhas es pe-
cí fi cas de fi nan ci a men to para esse tipo de co o pe ra ti-
va, de modo a be ne fi ci ar mi lha res de cri an ças e jo-
vens que, em todo o Bra sil, pre ci sam e me re cem re -
ce ber uma edu ca ção de qua li da de, em con di ção de
for mar bons ci da dãos e bons pro fis si o na is.

As co o pe ra ti vas pro vam e com pro vam que uma
boa edu ca ção não é in com pa tí vel com ba i xo cus to e
pre ço jus to. Cum pre, pois, apo iá-las e in cen ti var sua
ex pan são. Que os Go ver nos mu ni ci pa is, es ta du a is e
fe de ral com pre en dam isso e pas sem a es ta be le cer
con di ções mais fa vo rá ve is à am pli a ção des sa no tá vel
ex pe riên cia. O Bra sil pre ci sa re cu pe rar o tem po per di-
do na edu ca ção de sua gen te. A co o pe ra ti va edu ca ci-
o nal é um belo ca mi nho a ser per cor ri do para a cons -
tru ção do Bra sil de nos sos so nhos: mo der no, jus to,
prós pe ro, de mo crá ti co e ci da dão!

Mu i to obri ga do.
O SENADOR CARLOS WILSON (PTB – PE) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está se re a li-
zan do aqui ao lado, no Au di tó rio Ne reu Ra mos, da
Câ ma ra dos De pu ta dos, um en con tro na ci o nal dos

ca bos e sar gen tos que ple i te i am in cor po rar-se aos
be ne fí ci os da lei da anis tia.

São qua se mil ex-integrantes da For ças Aé rea
Bra si le i ra que fo ram pu ni dos atra vés de por ta ri as ar -
bi trá ri as que, não en con tra ram res pal do se quer na fa -
mi ge ra da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal.

Estes pais de fa mí lia, al guns com mais de uma
dé ca da de ser vi ços pres ta dos à Na ção, fo ram obri ga-
dos por uma su ces são de por ta ri as ad mi nis tra ti vas a
se afas tar do ser vi ço que pres ta vam.

Ra zões po lí ti cas ou pes so a is jus ti fi ca ram esta
vi o lên cia.

Para agra var a dis cri mi na ção, es ses ca bos e sar -
gen tos ti ve ram ter rí ve is di fi cul da des, al guns con se gui-
ram, ou tros não, se in cor po rar a ini ci a ti va pri va da.

Mu i to bem. Esta é mais uma pá gi na ter rí vel que
res tou do pe río do au to ri tá rio do mi li ta ris mo que re i-
nou nes te País por 25 anos. 

No meu Esta do, Per nam bu co, ber ço de André
Vi dal de Ne gre i ros, um dos pa tro nos das For ças
Arma das Bra si le i ras, fo ram mais de 700 mi li ta res
afas ta dos por essa ar bi tra ri e da de.

Estes se nho res ago ra que rem ser in clu í dos nos
be ne fí ci os da lei da anis tia. Afi nal, eles tam bém fo ram
ví ti mas do au ro ri ta ris mo. Ti ve ram suas car re i ras pre -
ju di ca das, suas vi das tu mul tu a das e o fu tu ro de seus
fi lhos com pro me ti do por mo ti vos di tos po lí ti cos.

É di fí cil acre di tar que um go ver no for ma do por
per se gui dos pelo au to ri ta ris mo, por anis ti a dos, es te ja
pos ter gan do a de ci são de cum prir com jus ti ça. Não
se pode en ten der por que es tes se nho res, a ma i o ria
hoje se xa ge ná ri os, não são logo in de ni za dos pelo
pre ju í zo que so fre ram e re in cor po ra dos ao seu car go,
pos to ou fun ção a que fa zem jus, in clu si ve com os di -
re i tos de cor ren tes do tem po em que fo ram ar bi tra ri a-
men te afas ta dos de suas ati vi da des re mu ne ra das.

Con cla mo os meus co le gas e, em es pe ci al, o
se na dor Re nan Ca lhe i ros, meu ami go, para que dê
ce le ri da de à tra mi ta ção da me di da pro vi só ria 2152-3,
de 2001, que está sen do ava li a da por Co mis são Mis -
ta do Se na do e da Câ ma ra. Con cla mo o pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, ele tam bém um
ex-perseguido e um anis ti a do, que não se trans for me
ago ra em al goz da que les que como ele lu ta ram por
um Bra sil mais jus to.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Se nhor Pre si den te, o Ser vi ço
So ci al do Co mér cio (SESC) exis te há mais de meio
sé cu lo e o tra ba lho so ci al que de sen vol ve é dig no dos
ma i o res en cô mi os.
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A or ga ni za ção, é re co nhe ci da men te, uma das
ins ti tu i ções que se pode afir mar que fun ci o nam a con -
ten to no Bra sil. Aliás, não só a con ten to, mas de ma -
ne i ra exem plar.

Por isso, fi quei mu i to sa tis fe i to, fe liz mes mo,
com a dis tin ção, quan do che gou às mi nhas mãos o
vo lu me con ten do o re la tó rio das ati vi da des do
SESC/Admi nis tra ção Re gi o nal de São Pa u lo do ano
de 2001. Des sa for ma, pos so, a par tir des te mo men-
to, re al çar al gu mas de suas re a li za ções em be ne fí cio
da so ci e da de bra si le i ra.

Entre as atri bu i ções ins ti tu ci o na is do SESC es tão
as de pla ne jar e exe cu tar me di das que con tri bu am para
o bem-estar 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 do tra ba lha dor das áre as de
co mér cio e de ser vi ços, bem como de seus de pen den-
tes. Ade ma is, pro cu ra atu ar no sen ti do de cul ti var e di -
fun dir, jun to à co le ti vi da de, os va lo res da ci da da nia e da
par ti ci pa ção so ci al res pon sá vel.

Só para dar uma idéia aos no bres Co le gas da
im por tân cia das ati vi da des des sa ins ti tu i ção, te mos
aqui al guns nú me ros re fe ren tes à re gi o nal do Esta do
de São Pa u lo, que são mu i to ex pres si vos:

1 – O pro gra ma Assis tên cia foi res pon sá vel por
mais de 21 mi lhões de aten di men tos, 52% na Ca pi tal
e 48% no in te ri or.

2 – O pro gra ma Sa ú de pro por ci o nou qua se 9
mi lhões de aten di men tos e, além dis so, be ne fi ci ou
mais de 900 mil pes so as em seus mais di ver sos cur -
sos, se mi ná ri os, pa les tras, fe i ras, ex po si ções e cam -
pa nhas.

3 – No pro gra ma Cul tu ra, fo ram 2.526 es pe tá cu-
los te a tra is, 2.930 apre sen ta ções mu si ca is, 1.901
ses sões de ci ne ma, 417 es pe tá cu los de dan ça e 273
ex po si ções de ar tes plás ti cas e vi su a is, atin gin do um
pú bli co de mais de 8 mi lhões de pes so as.

4 – O pro gra ma La zer foi ou tro gran de des ta que
em par ti ci pa ções, atin gin do um pú bli co de mais de 18
mi lhões de pes so as nos cam pos do de sen vol vi men to
fí si co-desportivo e do tu ris mo so ci al, po den do-se
des ta car a par ti ci pa ção de 58.392 pes so as nos cur -
sos des por ti vos e de 34.285 pes so as nas ex cur sões e 
pas se i os pro mo vi dos.

Com es ses re sul ta dos ob ti dos ape nas no Esta -
do de São Pa u lo, é pos sí vel pro je tar a am pli tu de do
tra ba lho so ci al do SESC em todo o Bra sil, Se nho ras e 
Se nho res Se na do res.

Além dis so, o SESC es ta be le ceu como pri o ri da-
de o de sen vol vi men to de ati vi da des em re giões ca-
ren tes, po den do-se res sal tar as re a li za das nas uni da-
des de Inter la gos e San to Ama ro, na Re gião Sul, e

Ita que ra e Be len zi nho, es tas na Zona Les te da ci da de
de São Pa u lo.

Entre as ati vi da des le va das para as re giões ca -
ren tes, há de ser des ta ca do o Pro je to Cu ru mim, cuja
prin ci pal fi na li da de é ti rar as cri an ças das ruas, ofe re-
cen do-lhes uma pro gra ma ção es por ti va e cul tu ral co -
ti di a na.

No que diz res pe i to à ati vi da de te a tral, o SESC
não ape nas pos si bi li ta a apre sen ta ção de pe ças de
com pa nhi as na ci o na is e in ter na ci o na is, mas tam bém
or ga ni za fes ti va is, cur sos, ofi ci nas, pa les tras, de ba tes
e co ló qui os.

No cam po mu si cal, pro mo ve es pe tá cu los de
mú si ca po pu lar e de mú si ca eru di ta, mas tam bém re -
a li za cur sos re gu la res, au las aber tas, ofi ci nas e work-
shops, com a va lo ri za ção de no vos ar tis tas pelo ofe -
re ci men to de opor tu ni da de e de es pa ço em suas ins -
ta la ções.

Po rém, o ofe re ci men to de es pa ço e de opor tu ni-
da des é mar can te, ain da, para a di vul ga ção e a di fu-
são das ar tes plás ti cas, da li te ra tu ra – es pa ço para fe -
i ras de li vros e lan ça men tos –, o ci ne ma e a dan ça,
para os qua is tam bém pro mo ve im por tan tes fes ti va is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é im pos-
sí vel abor dar em pou cos mi nu tos, como es tou ten tan-
do fa zer, toda a gama de ati vi da des cul tu ra is e so ci a is
pa tro ci na das pelo SESC, que se in clui, sem a me nor
som bra de dú vi da, en tre as ins ti tu i ções mo de la res de
que dis põe nos so País, de mons tran do há mu i to tem -
po uma efi cá cia sem par no al can ce de be ne fí ci os so -
ci o cul tu ra is, que tan ta fal ta fa zem à nos sa gen te mais
hu mil de.

Sim! O Ser vi ço So ci al do Co mér cio (SESC),
sen do uma das ins ti tu i ções mais im por tan tes como
pres ta do ra de be ne fí ci os so ci a is em nos so imen so
ter ri tó rio, afir ma-se tam bém como um dos ma i o res
res pon sá ve is pelo ofe re ci men to de cul tu ra e la zer
para aque les que não po dem ob tê-los em suas for -
mas mais so fis ti ca das.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a im pren sa
mun di al tem des ta ca do com gran de ên fa se) nos úl ti-
mos dias o en vol vi men to de re pre sen tan tes da Igre ja
Ca tó li ca com a pe do fi lia. Fo ram tan tas as de nún ci as
de ca sos de abu so se xu al que o Va ti ca no de ci diu con -
vo car as au to ri da des re li gi o sas dos Esta dos Uni dos
para dis cu tir o que fa zer di an te de tais ocor rên ci as.
Ter mi na do o en con tro da alta cú pu la da San ta Sé com 
bis pos e car de a is ame ri ca nos, for ma li zou-se um do -
cu men to que pre vê pu ni ção pe sa da para os ca sos
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com pro va dos de abu so se xu al e pe do fi lia: a ex pul são
su má ria dos en vol vi dos. Hou ve, po rém, di fi cul da des
para se che gar a um acor do fi nal so bre a li nha de atu -
a ção da Igre ja nes ses ca sos. Os mais ra di ca is es pe-
ra vam a ado ção de me di das drás ti cas, en quan to ou -
tra cor ren te de fen dia uma li nha me nos re pres si va.

Ao en cer rar a re u nião de cú pu la, os car de a is
pre sen tes ao en con tro pe di ram des cul pas à so ci e da-
de por não te rem sido ca pa zes de pre ser var a Igre ja
de tais es cân da los. Dis se ram que os abu sos con tra
me no res não fo ram evi ta dos por cul pa da ação ou fal -
ta de ação de al guns bis pos. Ga ran ti ram, en tre tan to,
que, a par tir de ago ra, os bis pos re co men da rão o pro -
ces so es pe ci al para os clé ri gos en vol vi dos no to ri a-
men te em ca sos de abu sos con tra me no res e tam-
bém para os ca sos que não são co nhe ci dos, mas nos
qua is o bis po di o ce sa no con si de re o pa dre uma ame -
a ça à pro te ção das cri an ças e dos jo vens. Será in ten-
si fi ca do o con tro le so bre os se mi ná ri os e es co las de
for ma ção de sa cer do tes, com o es ta be le ci men to de
cri té ri os rí gi dos para a ad mis são dos can di da tos. Foi
re a fir ma do que o abu so se xu al con tra me no res é con -
si de ra do um cri me pela so ci e da de e um gra ve pe ca do
di an te de Deus, so bre tu do quan do co me ti do jus ta-
men te por aque les que têm a mis são de aju dar as
pes so as a se con du zi rem de acor do com as nor mas
san tas da igre ja.

A de ci são ex tra í da do en con tro não po de ria ser
di fe ren te da que foi acor da da. É in con ce bí vel que a
ima gem da Igre ja ca tó li ca, que de sem pe nha pa pel de
re le vân cia na cons tru ção de va lo res mo ra is e na edi fi-
ca ção de uma so ci e da de jus ta e fra ter na, seja man -
cha da em vir tu de da ação de re li gi o sos ines cru pu lo-
sos. Aliás, o ma i or erro da San ta Sé foi exa ta men te
es con der a ocor rên cia de tais prá ti cas, como se tal
ati tu de fos se ca paz de pre ser var a até en tão in to ca da
cre di bi li da de da Igre ja ca tó li ca.

A onda de de nún ci as de abu so se xu al e pe do fi-
lia nos Esta dos Uni dos co me çou em 1985, de po is
que um pa dre de Lou i si a na foi con de na do a 20 anos
de pri são por mo les tar se xu al men te de ze nas de ga ro-
tos. Des de en tão, os es cân da los não pa ra ram mais.
As di o ce ses, en tre tan to, ape nas sus pen di am os pa-
dres en vol vi dos e os sub me ti am a tra ta men to mé di co,
en quan to ofe re ci am às ví ti mas cu i da dos psi co ló gi cos
e pas to ra is. Enquan to isso, o as sun to era aba fa do das 
pá gi nas dos jor na is me di an te a re a li za ção de acor dos
fi nan ce i ros com as fa mí li as das ví ti mas, para os qua is
a Igre ja des ti nou vul to sas so mas de di nhe i ro em tro ca
de ga ran tia de con fi den ci a li da de. Qu an do tais acor-
dos não eram pos sí ve is, as ví ti mas in gres sa vam em
ju í zo para re pa rar os cons tran gi men tos so fri dos. E

por isso que tra mi tam na jus ti ça nu me ro sas ações de
in de ni za ção por per das e da nos re sul tan tes de pro-
ces sos por abu so se xu al. Esti ma-se que, so men te
nos Esta dos Uni dos, tais in de ni za ções atin jam a ex -
tra or di ná ria ci fra de US$ 1 bi lhão de dó la res.

A pro li fe ra ção de ca sos em que pa dres, pá ro-
cos, bis pos e ou tros sa cer do tes da Igre ja ca tó li ca se
en vol vem em trans gres sões se xu a is co lo ca em xe que
a ques tão do ce li ba to, que há sé cu los a igre ja de fen-
de como uma dou tri na inar re dá vel. Alguns es tu di o sos
do as sun to en ten dem que o en vol vi men to de re li gi o-
sos ca tó li cos em ca sos de abu so se xu al não tem re la-
ção com a sua si tu a ção de ce li ba tá ri os, já que os pi o-
res ca sos de abu sos de que se tem no tí cia são co me-
ti dos por não-católicos. É cer to que há re gis tro do en -
vol vi men to de re li gi o sos de ou tras se i tas em ocor rên-
ci as de abu so se xu al e pe do fi lia. Po rém, é im pos sí vel
dis so ci ar a ques tão do ce li ba to com a dis se mi na ção
de prá ti cas se xu a is por par te de sa cer do tes da Igre ja
ca tó li ca. É im por tan te lem brar que aqui não es ta mos
nos re fe rin do ex clu si va men te a abu sos se xu a is co-
me ti dos con tra cri an ças, que é pro pri a men te a pe do fi-
lia. Há ca sos de re li gi o sos que se en vol vem em prá ti-
cas se xu a is com jo vens de 16 ou 17 anos. Atos des se
tipo até po dem ser con si de ra dos imo ra is e pe ca mi no-
sos, mas não se cons ti tu em em abu sos, uma vez que
são pra ti ca dos com o con sen ti men to do me nor en vol-
vi do.

Nes sas si tu a ções, a dis cus são em tor no da ma -
nu ten ção ou não do dog ma do ce li ba to deve, sim, ser
con si de ra da. É hora de a alta cú pu la da San ta Sé re u-
nir-se para se de bru çar so bre o tema. Alguns in te-
gran tes do cor po di re ti vo da Igre ja já ace i tam a pos si-
bi li da de de que a ado ção do ce li ba to pas se a ser op ci-
o nal. Para eles, não pa re ce co e ren te que a mes ma
Igre ja que pre ga e de fen de com tan ta pro pri e da de a
va lo ri za ção da fa mí lia como a mais im por tan te cé lu la
do te ci do so ci al pro í ba os seus sa cer do tes de cons ti-
tu í rem sua pró pria fa mí lia. Há ain da os que vêem nes -
sa pro i bi ção uma in tro mis são in de vi da na in di vi du a li-
da de da pes soa hu ma na e uma agres são ao seu ins -
tin to na tu ral, no que diz res pe i to à ati vi da de se xu al.
Ade ma is, as se gu rar ao re li gi o so a pos si bi li da de de
cons ti tu ir fa mí lia pode dar-lhe a tran qüi li da de ne ces-
sá ria para exer cer o sa cer dó cio e con tri bu ir para apri -
mo rar o im pres cin dí vel pa pel de sem pe nha do pela
Igre ja ca tó li ca na edi fi ca ção de uma so ci e da de mo ral-
men te ín te gra e so ci al men te jus ta.

Era o que ti nha a di zer
Mu i to obri ga do.
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1–

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 233, de 2002 – art. 281,
com bi na do com o 375, IV, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 20, de 2002 (nº 1.567/2001, 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 Gil van Cos ta, 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 Olin da, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 329, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har -
tung, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di-
do e Edu ar do Su plicy.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 134, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 234, de 2002 – art. 281,

com bi na do como o art. 375, IV, do
Re gi men to  Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 134, de 2002 (nº 1.487/2001, 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 Jo se fá 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 330, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har -
tung, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di-
do e Edu ar do Su plicy.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000

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 42, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -

gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção dos di ri gen-
tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des por to por
mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Alva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na-
do res José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel -
lo Par ga.

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes
para gas tos com a pu bli ci da de de obras go ver na men-
ta is, ten do

Pa re cer sob nº 1.362, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Agri pi no Maia, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 5 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 8, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Osmar Dias, que al te ra a re da ção do in ci so IV do art.
52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir os che fes de
mis sões di plo má ti cas de ca rá ter tran si tó rio, in cum bi-
das das fun ções que es pe ci fi ca, en tre as au to ri da des
cuja es co lha seja apro va da pre vi a men te pelo Se na do
Fe de ral, por voto se cre to, após ar güi ção em ses são
se cre ta, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.187, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pé res.

– 6 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 149, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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”, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 262, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff.
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– 7 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 6, de 2002 (nº 1.745/99, na Casa de ori -
gem), 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 (as se gu ra
com ple men ta ção de apo sen ta do ria aos ser vi do res
da ECT), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 248, de 2002, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha, com voto ven ci do, em se pa ra do, do
Se na dor Luiz Otá vio.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 31, de 2002 (nº 1.546/2001, 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 Qu i lom bo para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Ma ce ió, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 325, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor -
ges, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di-
do e Edu ar do Su plicy.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 428, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 428, de 2001 (nº 965/2001, 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 Co mu ni tá ria Rá dio Li vre a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ipi aú, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 173, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 430, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 430, de 2001 (nº 1.027/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te So ci al de San to Este vão –
A.B.S. 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 Este vão, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 174, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 434, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 434, de 2001 (nº 1.058/2001, 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 Cul tu ral Uni ver si da de de
Fran ca 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 Fran ca, Esta -
do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 210, 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.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 38 
mi nu tos.)

(OS 14489/02)

ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO
DA UNIVERSIDADE DO LEGISLATIVO
BRASILEIRO – UNILEGIS, REALIZADA NO DIA 8
DE MAIO DE 2002, NO PLENÁRIO DO SENADO
FEDERAL, SOB A PRESIDÊNCIA DO EXMº SR.
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR
RAMEZ TEBET.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
aber ta a so le ni da de de ins ta la ção da Uni ver si da de
do Le gis la ti vo Bra si le i ro – Uni le gis, cri a da pela Re-
so lu ção do Se na do Fe de ral nº 1, de 2001.
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