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pelo Ministério Público sobre conclusões de comissão 
parlamentar de inquérito. Seno Bernardo Cabral. .. 

Parecer na 660, de' 2002, da Comissão Diretora, 
que dá redação final do Projeto de Lei da Câmara na 116, 
de 200 I. Seno Mozarildo Cavalcanti .. 

Parecer na 661, de 2002, de PLEN, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara na 68, de 2002, de iniciativa do Presi
dente da-República, que dispõe sobre a complemeritàção 
de aposentadoria de ferroviários da Rede Ferroviária 
Federal ASRFFSA, em liquidação, e dá outras provi
dências. Seno Luiz Otávio .. 

Parecer na 662, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final ao Projeto de Lei da Câmara na 61, de 2002 
(na 4.540/2001, na Casa de origem), que acrescenta artigo 
à Lei na 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dispondo 
sobre a numeração da obra artística, científica ou literária. 
Seno Osmar Dias .. 

Parecer na 663, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara na 72, de 2002 (na 
6.490/2002, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre a remuneração dos 
integrantes das Carreiras de Diplomata, Oficial de 
Chancelaria e Assistente de Chancelaria, e dá outras 
providências. Seno Luiz Otávio .. 

Parecer na 664, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara na 67, de 2002 
(na 6.662/2002, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura da 
Carreira da Seguridade Social e·do Trabalho no âmbito 
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da Adininistração Pública Federal, e dá outras providên
cias. Seno Luiz Otávio .. 495 

Parecer na 665, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara na 73, de 2002 

328 (na 6.492/2002, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispôe sobre a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de 
Fiscalização Agropecuária  GDATFA, e dá outras pro
vidências. Seno Luiz Otávio .. 504 

Parecer n° 666, de 2002, de PLEN, que dá reda

337 ção final do Projeto de Lei da Câmara na 74, de 2002 
(na 6.632/2002, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre o Quadro de 
Pessoal da Advocacia-Geral da União, a criação da 

432 Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio 
Técnico-Administrativo na AGU - GDAA, cria a Pro
curadoria-Geral Federal, e dá outras providências. Seno 
Luiz Otávio . 506 

Parecer n° 6ó7, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 2002 
(na 6.035/2002, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que cria a profissão de 
Agente Comunitário de Saúde e dá outras providênci

440 as. Seno Romeu Tuma .. 
Parecer na 668, de 2002, de PLEN, que dá reda

510 

ção final do Projeto de Lei da Câmara na 76, de 2002 
(na 6.530/2002, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a remunera
ção dos Cargos em Comissão de N~tureza Especial 

444 
NES e do Grupo-Direção e Assessoramento'Superiores 
- DAS, dos Cargos de Direção  CO e das Funções Gra
tificadas  FG das Instituições Federais de Ensino, e dá 

471 
outras providências. Seno Luiz Otávio . 

Parecer na 669, de 2002, da Co'missão de Assuntos 
514 

Econômicos, que dá redação final do' Projeto de Resolu
ção na 42, de 2002, que propõe ao Senado Federal sejam 
autorizadas operações financeiras de que trata o acordo 
de reescalonamento, com remissão parcial da dívida, da 
República da Costa do Marfim para com a República 

488 Federativa do Brasil. Seno José Eduardo Dutra .. 520 
Parecer na 670, de 2002, da Comissão de Assun

tos Econômicos, que dá redação fimil ao Projeto de Re
solução na 43, de 2002, solicitando seja autorizada a 
edição de Resolução retificat6ria da Resolução na 57, de 
1995, do Senado Federal, ampliando o limite fixado 

490 para a execução do Programa de Emissão e Colocação 
de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no 
Exterior, instituído pela Resolução na 87, de 1994, do 
Senado Federal. Seno Geraldo Melo ~ .. 524 

Parecer na 671, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, que dá redação final do Projeto de Re
solução na 44, de 2002, solicitando que a União seja au

491 torizada a prestar garantia na operação de crédito exter
no, de principal, a ser contratada entre o Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES 
e o Nordic !nvestiment Bank  NIB, destinada a financi
ar o Projeto de Financiamento à Indústria no Âmbito do 
Programa Multisetorial. Seno Geraldo Melo . 526 

-
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Parecer nO 672, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, que dá redação final do Projeto de Re
solução n° 45, de 2002, que solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garan
tia da República Federativa do Brasil, de principal, entre 
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
BIRD, destinando-se os recursos ao financiamento par
cial da segunda fase do Projeto de Combate à Pobreza 
Rural- PCPR - n. Seno Romero Jucá . 

Parecer n° 673, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução n° 39, de 
2002, que restabelece as Resoluções nllS 14, 15 e 72, 
todas de 2000, do Senado Federal. Seno Romero Jucá..... 

PETROQUÍMICA 

Exaltação do pólo pelroquÚTIico de Anápolis como 
modelo da progressiva consolidação de um expressivo se
tor industrial de Goiás. Seno Mauro Miranda . 

(PFL) 

Condolências ao Presidente Ramez Tebet pelo fa
lecimento de seu irmão. Apoio do PFL mineiro à candi
datura do Deputado Aécio Neves ao governo do Estado 
de Minas Gerais. Seno Francelino Pereira . 

PIRATARIA 

Apelo ao Presidente do Congresso Nacional para 
inclusão, na pauta da próxÚTIa sessão, do veto presidencial 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 6, de 2002, que altera o 
art. I ° e revoga o art. 4°, ambos da Lei nO 8.529, de 14 
de dezembro de 1992 (Dispõe sobre a complementação 
da aposentadoria do pessoal do extinto Departamento de 
Correios e Telégrafos - DCT). Críticas ao posiciona
mento contrário dos empresários à criação de um selo 
de autenticidade nos produtos atingidos pela máfia da 
pirataria. Seno Emilia Fernandes .. 

PODER JUDICIÁRIO 

Encaminhando Projeto de Lei da Câmara n° 63, 
de 2002, que altera dispositivos da Lei n° 9.421, de 24 
de dezembro de 1996, e reestrutura as carreiras dos 
servidores do Poder Judiciário da União. Seno Emilia 
Fernandes . 

PRESERVAÇÃO 

Necessidade de todas as nações assinarem o Pro
tocolo de Kyoto, documento que propõe medidas drásti
cas em favor da preservação ambiental da terra. Seno 
Eduardo Siqueira Campos . 

PRIVATIZAÇÃO 

Cobranças à realização de audiência na Comissão 
de Fiscalização e Controle para depoimentos do ex-dire
tor do Fundo de Pensão do Banco do Brasil, Sr. Ricardo 

Pág. Pág. 

Sérgio de Oliveira e outros, que participaram do proces
so de privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 
Seno Antonio Carlos Júnior. .. 460 

PRODUTOR RURAL 

Apelo ao Governo Federal pela liberação de re
cursos ao Banco do Nordeste para financiamento dos 
produtores rurais de Alagoas. Seno Heloísa Helena . 149 

531 Audiência, hoje, da bancada federal de Alagoas 
com o Ministro Pedro Parente, com o objetivo de viabi
lizar uma solução para o problema das dívidas dos pe
quenos e médios produtores rurais daquele Estado. Seno 

537 
Renan Calheiros · .. 583 

PROJETO DE DECRETO 

Projeto de Decreto Legislativo n° 8, de 2002 
(n° 859/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

261 texto do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Costa Rica sobre 
o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de 
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Admi
nistrativo e Técnico, celebrado em São José. em 4 de 
abril de 2000 ~ . 481 

Projeto de Decreto Legislativo n° 9, de 2002 
26 (n° 1.042/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

texto do Acordo entre o Govemo da República Federativa 
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América 
relativo à Cooperação entre suas Autoridades de Defesa da 
Concorrência na Aplicação de suas Leis de Concorrência, 
celebrado em Washington, em 26 de outubro de 1999....... 482 

Projeto de Decreto Legislativo nO 77, de 2002 
(n° 1.201/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Colúmbia FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná . 483 

Projeto de Decreto Legislativo nO 81, de 2002 
347 (n° 1.046/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova 

o ato que autoriza a Associação de Comunicação dos 
Amigos de Sátiro Dias a executar serviço de radiodifusão 

. comunitária na cidade de Sátiro Dias, Estado da Bahia. 483 
Projeto de Decreto Legislativo nO 83, de 2002 

(nO 1.05112001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Rádio Comunitária Transamazânica 

112 FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia. .. .. 484 

Projeto de Decreto Legislativo n° 95, de 2002 
(nO 1.120/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Novos Ca
minhos a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Iracema, Estado do ..Ceará .. 484 

260 Projeto de Decreto Legislativo n° 110, de 2002 
(nO 971/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural de 
Comunicação Comunitária Educadora Campo Verde a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de lacanga, Estado de São Paulo. .. .. 485 



Projeto de Decreto Legislativo n° 135, de 2002 
(n° 1.354/200 I, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio Serrana FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Jacobina, Estado 
da Bahia .. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 136, de 2002 
(n° 1.3551200\, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Serrana FM Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia .. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Projeto de Lei do Senado nO 181, de 2002 que 
altera a Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e'esta
belece regra de cálculo, para a complementação de que 
trata o art. 6° da lei. As Comissões de Educação e de 
Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão ter
mInatIva. Seno Paulo Souto .............................................. 

Projeto de Lei do Senado nO 182, de 2002, que 
estabelece regras de garantia para estabelecimentos 
comerciais sujeitos a regime jurídico de fornecimento 
por meio de fornecedor único e dá outras providências. 
Seno Lindberg Cury . 

Projeto de Lei do Senado nO 182, de 2002, que es
tabelece regras de garantia para estabelecimentos co
merciais sujeitos a regime jurídico de fornecimento por 
meio de fornecedor único e dá outras providências. Às 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de 
Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão ter
minativa. Seno Lindberg Cury . 

Projeto de Lei nO 28, de 2002-CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de 
R$166.097.000,00 (cento e sessenta e seis milhões, no
venta e sete mil reais), em favor do Ministério da Ciên
cia e Tecnõlogiã, para os fins que especifica .. 

Projeto de Lei n° 29, de 2002-CN, que abre ao Orça
mento Fiscal da União, em favor da Presidência da Repú
blica, crédito suplementar no valor de R$45.745.500,OO, 
para reforço de dotações constantes do orçamento vigente.... 

Projeto de Lei nO 30, de 2002-CN, que abre ao 
Orçamento de Investimento, para 2002, em favor do 
Banco da Amazônia S.A. crédito especial no valor de 
R$3.824.838,00, para os fins que especifica .. 

Projeto de Lei do Senado nO 183, de 2002, que al
tera o art. 1° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995 
que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produto~ 
Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis desti
nados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso 
de portadores de deficiência fisica, reduz o imposto de 
importação para os produtos que especifica, e dá outras 
providências. Seno Moreira Mendes .. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Projeto de Lei da Câmara nO 62, de 2002 (n° 6.87912001., 
na Casa de origem), de iniciativa do Supremo Tribunal Fede-
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ral, que dispõe sobre a remuneração da magistratura da 
UnIão . 40 

Discutindo Projeto de Lei da Câmara n° 28, de 
2002 (n° 1.219/99, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a criação do Dia Nacional do Consumidor. Seno Roberto 

485 Freire . 106 
Projeto de Lei da Câmara n° 68, de 2002 (n° 6.60312001., 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a complementação de aposentadoria de 
ferroviários da Rede Ferroviária Federal ASRFFSA, em 

486 liquidação, e dá outras providências .. 488 
Projeto de Lei da Câmara nO 61, de 2002 (n° 4.54Q12ool, 

na Casa de origem), que acrescenta artigo à Lei n° 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998, dispondo sobre a numeração da obra 
artística, científica ou literária .. 490 

Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 2002 (nO 6.490/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que dispõe sobre a remuneração dos integrantes das 

29 Carreiras de Diplomata, Oficial de' Chancelaria e Assistente 
de Chancelaria, e dá outras providências . 491 

Projeto de Lei da Câmara n° 67, de 2002 (n° 6.66212002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a estrutura da Carreira da Seguridade 

31 Social e do Traballio no âmbito da Administração Públicr. 
Federal, e dá outras providências .. 495 

Projeto de Lei da Câmara nO 73, de 2002 (n° 6.49212001., 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho 
de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária -
GDATFA, e dá outras providências .. 504 

31 Projeto de Lei da Câmara n° 74, de 2002 (n° 6.63212002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral 
da União, a criação da Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU 

35 
~D.AA, cria a ProCW'adoria-Geral Federal, e dá outras pro-
VIdenCias . 506 

Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 2002 (nO 6.03512001., 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 

358 
que cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá 
outras providências . 510 

Projeto de Lei da Câmara n° 76, de 2002 (n° 6.53CY2001., 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 

365 
que dispõe sobre a remuneração dos Cargos em Comissão 
de Natureza Especial - NES e do Grupo·Direção e Asses
soramento Superiores - DAS, dos Cargos de Direção - CD 
e das Funções Gratificadas - FG das Instituições Federais 
de Ensino, e dá outras providências .. 514 

Projeto de Lei da Câmara nO 63, de 2002 (nO 5.31412001, 
na Casa de origem), de iniciativa do Poder Judiciário, que alte
ra dispositivos da Lei nO 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 
e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário 

447 da União . 44 
Projeto de Lei da Câmara n° 64, de 2002 (nO 5.44012001, 

na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da 
União, que altera dispositivos da Lei nO 9.953, de 4 de janei
ro de 2000, reestrutura a Carreira de Apoio Técnico-Admi

-
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nistrativo do Ministério Público da União, e dá outras provi
dências .. 

Projeto de Lei da Câmara n° 65, de 2002 (nO 6.88212002, 
na Casa de origem), de iniciativa da Procuradoria-Geral da Re
pública, que dispõe sobre a remWleraçào dos membros do 
Ministério'Público.da União _ . 

Projeto de Lei da Câmara n° 66, de 2002 (nO 6.546'2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidmte da República, 
que dispõe sobre posicionamento dos servidores ocupantes 
de cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente na 
Tabela de Venci,men.tos instituída pela Lei n° 10.410, de 11 
de janeiro de 2002. .. .. 

Projeto de Lei da Câmara n° 67, de 2002 (nO 6.66212002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidmte da República, 
que dispõe sobre a estruturação da Carreira da Seguridade 
Social e do Trabalho no âmbito dá AdminiStração Pública 
Federal, e dá outras providências ~ .. 

Projeto de Lei-da Cârtlàral1"õ8;'de 2002 (n° 6.ffJ3f2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidmte da República, 
que dispõe sobre a complementação de aposentadorias de 
ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA, em 
liquidação, e dá outras provid~,l:ias . 

Projeto de Lei da Câmara n° 28, de 2002 (n° 1219199, 
na Casa de origem), que dispõe robre a criação do Dia Nacio
nal do Consumidor. Aprovado com emenda de redação, 
após usar da palavra o Sr. Roberto Freire . 

Projeto de Lei da Cãmarn n° 69; de 2002 (n° 6.02212001, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidmte da República, 
que dispõe robre a incidência das contnbuições para os Pro
gramas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contnbuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), nas hipóte
ses que menciona, e dá outras providências .. 

Projeto de Lei da Câmara n° 70, de 2002-Comple
mentar (n° 183/2001-Complementar, na Casa de origem). 
que altera a lista de serviços anexa do Decreto-Lei n° 406, 
de 31 de dezembro de 1968, com a redação dada pela Lei 
Complementar n° 56, de 15 de dezembro de 1987 . 

Projeto de Lei da Câmara n° 71, de 2002 (n° 5.82812001, 
na Casa de origem). que dispõe som: a infurmatização do pr0

cesso Judicial e dá outras providências .. 
Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 2002 (n° 6.49Q12002, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a remuneração dos integrantes das Carrei
ras de Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências . 

Projeto de Lei da Câmara n° 73 de 2002 (n° 6.49212002, 
na Casa de origem). de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho 
de Atividades Técnica de Fiscalização Agropecuária 
-DOATIA e dá outras providências . 

Projeto de Lei da Câmara n° 74, de 2002 (n° 6.63212002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral 
da União, a criação da Gratificação de Desempenho de Ati
vidade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU-GDAA, 
cria a Procwadoria-Geral Federal, e dá outras providências.. 
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Projdo de Lei da Câmara n° 75, de 2002 (nO 6.035/2002, 
56 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúbli

ca, que cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde e 
dá outras providências . 409 

Projeto de Lei da Câmara nO 76, de 2002 (n° 6.53CY2002, 
75 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 

que dispõe robre a remWleraçào dos cargos em Comissão 
de Natureza Especial - NES e do Grupo-Direção e Asses
so11lIl1ento Superiores - DAS, dos Cargos de Direção - CO 
e das FWlçôes Gratificadas - FG das Instituições Federais 
de Ensino, e dá outras providências . 412 

80 Projeto de Lei da Câmara n° 77, de 2002 (n° 4.68CY2001, 
na Casa de origem), que regulam~ o exeroício das ativida
des profissionais de Yôga e cria os conselhos Federais e Re
gionais de Yôga. .. 423 

Projeto de Lei da Câmara n° 78, de 2002 (n° 121Q11999, 
83 na Casa de origem), que altel:a dispositivos da Lei n° 5.5 17, de 

23 de outubro de 1968, que dispõe sobre o exercício da pro
fissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e 
Regionais de Medicina Veterinária . 424 

Projeto de Lei da Câmara n° 53. de 2002 (n° 4.400198, 
91. .na Casa de origem), que altera o inciso I do art. 2° da 

Lei n° 7.394, de 29 de outubro de 1985 (dispõe sobre a re
dução da duração do curso para Técnico em Radiologia). 474 

106 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Projeto de Resolução n° 10, de 200 I, que acres
centa os §§ (0 e 2° ao art. 99 da Resolução do Senado 
Federal n° 93, de 1970, para estabelecer que o Presiden
te do Banco Central, ou um diretor por ele indicado, 
comparecerá à Comissão de Assuntos Econômicos para 
expor as decisões adotadas pelo Comitê de Política Mo

267 netária. Seno Paulo Hartung. ; . 486 
Projeto de Resolução n° 41, de 2002, que altera a 

Resolução n° 22, de 1989, pará permitir a redução da 
allquota de imposto incidente sobre produtos de cesta 
básica. Seno Rarnez Tebet. .. 518 

277 Projeto de Resolução n° 41, de 2002, que altera a 
Resolução n° 22, de 1989, para permitir a redução da 
aHquota de imposto incidente sobre produtos de cesta 

278 básica. Seno Ramez Tebet. : .. 518 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Proposta de Emenda à Constituição n° 21, de 

/ 379 
1995, tendo como primeiro signatário o Senador Anto
nio Carlos Valadares, que altera dispositivos da Consti
tuição Federal. Tramitando em conjunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição nlLl 5, 16, 21, 23, 33, 54, 
62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 
15, de 2001. Seno Antonio Carlos Valadares .. 103 

388 Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo 
Althoff, que acrescenta parágrafos aos arts. 27 e 168 e 
altera os artigos 28 e 29 da Constituição Federal, que 
tratam de relações jurídico-orçamentárias entre os Pode
res dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

392 Tramitando em conjunto com as Propostas de Emenda à 
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Constituição nOs 21, de 1995; 16,21, 23, 33, 54, 62, 71, 
74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de 
200 I. Seno Geraldo A1thofL. 103 

Proposta de Emenda à Constituição n° 55, de 
2001, que altera a redação do artigo 29-A da Constitui
ção Federal (estabelece limites de despesas com O Poder 
Legislativo Municipal). Não houve oradores na primeira 
sessão de discussão, em segundo turno. À matéria cons
tará da próxima sessão deliberativa ordinária. Seno Leo
mar Quintanilha. 103 

Proposta de Emenda à Constituição nO 16, de 
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Heloí
sa Helena, que altera a redação do § I° do art. 99 e o art. 
168 da Constituição Federal, a fim de estabelecer, para 
os poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações 
das respectivas propostas orçamentárias. Tramitando em 
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição 
nQS 21, de 1995; 5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 
1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de 200 I. Seno Heloísa 
Helena............................................................................... 104 

Proposta de Emenda à Constituição nO 21, de 
1999, que acrescenta parágrafo único ao art. 98 da 
Constituição Federal. Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nOs 21, de 1995; 5, 
16,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 
29, de 2000; e 15, de 200 I. Seno Pedro Simon................. 104 

Proposta de Emenda à Constituição n° 23, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Rober
to Requião, que acrescenta parágrafo ao art. 109 da 
Constituição Federal, para atribuir ao Superior Tribunal 
de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da 
Justiça Federal especializadas em processar e julgar os 
crimes financeiros. Seno Roberto Requião........................ .. 104 

Proposta de Emenda à Constituição n° 33, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Senador' Jeffer" 
son Péres, que altera o art. 114 da Constituição Federal, 
para indicar as partes que têm legitimidade para·iiÍstau. 
rar dissídio coletivo e as hipóteses em que este' pode 
ocorrer. Tramitando em conjunto com as PropoStas de 
Emenda à Constituição nQS 21, de 1995; 5, 16, 21,23, 
54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; I, 5,'20 e 29, de 2000; 
e 15, de 2001. Seno Jefferson Péres :........ 104 

Proposta de Emenda à Constituição nO 54, de 
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Luzià 
Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição 
Federal, para estabelecer princípio relativo à composi
ção dos Tribunais Superiores. Tramitando em conjunto 
com as Propostas de Emenda à Constituição nQS 21 óde 
1995; 5,16,21,23,33,62,71,74,81 e 92, de 1999;1, 
5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 200 I. Seno Luzia Toledo..... 104 

Proposta de Emenda à Constituição n° 62, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso 
I do art. 96 da Constituição Federal, para determinar 
eleições diretas para os órgãos diretivos dos tribunais. 
Seno Mozari Ido Cavalcanti............................................. 104 

Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 2000,
 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião Viana,
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que altera o art. 104 da Constituição Federal e dá outras 
providências. Tramitando em conjunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição nll.S 21, de 1995; 5, 16, 21, 
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29, de 
2000; e 15, de 2001. Seno Tião Viana .. 105 

Proposta de Emenda à Constituição nO 5, de 2000, 
tendo como primeiro signatário o Senador José Roberto 
Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as fé
rias forenses coletivas. Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nas. 21, de 1995; 5, 
16,21,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,20 e 
29, de 2000; e 15, de 200 l. Seno José Roberto Arruda.... 105 

Proposta de Emenda à Constituição n° 71, de 
1999, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da Constitui
ção Federal e dá nova redação ao art. 132 da Constitui
ção Federal. Seno Pedro Simon .. 105 

Proposta de Emenda à Constituição n° 74, de 
1999, que altera o § I° do art 128 da Constituição Federal, 
para autorizar os integrantes do Ministério Público a 
oferecer lista triplice à escolha do Procurador-Geral da 
República. Seno Pedro Simon . 105 

Proposta de Emenda à Constituição n° 8 I, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney 
Suassuna, que altera a competência do Superior Tribu
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tas de Emenda à Constituição nllS 21, de 1995; 5, 16,21, 
23,33,54,62,71,74 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 
2000; e 15, de 2001. Seno Ney Suassuna . 105 

Proposta de Emenda à Constituição n° 92, de 
1999, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102 da 
Constituição, para conferir ao Supremo Tnbunal Federal 
competência para julgar, originariamente, nos crimes de 
responsabilidade, os juízes de direito, juízes federais, 
desembargadores e membros dos Tribunais Regionais 
Federais. Seno Paulo Souto . 105 

Propos:a de Emenda à Constituição n° 15, de 200 I, 
tendo como primeiro signatário o Senador João Afberto 
Souza, que altera o art. 128 da Constituição para determi
nar a indicação do Procurador-Geral da República dentre 
os integrantes de lista triplice escolhida pelos membros do 
Ministério Público Federal, mediante eleição. Seno João 
Albertc Souza . 106 

Proposta de Emenda à Constituição n° 20, de 
2000, que altera o § 1° do art. 128 da Constituição Federal, 
a fim de estabelecer que a escolha do candidato ao cargo 
de Procurador-Geral da República será feita me<ha(l,te 
processo eletivo. Seno Sebastião Rocha > 106 

Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de 
2000 (n° 96/92, na Câmara dos Deputados), que intro
duz Inodificações na estrutura do Poder Judiciário (Tra
mitando em conjunto com as Propostas de Emenda à 
Constituição nQS 21, de 1995; 5,' 16, 21, 23, 33, 54, 62, 
71,74,81, 92,de 1999; 1,5,20, de 2000; e 15, de 
2001) .. 475 

Proposta de Emenda à Constituição n° 55, de 
200 I, que altera a redação do artigo 29-A da Constitui
ção Federal (estabelece limites de despesas com O Poder 
Legislativo Municipal). Seno Leomar Quintanilha . 475 
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Proposta de Emenda à Constituição nO 16, de 
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Heloísa 
Helena, que altera a redação do § 1° do art. 99 e o art. 168 
da Constituição Federal, a fim de estabelecer, para os 
poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações 
das respectivas propostas orçamentárias. Tramitando em 
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição 
n~21, de 1995; 5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 
1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de 2001. Seno Heloísa 
Helena . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 21, de 
1995, tendo como primeiro signatário o Senador Anto
nío Carlos Valadares, que altera dispositivos da Consti
tuição Federal. Tramitando em conjunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição ~ 5, 16, 21, 23, 33, 54, 
62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 
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Requião, que acrescenta parágrafo art. 109 da Constitui
ção Federal, para atribuir ao Superior Tribunal de Justi
ça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da Justiça 
Federal especializadas em processar e julgar os crimes 
financeiros. Tramitando em cOnjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição ~ 21, de 1995; 5, 16,21,33, 
54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20e29,de2000; 
e 15, de 200 I. Seno Roberto Requião . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 33, de 
1999, que altera o art. 114 da Constituição Federal, para 
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sídio coletivo e as hipóteses em que este pode ocorrer. 
Tramitando em conjunto com as Propostas de Emenda à 
Constituição n~ 21, de 1995; 5, 16,21,23,54,62,71, 
74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de 
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os artigos 28 e 29 da Constituição Federal, que tratam 
de relações jurídico-orçamentárias entre os Poderes dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Trami
tando em conjunto com as Propostas de Emenda à 
Constituição n~ 21, de 1995; 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 
74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de 
200 I. Seno Geraldo A1thofL . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 54, de 
1999, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição 
Federal, para estabelecer princípio relativo à composi
ção dos Tribunais Superiores. Tramitando em conjunto 
com as Propostas de Emenda à Constituição n~ 21, de 
1995; 5,16,21,23,33,62,71,74,81 e 92, de 1999; I, 
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Proposta de Emenda à Constituição n° 62, de 
1999, que altera a alínea a do inciso I do artigo 96 da 
Constituição Federal, para determinar eleições diretas 
para os órgãos diretivos dos tribunais. Tramitando em 
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição 
n~21, de 1995; 5,16,21,23,33,54,71,74,81 e 92, de 
1999; I, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 200 1. Seno Mozarildo 
Cavalcanti . 480 

Proposta de Emenda à Constituição n° 71, de 
479 1999, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da Constitui

ção Federal e dá nova redação ao art: 132 da Constitui
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de Emenda à Constituição n'U 21, de 1995; 5, 16,21,23, 
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e 15, de 2001. Seno Pedro Simon . 480 
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479 1999, que altera o § 1° do art. 128 da Constituição Fede
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de Emenda à Constituição n'U 21, de 1995; 5, 16,21,23, 
33,54,62, 71, 81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; 
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e 15, de 2001. Seno Ney Suassuna . 480 

Proposta de Emenda à Constituição n° 92, de 
1999, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102 da 
Constituição, para conferir ao Supremo Tnbunal Federal 
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competência para julgar, originariamente, nos crimes de 
responsabilidade, os juízes de direito, juízes federais, 
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Emenda à Constituição n~ 21, de 1995; 5, 16,21,23, 
33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999; I, 5, 20 e 29, de 2000; 
e 15, de 2001. Seno Paulo. Souto . 480 

Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 2000, 
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21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29, 
de 2000; e 15, de 200 I. Seno Tião Viana .. 481 

Proposta de Emenda à Constituição n° 15, de 
200 I, tendo como primeiro signatário o Senador João 
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cargo de Procurador-Geral da República será feita medi
ante processo eletivo. Tramitando em conjunto com as 
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16,21,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5 e 
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Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2000, 
que dispõe sobre o recesso parlamentar e as férias foren
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de Emenda à Constituição nlU 21, de 1995; 5, 16,21,23, 
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Comentários às convenções nacionais do PMDB 
e PSDB, destinadas à deliberação sobre a aliança parti
dária para eleições presidenciais. Lançamento do nome 
de S. Ex', na convenção partidária estadual do PSDB, 
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Liberal e o Partido dos Trabalhadores, que possibilitou a 
definição do nome do Senador José Alencar como can
didato a vice-presidente da República na chapa de Luiz 
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RADIOLOGIA 

Encaminhando Projeto de Lei da Câmara n° 53, 
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inciso I do art. 2° da Lei n° 7.394, de 29 de outubro de 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 
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REGIÃO AMAZÔNICA 

Preocupação com o avanço do narcotráfico no 
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dezembro de 1973, que dispõe sobre o contro le sanitário 
do comércio de drogas, medicamentos, insumos farma
cêuticos e correlatos e dá outras providências, para per
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em Ordem do Dia oportunamente. Seno Alvaro Dias....... 39 
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28 e votação da redação final do Projeto de Lei da Câmara 
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do Consumidor. Seno Gerson Camata .. 110 
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Código Brasileiro de Telecomunicações, em tramitação 
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Bezerra .. 450 

344 Requerimento n° 407, de 2002, solicitando ao 
Ministro de Estado da Educação as informações que 
menciona. Seno Eduardo Suplicy . 463 

Requerimento n° 408, de 2002, solicitando ao 
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À Mesa para decisão. Seno Eduardo Suplicy .. 463 
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fonnações que menciona. Seno Eduardo Suplicy . 
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Ata da 92ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 20 de junho de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Ramet Tebet, Antonio Carlos Valadares, Ronaldo Cunha Lima,
Mozarildo Cavalcanti, Casildo Maldaner, Amir Lando e Jonas Pinheiro

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

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Amir Lan do – Antô nio Car los Va la da res – 
Ari Stad ler – Arlin do Por to – Be ní cio Sam pa io – Ber nar-
do Ca bral – Car los Be zer ra – Ca sil do Mal da ner – Chi co
Sar to ri – 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
– Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ger son Ca ma ta –
Gil ber to Mes tri nho – He lo í sa He le na – Iris Re zen de –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro
– José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra – 
José Fo ga ça – José Jor ge – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – 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 – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas-
tião Ro cha – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir
Ama ral.

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 58 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 seguinte:

EXPEDIENTE

AVISO

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 142/2002, de 16 de maio último, do Ministro
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
encaminhando as informações em resposta ao

Requerimento nº 159, de 2002, do Senador Chico
Sartori. Ao Arquivo.

Nº 346/2002, de 10 do corrente, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 143, de 2002, do
Senador Carlos Bezerra.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.

Os Requerimentos vão ao arquivo. 

Nº 538/2002, de 11 do corrente,do Ministro de
Estado da Saúde, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 79, de 2002, do
Senador Bello Parga.

Nº 539/2002, de 11 do corrente, do Ministro de
Estado da Saúde, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 77, de 2002, do
Senador Romero Jucá.

As informações foram enexadas aos
processados dos Requerimentos, que
ficarão na Secretaria-Geral da Mesa à
disposição dos Requerentes.

A matéria ficará na Secretaria-Geral
da Mesa à disposição do requerente.

Nº 540/2002, de 11 do cor ren te, do Mi nis tro de 
Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 102, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.
À Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

As informações foram anexadas ao
processado do Requerimento nº 102, de
2002, que vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle.

PARECERES

PARECERES NºS 612 E 613, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
30, de 1999, (nº 4.695, de 1998, na ori-
gem), que “Alte ra os arts. 789 e 790 da
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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, que tam bém fica acres ci da
dos arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B”.

PARECER Nº 612, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Em apre ci a ção nes ta Casa o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 30, de 1999. É de ini ci a ti va do Po der Exe -
cu ti vo e foi en ca mi nha do atra vés da Men sa gem nº
953, de 1998. Pre ten de al te rar os arts. 789 790 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, dis pon do so bre o
pa ga men to de cus tas e emo lu men tos da Jus ti ça do
Tra ba lho.

Con for me ex pres so na Expo si ção Mi nis te ri al nº
510, de 28 de ju lho de 1998, subs cri ta pe los ti tu la res dos
Mi nis té ri os da Jus ti ça e do Tra ba lho, a le gis la ção ce le tis ta
pre vê a co bran ça das cus tas e emo lu men tos, cal cu la das
com base no va lor-de-re fe rên cia re gi o nal, in de xa dor que
de i xou de ser uti li za do e atu a li za do a par tir de abril de
1991. O con ge la men to des ses va lo res tem tor na do pra ti-
ca men te gra tu i ta a ope ra ção da Jus ti ça La bo ral, já que a
Lei nº 7.701, de 1998, que atri bu ía ao Tri bu nal Su pe ri or
do Tra ba lho – TST com pe tên cia para apro var ta be las de
cus tas e emo lu men tos,  foi de cla ra da in cons ti tu ci o nal
pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – STF.

O mes mo do cu men to afir ma que os gas tos com
o Ju di ciá rio Tra ba lhis ta es tão sen do pa gos por to dos
os con tri bu in tes, in dis cri mi na da men te:

“Assim faz-se ne ces sá ria a au to ri za ção
dos dis po si ti vos ce le tá ri os so bre cus tas, não
ape nas quan to aos va lo res, mas tam bém em
re la ção aos fa tos ge ra do res de des pe sas que
me re ce ri am res sar ci men to para o Esta do,
atra vés da co bran ça de taxa, pois do con trá rio
te re mos o peso dos gas tos do Ju di ciá rio Tra-
ba lhis ta a se rem pa gos in dis cri mi na da men te
por to dos os con tri bu in tes, com dé fi cit para o
Esta do, ao in vés de se rem co ber tos, ain da
que par ci al men te, por aque les que efe ti va-
men te se uti li zam dos ser vi ços fo ren ses.”

Na Câ ma ra dos De pu ta dos o pro je to foi apro va-
do com duas emen das de re da ção e uma emen da
adi ti va. Esta pre vê, caso seja ex tin ta a Uni da de Fis cal
de Re fe rên cia – UFIR, a uti li za ção do ín di ce que a su -
ce der para o cál cu lo das cus tas e emo lu men tos.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Le gis lar so bre cus tas de ser vi ços fo ren ses é
ma té ria de com pe tên cia con cor ren te  da União, dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do in ci so IV,
art. 24 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Tra tan do-se de cus tas
e emo lu men tos re la ti vos a ór gãos do Ju di ciá rio Fe de-
ral essa com pe tên cia é da União. A ini ci a ti va é a co -
mum, con for me dis põe o art. 61 da mes ma Car ta.
Obser va dos es ses pres su pos tos, a ma té ria tem sua
cons ti tu ci o na li da de re co nhe ci da.

Tam bém no que se re fe re a ju ri di ci da de não há
im pe di men tos gra ves a con si de rar. Embo ra, con si de-
ran do o que já se de tec tou na Câ ma ra  dos De pu ta-
dos, a mi nu ci o si da de e os de ta lhes da es pé cie nor -
ma ti va su ge rem que, tal vez, o me lhor ins tru men to
para a fi xa ção do va lor das cus tas e emo lu men tos
fos se o de cre to, ou mes mo a por ta ria, in se ri dos den -
tro do po der re gu la men ta dor  do Exe cu ti vo. Entre tan-
to, em face da exis tên cia de um cer to va zio le gis la ti vo,
po de ria ser ques ti o na da a va li da de de uma nor ma de
hi e rar quia in fe ri or a esse res pe i to. Assim, con si de ra-
mos vá li da a apro va ção da pro po si ção, na for ma em
que está co lo ca da.

Com re da ção ao mé ri to, nos sa po si ção tam bém
é fa vo rá vel à apro va ção da ma té ria. O pa ga men to de
cus tas e emo lu men tos não re pre sen ta ape nas uma
for ma de com pen sar em par te os gas tos efe ti va dos
pelo Po der Pú bli co com os ór gãos ju di ciá ri os, re du-
zin do o dé fi cit pú bli co. Ele ser ve tam bém para de ses-
ti mu lar os re cur sos me ra men te pro te la tó ri os e as
ações sem fun da men tos ra zoá ve is, de fato e de di re i-
to. Por tan to, a co bran ça de cus tas e emo lu men tos re -
pre sen ta uma ne ces si da de eco nô mi ca de sus ten ta-
ção do Po der Ju di ciá rio e uma for ma de evi tar abu sos
ou per da de tem po e re cur sos.

Os va lo res fi xa dos na pro po si ção, além dis so,
es tão den tro de pa drões eco nô mi cos ra zoá ve is. Eles
não atin gem va lo res que to mam im pe di ti vo o aces so
à Jus ti ça do Tra ba lho e es tão com pa tí ve is com os dis -
pên di os da ad mi nis tra ção pú bli ca com a ma nu ten ção
des se ramo do Po der Ju di ciá rio.

Fi nal men te, o be ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta está
de vi da men te pre vis to, com con ces são fa cul ta da aos
ju í zes, ór gãos jul ga do res e pre si den tes de tri bu na is
do tra ba lho de qual quer ins tân cia. Está pre vis ta a
con ces são, da gra tu i da de “àque les que per ce be rem
sa lá rio igual ou in fe ri or ao do bro do mí ni mo le gal, ou
de cla ra rem, sob as pe nas da lei, que não es tão em
con di ções de pa gar as cus tas do pro ces so sem pre juí-
zo do sus ten to pró prio ou de sua fa mí lia” (§ 3º da re -
da ção pre vis ta para o art. 790).
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III – Voto

Assim, con si de ran do os as pec tos po si ti vos que
a ini ci a ti va re ve la, opi na mos pela apro va ção do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 1999, nos ter mos da re -
da ção a pro va da na que la Casa Par la men tar.

Sala das Co mis sões, 29 de se tem bro de 1999. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor – Le o mar Qu in ta ni lha – Emí lia Fer nan des –
Ma ria do Car mo Alves – Se bas tião Ro cha – Luiz
Pon tes – Luiz Este vão – Car los Be zer ra – Djal ma
Bes sa – Jo nas Pi nhe i ro – He lo í sa He le na – Tião
Vi a na – Amir Lan do – Álva ro Dias – Pe dro Si mon.

PA RE CER Nº 613, 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 Osmar Dias

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são o Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 1999. Tra ta-se de ini -
cia ti va do Po der Exe cu ti vo en ca mi nha da ao Con gres-
so Na ci o nal por meio da Men sa gem nº 953, de 1998.
Pre ten de-se al te rar os arts. 789 e 790 da Con so li da-
ção das Leis do Tra ba lho – CLT, dis pon do so bre o pa -
ga men to de cus tas e emo lu men tos da Jus ti ça do Tra -
ba lho. A pro po si ção tam bém acres cen ta os arts.
789-A, 789-B, 790-A e 790-B na le gis la ção tra ba lhis ta
con so li da da.

Con for me ex pres so na Expo si ção Mi nis te ri al nº
510, de 28 de ju lho de 1998, subs cri ta pe los ti tu la res
dos Mi nis té ri os da Jus ti ça e do Tra ba lho, a le gis la ção
ce le tis ta pre vê a co bran ça das cus tas e emo lu men-
tos, cal cu la das com base no va lor-de-re fe rên cia re gi-
o nal, in de xa dor que de i xou de ser uti li za do e atu a li za-
do a par tir de abril de 1991. O con ge la men to des ses
va lo res tem to ma do pra ti ca men te gra tu i ta a ope ra ção
da Jus ti ça La bo ral, já que a Lei nº 7.701, de 1998, que 
atri bu ía ao Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho – TST, com -
pe tên cia para apro var ta be las de cus tas e emo lu men-
tos, foi de cla ra da in cons ti tu ci o nal pelo Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral – STF.

O mes mo do cu men to ale ga que os gas tos com
o Ju di ciá rio Tra ba lhis ta es tão sen do pa gos por to dos
os con tri bu in tes, in dis cri mi na da men te:

”Assim, faz-se ne ces sá ria a atu a li za-
ção os dis po si ti vos ce le tá ri os so bre cus tas,
não are nas quan to aos va lo res, mas tam-
bém em re la ção aos fa tos ge ra do res de
des pe sas que me re ce ri am res sar ci men to
para o Esta do, me di an te a co bran ça de
taxa, pois do con trá rio te re mos o peso dos

gas tos do Ju di ciá rio Tra ba lhis ta a se rem
pa gos in dis cri mi na da men te por to dos os
con tri bu in tes, com dé fi cit para o Esta do, ao
in vés de se rem co ber tos, ain da que par ci al-
men te, por aque les que efe ti va men te se uti -
li zam dos ser vi ços fo ren ses.”

Na Câ ma ra do De pu ta dos, o pro je to foi apro va-
do com duas emen das de re da ção e uma emen da
adi ti va. Esta pre vê, caso seja ex tin ta a Uni da de Fis cal
de Re fe rên cia – UFIR, a uti li za ção do ín di ce que a su -
ce der para o cál cu lo das cus tas e emo lu men tos.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

No que tan ge ao mé ri to da ini ci a ti va não há re -
pa ros a fa zer. Com o ad ven to da Me di da Pro vi só ria nº
294, de 31 de ja ne i ro de 1991, que es ta be le ce nor -
mas para a de sin de xa ção da eco no mia, foi ex tin ta, a
par tir de 1º de fe ve re i ro de 1991, o va lor de re fe rên cia.
Para evi tar que a ta be la pro gres si va de cus tas não fi -
cas se sem me di da (va lor de re fe rên cia), a Cor re ge do-
ria-Ge ral da Jus ti ça do Tra ba lho ba i xou o Pro vi men to
nº 1/91 com a se guin te, ori en ta ção: até que o Con-
gres so Na ci o nal ve nha a le gis lar a res pe i to, a base de 
cál cu lo das cus tas ju di ci a is é, ”a par tir de 1º de fe ve re-
i ro do cor ren te ano, o ma i or va lor de re fe rên cia vi gen-
te em 31 de ja ne i ro des te ano“. Como, essa di re triz
não so freu qual quer mu dan ça até hoje, o con ge la-
men to da base de cál cu lo das cus tas re du ziu de ma -
ne i ra drás ti ca a res pec ti va ar re ca da ção.

Vale res sal tar que o pa ga men to de cus tas e
emo lu men tos não re pre sen ta ape nas uma for ma de
com pen sar par te dos gas tos efe ti va dos pelo Po der
Pú bli co com os ór gãos ju di ciá ri os. Ele ser ve tam bém
para de ses ti mu lar os re cur sos me ra men te pro te la tó ri-
os e as ações sem fun da men tos ra zoá ve is, de fato e
de di re i to. Por tan to, a co bran ça de cus tas e emo lu-
men tos re pre sen ta uma ne ces si da de eco nô mi ca de
sus ten ta ção do Po der Ju di ciá rio e uma for ma de evi -
tar abu sos ou per da de tem po e re cur sos.

Por ou tro lado, os va lo res pre vis tos na pro pos ta
es tão den tro de pa drões eco nô mi cos ra zoá ve is. Eles
não atin gem mon tan tes que tor nam im pe di ti vo o
aces so à Jus ti ça do Tra ba lho e es tão com pa tí ve is
com os dis pên di os da ad mi nis tra ção pú bli ca com a
ma nu ten ção des se ramo do Po der Ju di ciá rio.

Ade ma is, o be ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta está de -
vi da men te pre vis to, com con ces são fa ci li ta da aos ju í-
zes, ór gãos jul ga do res e pre si den tes de tri bu na is do
tra ba lho de qual quer ins tân cia. Está pre vis ta a con-
ces são da gra tu i da de àque les que per ce be rem sa lá-

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12637

    3JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



rio igual ou in fe ri or ao do bro do mí ni mo le gal ou de cla-
ra rem, sob as pe nas da lei, que não es tão em con di-
ções de pa gar as cus tas do pro ces so sem pre ju í zo do
sus ten to pró prio ou de sua fa mí lia.

Sob o as pec to da ju ri di ci da de da pro po si ção,
ain da que a mi nu ci o si da de e os de ta lhes da es pé cie
nor ma ti va su gi ram que, tal vez, o me lhor ins tru men to
para a fi xa ção do va lor das cus tas e emo lu men tos
fos se o de cre to, ou mes mo a por ta ria, in se ri dos den -
tro do po der re gu la men ta dor do Exe cu ti vo, cabe-nos
sa li en tar que as cus tas e emo lu men tos têm a na tu re-
za ju rí di ca de taxa, cuja fi xa ção de pen de de lei. Assim 
en ten deu o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no jul ga men to
do Re cur so Extra or di ná rio nº 116.208-2-MG, que de -
cla rou tam bém re vo ga dos os arts. 702, I, g, e 789, §
2º, da CLT, fi can do in sub sis ten tes as Re so lu ções
Admi nis tra ti vos nºs 52/86 e 85/85, por in ter mé dio das
qua is o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho ex pe diu ins tru-
ções e fi xou cri té ri os para cál cu lo, pa ga men to e re co-
lhi men to de cus tas e emo lu men tos.

Fi nal men te, no que diz res pe i to à cons ti tu ci o na-
li da de do pro je to, vale res sal tar que le gis lar so bre
cus tas de ser vi ços fo ren ses é ma té ria de com pe tên-
cia con cor ren te da União, dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral nos ter mos do in ci so IV do art. 24 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral. Tratan do-se de cus tas e emo lu men tos
re la ti vos a ór gãos do Ju di ciá rio Fe de ral, essa com pe-
tên cia é da União. A ini ci a ti va é a co mum, con for me
dis põe o art. 61 da mes ma Car ta.

A ex tin ção da UFIR, pre vis ta no art. 29 da Me di-
da Pro vi só ria nº 2.176-79, de 23 de agos to de 2001,
no en tan to, re co men da a con ver são dos va lo res pre -
vis tos no pro je to para a im por tân cia equi va len te em
re a is ao úl ti mo va lor ado ta do para essa uni da de (uma
UFIR equi va len do a R$1,0641). Re ti ra mos, tam bém,
al gu mas ex pres sões su pe ra das pe las mu dan ças
ocor ri das na Jus ti ça do Tra ba lho com o fim dos ju í zes
clas sis tas. Por tudo isso, ela bo ra mos um subs ti tu ti vo
com mu dan ças na re da ção do tex to.

III – Voto

Assim, à vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro -
va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 1999,
com a se guin te emen da de re da ção.

EMENDA DE REDAÇÃO

Alte ra os arts. 789 e 790 da CLT,  so -
bre cus tas e emo lu men tos da Jus ti ça do
Tra ba lho, apro va do pelo  De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, que tam bém
fica acres ci da dos arts. 789-A, 789-B,
790-A e 790-B.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 789 e 790 da  Con so li da ção, das

Lei do Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, pas sam a vi go rar com a 
se guin te re da ção:

“SEÇÃO III
Das Cus tas e Emo lu men tos

Art. 789. Nos dis sí di os in di vi du a is e nos dis sí di-
os co le ti vos do tra ba lho, nas ações e pro ce di men tos
de com pe tên cia da Jus ti ça do Tra ba lho, bem como
nas de man das pro pos tas pe ran te a Jus ti ça Esta du al,
no exer cí cio da ju ris di ção tra ba lhis ta, as cus tas re la ti-
vas ao pro ces so de co nhe ci men to in ci di rão à base de
dois por cen to, ob ser va do o mí ni mo de dez re a is e
ses sen ta e qua tro cen ta vos e se rão cal cu la das:

I – quan do hou ver acor do ou con de na-
ção, so bre o res pec ti vo va lor;

II – quan do hou ver ex tin ção do pro ces-
so, sem jul ga men to do mé ri to, ou jul ga do to -
tal men te im pro ce den te o pe di do, so bre o va -
lor da ca u sa;

III – no caso de pro ce dên cia do pe di do
for mu la do em ação de cla ra tó ria e em ação
cons ti tu ti va, so bre o va lor da ca u sa;

IV – quan do o va lor for in de ter mi na do,
so bre o que o juiz fi xar.

§ 1º As cus tas se rão pa gas pelo ven ci do, após
o trân si to em jul ga do da de ci são. No caso, de re cur-
so, as cus tas se rão pa gas e com pro va do o re co lhi-
men to den tro do pra zo re cur sal.

§ 2º Não sen do lí qui da a con de na ção, o ju í zo ar-
bi trar-lhe-á o va lor e fi xa rá o mon tan te das cus tas pro -
ces su a is.

§ 3º Sem pre que hou ver acor do, se de ou tra for -
ma não for con ven ci o na do, o pa ga men to das cus tas
ca be rá em par tes igua is aos li ti gan tes.

§ 4º Nos dis sí di os co le ti vos, as par tes ven ci das
res pon de rão so li da ri a men te pelo pa ga men to das
cus tas, cal cu la das so bre o va lor ar bi tra do na de ci são,
ou pelo Pre si den te do Tri bu nal.

Art. 790. Nas Va ras do Tra ba lho, nos Ju í zes de
Di re i to, nos Tri bu na is e no Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba-
lho, a for ma de pa ga men to das cus tas e emo lu men-
tos obe de ce rá às ins tru ções que se rão ex pe di das
pelo Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho.

§ 1º Tra tan do-se de em pre ga do que não te nha
ob ti do o be ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta, ou isen ção de
cus tas, o sin di ca to que hou ver in ter vin do no pro ces so
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res pon de rá so li da ri a men te pelo pa ga men to das cus -
tas de vi das.

§ 2º No caso de não-pa ga men to das cus tas,
far-se-á exe cu ção da res pec ti va im por tân cia, se gun do o 
pro ce di men to es ta be le ci do no Ca pí tu lo V des te Tí tu lo.

§ 3º É fa cul ta do aos ju í zes, ór gãos jul ga do res e
pre si den tes dos tri bu na is do tra ba lho de qual quer ins -
tân cia con ce der, a re que ri men to ou de ofí cio, o be ne-
fí cio da jus ti ça gra tu i ta, in clu si ve quan to a tras la dos e
ins tru men tos, àque las que per ce be rem sa lá rio igual
ou in fe ri or ao do bro do mí ni mo le gal, ou de cla ra rem,
sob as pe nas da lei, que não es tão em con di ções de
pa gar as cus tas do pro ces so sem pre ju í zo do sus ten-
to pró prio ou de sua fa mí lia.”

Art. 2º 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 dos se guin tes arts.
789-A, 789-B, 790-A e 790-B:

“Art. 789-A. No pro ces so de exe cu ção
são de vi das cus tas, sem pre de res pon sa bi li-
da de do exe cu ta do e pa gas ao fi nal, de con -
for mi da de com a se guin te ta be la:

I – au tos de ar re ma ta ção, de ad ju di ca-
ção e de re mi ção cin co por cen to so bre o
res pec ti vo va lor, até o má xi mo de um mil no -
ve cen tos e quin ze re a is e trin ta e oito cen ta-
vos;

II – atos dos ofi ci a is de jus ti ça, por di li-
gên cia cer ti fi ca da:

a) em zona ur ba na – onze re a is e seis
cen ta vos;

b) em zona ru ral – vin te e dois re a is e
tre ze cen ta vos.

III – agra vo de ins tru men to – qua ren ta
e qua tro re a is e vin te e seis cen ta vos;

IV – agra vo de pe ti ção – qua ren ta e
qua tro re a is e vin te e seis cen ta vos;

V – em bar gos à exe cu ção, em bar gos
de ter ce i ro e em bar gos à ar re ma ta ção – qua -
ren ta e qua tro re a is e vin te e seis cen ta vos;

VI – re cur so de re vis ta – cin qüen ta e
cin co re a is e trin ta  e cin co cen ta vos;

VII – im pug na ção à sen ten ça de li qui-
da ção – cin qüen ta e cin co re a is e trin ta e
cin co cen ta vos;

VIII – des pe sa de ar ma ze na gem em
de pó si to ju di ci al – por dia – zero vír gu la um
por cen to do va lor da ava li a ção;

IX – cál cu los de li qui da ção re a li za dos
pelo con ta dor do ju í zo – so bre o va lor li qui dado

– meio por cen to até o li mi te de se is cen tos e 
trin ta e oito re a is e qua ren ta e seis cen ta-
vos.”

“Art. 789-B. Os emo lu men tos se rão su -
por ta dos pelo Re que ren te, nos va lo res fi xa-
dos na se guin te ta be la:

I – au ten ti ca ção de tras la do de pe ças
me di an te có pia re pro grá fi ca apre sen ta da
pe las par tes – por fo lha, cin qüen ta e cin co
cen ta vos de real;

II – fo to có pia de pe ças – por fo lha, vin -
te e oito cen ta vos de real;

III – au ten ti ca ção de pe ças – por fo lha,
cin qüen ta e cin co cen ta vos de real;

IV – car tas de sen ten ça, de ad ju di ca-
ção, de re mi ção e de ar re ma ta ção – por fo -
lha, cin qüen ta e cin co cen ta vos de real;

V – cer ti dões – por fo lha, cin co re a is e
cin qüen ta e três cen ta vos.”

“Art. 790-A. São isen tos do pa ga men to
de cus tas, além dos be ne fi ciá ri os de jus ti ça
gra tu i ta:

I – a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe-
de ral, os Mu ni cí pi os e res pec ti vas au tar qui-
as e fun da ções pú bli cas fe de ra is; es ta du a is
ou mu ni ci pa is que não ex plo rem ati vi da de
eco nô mi ca;

II – o Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho.
Pa rá gra fo úni co. A isen ção pre vis ta

nes te ar ti go não al can ça as en ti da des fis -
ca li za do ras do exer cí cio pro fis si o nal, nem
exi me as pes so as ju rí di cas, re fe ri das no
in ci so I da obri ga ção de re em bol sar as
des pe sas ju di ci a is re a li za das pela par te
ven ce do ra.“

“Art. 790-B A res pon sa bi li da de pelo
pa ga men to dos ho no rá ri os pe ri ci a is é da
par te su cum ben te na pre ten são ob je to da
pe rí cia, sal vo se be ne fi ciá ria de jus ti ça
gra tu i ta.”

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor no pra zo de
trin ta dias da data de sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias,   Re la tor –
Wel ling ton Ro ber to  –  Re gi nal do Du ar te  –  Ro meu
Tuma  – Artur Da Tá vo la  – José Fo ga ça  – Ri car do
San tos  – Ari Stad ler  – Luiz Otá vio  –  Íris Re zen de  –
José Agri pi no  –  Anto nio Car los Ju ni or.
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ADENDO AO PARECER Nº    , 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 30, de 1999)

Em aná li se pos te ri or, cons ta ta mos duas im pro-
prie da des em Pa re cer apro va do por esta Co mis são, so -
bre Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 1999, que “Alte -
ra os arts. 789 e 790 da Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, que tam bém fica acres ci da dos arts.
789A, 789B, 790A e 790B”. Essa pro po si ção dis põe so -
bre cus tas e emo lu men tos na Jus ti ça do Tra ba lho.

A pri me i ra cons ta ta ção diz res pe i to à pre ju di ci a-
li da de do art. 3º da pro po si ção que afir ma: ”No caso
de ex tin ção da UFIR, as cus tas e emo lu men tos es ta-
be le ci dos nes ta lei se rão de ter mi na dos pelo seu ín di-
ce su ces sor”. Como a UFIR foi ex tin ta e não foi in tro-
du zi do ne nhum ín di ce su ces sor para essa uni da de, o
re fe ri do ar ti go en con tra-se pre ju di ca do nos ter mos do 
art. 334 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Foi 
ex clu í do, em con se qüên cia, do tex to fi nal da emen da
de re da ção. Por um lap so o pa re cer de i xou de fa zer
men ção a esse fato.

Em Se gun do lu gar, cons ta ta mos que não fo ram
ci ta das no ca put do art. 1º da ini ci a ti va as mo di fi ca-
ções an te ri o res ocor ri das nos ar ti gos 789 e 790 da
CLT. Por essa ra zão, en ten de mos ne ces sá rio ci tar as
nor mas que al te ra ram os re fe ri dos dis po si ti vos. Su ge-
ri mos o se guin te tex to:

“Art. 1º O art. 789, com as al te ra ções
in tro du zi das pelo De cre to-Lei nº 8.737, de
1946, e pelo De cre to-Lei nº 229, de 1967, e
a in tro du ção do pa rá gra fo 10 pela Lei nº
10.287, de 2001, e o art. 790, com as al te ra-
ções in tro du zi das pelo De cre to-Lei nº 229,
de 1997, da Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, pas sam a vi -
go rar com a se guin te re da ção:”

Para cor re ção da pre ju di ci a li da de e da im pro pri-
e da de de téc ni ca re da ci o nal apon ta das, es ta mos
apre sen tan do esse aden do. Com as al te ra ções o tex -
to da Emen da de Re da ção pas sa a ser:

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo)

Alte ra os arts. 789 e 790 da CLT, so -
bre cus tas e emo lu men tos da Jus ti ça do
Tra ba lho, apro va do pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, que tam bém
fica acres ci da dos arts. 789-A, 789-B,
790-A e 790-B.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 789, com as al te ra ções in tro du zi-

das pelo De cre to-Lei nº 8.737, de 1946, e pelo De cre-
to-Lei nº 229, de 1967, e a in tro du ção do pa rá gra fo 10
pela Lei nº 10.287, de 2001, e o art. 790, com as al te-
ra ções in tro du zi das pelo De cre to-Lei nº 229, de 1997, 
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT, apro va-
da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção.”

“SEÇÃO III
Das Cus tas e Emo lu men tos

Art. 789. Nos dis sí di os in di vi du a is e nos dis sí di-
os co le ti vos do tra ba lho, nas ações e pro ce di men tos
de com pe tên cia da Jus ti ça do Tra ba lho, bem como
nas de man das pro pos tas pe ran te a Jus ti ça Esta du al,
no exer cí cio da ju ris di ção tra ba lhis ta, as cus tas re la ti-
vas ao pro ces so de co nhe ci men to in ci di rão à base de
dois por cen to, ob ser va do o mí ni mo de dez re a is e
ses sen ta e qua tro cen ta vos e se rão cal cu la dos:

I – quan do hou ver acor do ou con de na-
ção, so bre o res pec ti vo va lor;

II – quan do hou ver ex tin ção do pro ces-
so, sem jul ga men to do mé ri to, ou jul ga do to -
tal men te im pro ce den te o pe di do, so bre o va -
lor da ca u sa;

III – no caso de pro ce dên cia do pe di do
for mu la do em ação de cla ra tó ria e em ação
cons ti tu ti va, so bre o va lor da ca u sa;

IV – quan do o va lor for in de ter mi na do,
so bre o que o juiz fi xar.

§ 1º As cus tas se rão pa gas pelo ven ci-
do, após o trân si to em jul ga do da de ci são.
No caso de re cur so, as cus tas se rão pa gas
e com pro va do o re co lhi men to den tro do pra -
zo re cur sal.

§ 2º Não sen do lí qui da a con de na ção,
o ju í zo ar bi trar-lhe-á o va lor e fi xa rá o mon -
tan te das cus tas pro ces su a is.

§ 3º Sem pre que hou ver acor do, se de
ou tra for ma não for con ven ci o na do, o pa ga-
men to das cus tas ca be rá em par tes igua is
aos li ti gan tes.

§ 4º Nos dis sí di os co le ti vos, as par tes
ven ci das res pon de rão so li da ri a men te pelo
pa ga men to das cus tas, cal cu la das so bre o
va lor ar bi tra do na de ci são, ou pelo Pre si-
den te do Tri bu nal.

Art. 790. Nas Va ras do Tra ba lho, nos
Ju í zos de Di re i to, nos Tri bu na is e no Tri bu-
nal Su pe ri or do Tra ba lho, a for ma de pa ga-
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men to das cus tas e emo lu men tos obe de ce-
rá às ins tru ções que se rão ex pe di das pelo
Tribu nal Su pe ri or do Tra ba lho.

§ 1º Tra tan do-se de em pre ga do que não 
te nha ob ti do o be ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta, ou
isen ção de cus tas, o sin di ca to que hou ver in-
ter vin do no pro ces so res pon de rá so li da ri a-
men te pelo pa ga men to das cus tas de vi das.

§ 2º No caso de não-pa ga men to das
cus tas, far-se-á exe cu ção da res pec ti va im -
por tân cia, se gun do o pro ce di men to es ta be-
le ci do no Ca pí tu lo V des te Tí tu lo.

§ 3º É fa cul ta dos aos ju í zes, ór gãos
jul ga do res e pre si den tes dos tri bu na is do
tra ba lho de qual quer ins tân cia con ce der, a
re que ri men to ou de ofí cio, o be ne fí cio da
jus ti ça gra tu i ta, in clu si ve quan to a tras la dos
e ins tru men tos, àque las que per ce be rem
sa lá rio igual ou in fe ri or ao do bro do mí ni mo
le gal, ou de cla ra rem, sob as pe nas da lei,
que não es tão em con di ções de pa gar as
cus tas do pro ces so sem pre ju í zo do sus ten-
to pró prio ou de sua fa mí lia.”

Art. 2º 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 dos se guin tes
arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B:

“Art. 789-A. No pro ces so de exe cu ção
são de vi das cus tas, sem pre de res pon sa bi li-
da de do exe cu ta do e pa gas ao fi nal, de con -
for mi da de com a se guin te ta be la:

I – au tos de ar re ma ta ção, de ad ju di ca-
ção e de re mi ção cin co por cen to so bre o res -
pec ti vo va lor, até o má xi mo de um mil, no ve-
cen tos e quin ze re a is e trin ta e oito cen ta vos;

II – atos dos ofi ci a is de jus ti ça, por di li-
gên cia cer ti fi ca da:

a) em zona ur ba na – onze re a is e seis
cen ta vos;

b) em zona ru ral – vin te e dois re a is e
tre ze cen ta vos;

III – agra vo de ins tru men to – qua ren ta
e qua tro re a is e vin te e seis cen ta vos;

IV – agra vo de pe ti ção – qua ren ta e
qua tro re a is e vin te e seis cen ta vos;

V – em bar gos à exe cu ção, em bar gos de 
ter ce i ro e em bar gos à ar re ma ta ção – qua ren-
ta e qua tro re a is e vin te e seis cen ta vos;

VI – re cur so de re vis ta – cin qüen ta e
cin co re a is e trin ta e cin co cen ta vos;

VII – im pug na ção à sen ten ça de li qui da-
ção – cin qüen ta e cin co re a is e cin co cen ta vos;

VIII – des pe sa de ar ma ze na gem em
de pó si to ju di ci al – por dia – zero vír gu la um
por cen to do va lor da ava li a ção;

IX – cál cu los de li qui da ção re a li za dos
pelo con ta dor do ju í zo – so bre o va lor li qui da do
– meio por cen to até o li mi te de se is cen tos e
trin ta e oito re a is e qua ren ta e seis cen ta vos.”

“Art. 789–B. Os emo lu men tos se rão
su por ta dos pelo Re que ren te, nos va lo res fi -
xa dos na se guin te ta be la:

I – au ten ti ca ção de tras la do de pe ças
me di an te có pia re pro grá fi ca apre sen ta da
pe las par tes – por fo lha, cin qüen ta e cin co
cen ta vos de real;

II – fo to có pia de pe ças – por fo lha, vin -
te e oito cen ta vos de real;

III – au ten ti ca ção de pe ças – por fo lha,
cin qüen ta e cin co cen ta vos de real;

IV – car tas de sen ten ça, de ad ju di ca-
ção, de re mi ção e de ar re ma ta ção – por fo -
lha, cin qüen ta e cin co cen ta vos de real;

V – cer ti dões – por fo lha, cin co re a is e
cin qüen ta e três cen ta vos.”

”Art. 790-A. São isen tos do pa ga men to
de cus tas, além dos be ne fi ciá ri os de jus ti ça
gra tu i ta:

I – a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe-
de ral, os Mu ni cí pi os e res pec ti vas au tar qui-
as e fun da ções pú bli cas fe de ra is, es ta du a is
ou mu ni ci pa is que não ex plo rem ati vi da de
eco nô mi ca;

II – o Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho.
Pa rá gra fo úni co. A isen ção pre vis ta

nes te ar ti go não al can ça as en ti da des fis ca-
li za do ras do exer cí cio pro fis si o nal, nem exi -
me as pes so as ju rí di cas re fe ri das no in ci so I 
da obri ga ção de re em bol sar as des pe sas ju -
di ci a is re a li za das pela par te ven ce do ra.”

“Art. 790–B. A res pon sa bi li da de pelo pa -
ga men to dos ho no rá ri os pe ri ci a is é da par te
su cum ben te na pre ten são ob je to da pe rí cia,
sal vo se be ne fi ciá ria de jus ti ça gra tu i ta.”

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor no pra zo de
trin ta dias da data da sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Ber nar do Ca bral, Pre si-
den te – Osmar Dias, Re la tor.
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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:
..................................... ...............................................

IV – cus tas dos ser vi ços fo ren ses;
..................................... ...............................................

LEI Nº 7.701, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988

Dis põe so bre a es pe ci a li za ção de
Tur mas dos Tri bu na is do Tra ba lho em pro -
ces sos co le ti vos e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 294,
 DE 31 DE  JANEIRO DE 1991

Esta be le ce re gras para a de sin de xa-
ção da eco no mia e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.176-79, 
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Dis põe so bre o Ca das tro Infor ma ti vo
dos cré di tos não qui ta dos de ór gãos e en -
ti da des fe de ra is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 29. Os dé bi tos de qual quer na tu re za para com 

a Fa zen da Na ci o nal e os de cor ren tes de con tri bu i ções
ar re ca da das pela União, cons ti tu í dos ou não, cu jos fa-
tos ge ra do res te nham ocor ri do até 31 de de zem bro de
1994, que não ha jam sido ob je to de par ce la men to re-
que ri do até 31 de agos to de 1995, ex pres sos em quan -
ti da de de UFIR, se rão re con ver ti dos para real, com
base no va lor da que la fi xa do para 1º de ja ne i ro de 1997.

§ 1º A par tir de 1º de ja ne i ro de 1997, os cré di tos
apu ra dos se rão lan ça dos em re a is.

§ 2º Para fins de ins cri ção dos dé bi tos re fe ri dos
nes te ar ti go em Dí vi da Ati va da União, de ve rá ser in -
for ma do à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal o 
va lor ori gi ná rio dos mes mos, na mo e da vi gen te à
épo ca da ocor rên cia do fato ge ra dor da obri ga ção.

§ 3º Obser va do o dis pos to nes te ar ti go, bem as -
sim a atu a li za ção efe tu a da para o ano de 2000, nos
ter mos do art. 75 da Lei nº 9.430, de 27 de de zem bro
de 1996, fica ex tin ta a Uni da de Fis cal de Re fe rên cia –

UFIR, ins ti tu í da pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de
de zem bro de 1991.
....................................................................................

PARECER Nº 614, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de 
2001, de au to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran-
da, que dis põe so bre a con ces são de tí tu lo
de trans fe rên cia de pos se e de do mí nio
das mo ra di as fi nan ci a das com re cur sos
do Orça men to Ge ral da União, pre fe ren ci-
al men te à mu lher (em Au diên cia, nos ter-
mos do Re que ri men to nº 200, de 2002).

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Assun tos So ci a is
(CAS), para exa me, o Pro je to de Lei do Se na do (PLS) 
nº 16, de 2001, de au to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran-
da, que dis põe so bre a con ces são de tí tu lo de trans fe-
rên cia de pos se e de do mí nio das mo ra di as fi nan ci a-
das com re cur sos do Orça men to Ge ral da União, pre -
fe ren ci al men te à mu lher.

O pro je to es ta be le ce, em seu art. 1º, que nos
pro gra mas de pro du ção e dis tri bu i ção de mo ra di as
pro mo vi dos pelo Po der Pú bli co, fi nan ci a dos com re -
cur sos da União, que não exi jam con tra par ti da fi nan-
ce i ra do ad qui ren te do imó vel, o tí tu lo de trans fe rên cia
de pos se e do mí nio seja con fe ri do pre fe ren ci al men te
à mu lher, sen do ve da da a trans fe rên cia a quem já de -
ti ver pro pri e da de de imó vel ur ba no.

No art. 2º, es ta be le ce cota mí ni ma de cin qüen ta
por cen to de mo ra di as nos re fe ri dos pro gra mas, que
de ve rão ser des ti na dos à mu lher de ba i xa ren da, as -
sim en ten di da a que de ti ver ren di men to men sal in fe ri-
or a três sa lá ri os mí ni mos (pa rá gra fo úni co).

Na jus ti fi ca ção da pro pos ta, o au tor do PLS nº
16, de 2001, en fa ti za que, não obs tan te a Cons ti tu i-
ção Fe de ral aco lha en tre seus man da men tos o di re i to
à mo ra dia, as po lí ti cas di ri gi das à mu lher, nes se se -
tor, pra ti ca men te ine xis tem. Obser va, ain da, que as
cir cuns tân ci as que en vol vem a vida da mu lher bra si le-
i ra ”to mam-se par ti cu lar men te cru éis quan do se ob-
ser va que um nú me ro ex pres si vo de mu lhe res de ba i-
xa ren da res pon de pela guar da e cri a ção dos fi lhos”.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são de Assun tos So ci a is opi -
nar so bre o mé ri to da pro pos ta, uma vez que a Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ), em
vo ta ção no dia 3 de abril de 2002, já con clu iu por sua
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de.
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Nes se sen ti do, ten do sido re la to ra tam bém na
CCJ, re i te ro po si ci o na men to an te ri or: o pro je to re ves-
te-se de gran de mé ri to so ci al por as se gu rar, a um
seg men to po pu la ci o nal mar gi na li za do, aces so a um
dos bens in dis pen sá ve is a sua ma nu ten ção e
bem-es tar. Ade ma is, a pro pos ta re ve la uma pre o cu-
pa ção com par ti lha da por toda a so ci e da de bra si le i ra:
a evi den te fal ta de opor tu ni da des ofe re ci das à mu lher
em se to res es sen ci a is à so bre vi vên cia da fa mí lia. Em
res pos ta a essa pre o cu pa ção, o pro je to, de au to ria do 
ilus tre Se na dor Ma u ro Mi ran da, ofe re ce, à mu lher de
ba i xa ren da, chan ces de aqui si ção da casa pró pria.

Assim, com mu i ta pro pri e da de, o PLS nº 16, de
2001, bus ca ado tar me di da di fe ren ci a da de pro te ção
aos di re i tos da mu lher e da fa mí lia, com vis tas a cons -

tru ir uma so ci e da de mais jus ta. Ga ran tin do a pos se
do imó vel à mu lher, a pro po si ção ofe re ce aos fi lhos e
à fa mí lia em ge ral ma i or con di ção de se gu ran ça e dig -
ni da de. Per mi to-me lem brar, ade ma is, que a Car ta
Mag na é cla ra: es ta be le ce em seu art. 226 que ”A fa -
mí lia, base da so ci e da de, tem es pe ci al pro te ção do
Esta do“. Por tan to, cabe-nos pro te gê-la.

III – Voto

Por todo o ex pos to, con cluo esse pa re cer com
voto pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
16, de 2001.

Sala da Co mis são, Ma ria do Car mo Alves, Pre -
si den te, Re la to ra.
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REQUERIMENTO Nº 200, DE 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
 Se na dor Ra mez Te bet,

Re que i ro, com fun da men to no ar ti go 255, in ci-
so II, alí nea c, item 12, do Re gi men to Inter no, que o
PLS nº 16 de 2001, seja re me ti do para apre ci a ção
da Co mis são de Assun tos So ci a is.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2002. – Se-
na do ra Emi lia Fer nan des.

PARECER Nº 615, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 52, de
2002 (nº 1.334/99, na ori gem), que “dá a
de no mi na ção de ‘Ae ro por to de Pe tro li-
na –Se na dor Nilo Co e lho’, ao ae ro por to
da ci da de de Pe tro li na, Esta do de Per-
nam bu co”.

Relator: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

De au to ria dos De pu ta dos Cu nha Bu e no e ou -
tros, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 52, de 2002, des ti-
na-se a de no mi nar ”Ae ro por to de Pe tro li na – Se na dor
Nilo Co e lho“ o ae ro por to des sa ci da de, no Esta do de
Per nam bu co.

Re fe rin do-se ao ho me na ge a do, que, nas ci do
em Pe tro li na, ”mar cou pro fun da men te a vida na ci o-
nal“, os au to res do pro je to des ta cam sua per ma nen te
li ga ção com a ter ra na tal. Nilo de Sou sa Co e lho nas -
ceu em Pe tro li na no dia 2 de no vem bro de 1920, fi lho
de Cle men ti no de Sou sa Co e lho e Jo se fa de Sou sa
Co e lho. Seu pai, em pre sá rio e pro pri e tá rio de ter ras
em Per nam bu co, foi um dos prin ci pa is aci o nis tas da
Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal (CSN) e o ma i or
aci o nis ta par ti cu lar da Com pa nhia Hi dre lé tri ca do
São Fran cis co (CHESF).

Ten do con clu í do o cur so se cun dá rio no Co lé gio
da Ba hia, em Sal va dor, Nilo Co e lho in gres sou na Fa -
cul da de de Me di ci na des sa ci da de, pela qual se di plo-
mou, es pe ci a li zan do-se em ci rur gia.

Após a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de
1946 ter sido trans for ma da em Con gres so or di ná-

rio, fo ram re a li za das no ano se guin te ele i ções para
de pu ta dos fe de ra is su ple men ta res, ter ce i ros se na-
do res, go ver na do res e para as as sem bléi as es ta du-
a is. É aí que se dá o iní cio da car re i ra po lí ti ca de
Nilo Co e lho, ele gen do-se de pu ta do es ta du al por
Per nam bu co pelo Par ti do So ci al De mo crá ti co, o
PSD. Em ou tu bro de 1950, ele geu-se no va men te,
pela mes ma le gen da, para o car go de de pu ta do fe -
de ral, ten do to ma do pos se em fe ve re i ro de 1952.
Em de zem bro des se mes mo ano, a con vi te de Etel -
vi no Lins, que as su mi ra o Go ver no per nam bu ca no
em con se qüên cia do fa le ci men to do Go ver na dor
Aga me non Ma ga lhães, pas sou a exer cer o car go de
se cre tá rio es ta du al da Fa zen da, nele per ma necen-
do até ju lho de 1954. Foi re e le i to de pu ta do fe deral nos
ple i tos de 1954, 1958 e 1962.

Com o ad ven to do Ato Insti tu ci o nal nº 2, de 27
de ou tu bro de 1965, que ex tin guiu os par ti dos po lí ti-
cos exis ten tes, par ti ci pou da for ma ção da Ali an ça Re -
no va do ra Na ci o nal, a ARENA, agre mi a ção que se ria
cri a da em 4 de abril de 1966 para res pal dar no Par la-
men to a po lí ti ca do Go ver no e que se con fron ta ria
com o en tão MDB, o Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le-
i ro, par ti do de opo si ção que ob te ve re gis tro jun to ao
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral em 24 de mar ço da que le
ano.

Em maio de 1966, por oca sião da con ven ção
es ta du al da Are na em Per nam bu co, Nilo Co e lho,
por in di ca ção do Go ver na dor Pa u lo Gu er ra, foi de -
sig na do can di da to ofi ci al do par ti do para as ele i-
ções in di re tas ao Go ver no do Esta do. Na con ven-
ção, der ro tou ou tros dois pos tu lan tes, Eral do Gu e i-
ros e o Ge ne ral Antô nio Car los Mu ri ci, Co man dan te
da 7ª Re gião Mi li tar, se di a da em Re ci fe, apre sen ta-
do pe los mi li ta res. Ele i to pela Assem bléia Le gis la ti-
va em 3 de se tem bro, to mou pos se em 31 de ja ne i ro
de 1967 su ce den do Pa u lo Gu er ra. Den tre as re a li-
za ções mais im por tan tes de seu Go ver no, des ta-
cam-se a am pli a ção da rede de ele tri fi ca ção ru ral, a
ir ri ga ção de ter ras ser ta ne jas, a ina u gu ra ção dos
oi to cen tos qui lô me tros de ro do via pa vi men ta da en -
tre Re ci fe e Pe tro li na e a cons tru ção dos pri me i ros
vi a du tos para o es co a men to do trá fe go ur ba no na
Gran de Re ci fe.

Con clu í do seu man da to em mar ço de 1971,
Nilo Co e lho trans mi tiu o car go a Eral do Gu e i ros e
re ti rou-se da vida pú bli ca para re tor nar em ju lho de
1978, com sua can di da tu ra lan ça da pela Are na
para dis pu tar, por via di re ta, a re pre sen ta ção de
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Per nam bu co no Se na do Fe de ral em ple i to que se
re a li za ria a 15 de no vem bro da que le ano. Após acir-
ra da dis pu ta, Nilo as su me sua ca de i ra no Se na do
em fe ve re i ro dê 1979. Em 29 de no vem bro des se
mes mo ano, com o ob je ti vo de im plan tar o plu ri par-
ti da ris mo, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca edi ta
de cre to ex tin guin do a Are na e o MDB. Nilo Co e lho,
a par tir de en tão, fi lia-se ao Par ti do De mo crá ti co
So ci al (PDS), par ti do pelo qual, a con vi te do en tão
Pre si den te João Fi gue i re do, exer ce ria as fun ções
de Lí der da Ma i o ria em 1981 e Pre si den te da Casa,
em 1983.

Ten do exer ci do des ta ca dos car gos ao lon go de
sua ex ten sa vida pú bli ca, de de pu ta do es ta du al a pre -
si den te do Con gres so Na ci o nal, Nilo Co e lho ja ma is
ab di cou do so nho de fa zer do Vale do Rio São Fran -
cis co “um pólo de fru ti cul tu ra vol ta do para a ex por ta-
ção”. Argu men tam os au to res que, em con se qüên cia
da pa u la ti na con cre ti za ção des se so nho, “a pis ta do
ae ro por to da ci da de de Pe tro li na está sen do am pli a-
da para aten der vôos de car gue i ros in ter na ci o na is,
que vêm a Per nam bu co bus car fru tas para os mer ca-
dos ex ter nos”, o que tor na ria opor tu na, a par de jus ta,
a ho me na gem pro pos ta.

Re lem bram os au to res, re pro du zin do pa la vras
pro nun ci a das pelo ho me na ge a do na tri bu na do Se na-
do, a luta de Nilo Co e lho em fa vor do Nor des te: “Não
pode ha ver um Bra sil re al men te forte e ade qua da-
men te de sen vol vi do se não hou ver um es for ço no
sen ti do de cor ri gir as dis pa ri da des re gi o na is, im pe ra-
ti vo da cons ciên cia na ci o nal e obra de cla ri vi dên cia
po lí ti ca”.

Igual men te jus ti fi ca a pro po si ção a lem bran-
ça do his tó ri co pro nun ci a men to de Nilo Co e lho, em 
se tem bro de 1983, pre si din do a ses são que aca-
bou por re je i tar, con tra ri a men te ao que pre ten dia o
Pre si den te João Fi gue i re do, o De cre to-Lei nº
2.024, de 25 de maio de 1983, que al te ra va a po lí ti-
ca sa la ri al no sen ti do de pre ju di car os tra ba lha do-
res. Na que la oca sião, ne gan do pro vi men to à ques -
tão de or dem sus ci ta da pelo par ti do a que per ten-
cia, Nilo Co e lho de cla rou: “Fui ele i to pela una ni mi-
da de do Se na do, por to dos os par ti dos. Não sou
pre si den te do Con gres so do PDS, mas do Con-
gres so Na ci o nal”.

Fa le ci do pou co mais de um mês de po is des se
no tá vel epi só dio, lem bram os au to res que o Se na dor
Nilo Co e lho, ao ser se pul ta do em Pe tro li na, “re ce beu

ho me na gens sin ce ras e emo ci o na das, que ir ma na-
vam par la men ta res, go ver na do res, mi nis tros de Esta -
do e po pu la res, numa mul ti dão cal cu la da em 80 mil
pes so as”.

Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos e sub me ti-
do à de li be ra ção do Se na do Fe de ral, o pro je to foi dis -
tri bu í do com ex clu si vi da de a esta Co mis são.

II – Aná li se

Não há dú vi da, ante as in for ma ções que jus ti fi-
cam o pro je to, quan to à per ti nên cia da ho me na gem
que se pre ten de pres tar. A im por tân cia de Nilo Co e lho
para Pe tro li na, para Per nam bu co, para o Nor des te e
para o Bra sil dá a me di da do acer to da ini ci a ti va, pois
as vir tu des de sua vida pú bli ca fo ram não ape nas re -
co nhe ci das por seus con tem po râ ne os, mas pe re ni za-
das na his tó ria po lí ti ca do Bra sil.

De ou tra par te, en con tram-se sa tis fe i tos os di ta-
mes cons ti tu ci o na is re la ti vos à com pe tên cia da União 
para le gis lar so bre a ma té ria (art. 22, XI) e à pos si bi li-
da de da ini ci a ti va par la men tar (art. 61).

Res tam igual men te aten di das as exi gên ci as
dos nor ma ti vos le ga is que con di ci o nam a pro po si ção.
A Lei nº 1.909, de 21 de ju lho de 1958, que dis põe so -
bre a de no mi na ção dos ae ro por tos e ae ró dro mos na -
ci o na is, es ta be le ce que “os ae ro por tos bra si le i ros te -
rão em ge ral a de no mi na ção das pró pri as ci da des, vi -
las ou po vo a dos em que se en con trem” (art. 1º”, ca-
put, ad mi tin do que, “sem pre me di an te lei es pe ci al
para cada caso, po de rá um ae ro por to ou um ae ró dro-
mo ter a de sig na ção de um nome de bra si le i ro que te -
nha pres ta do re le van te ser vi ço à ca u sa da Avi a ção”
(art. 1º, § 1º).

III – Voto

Des sa for ma, por con cor dar mos, no mé ri to,
com a pro po si ção e con si de rá-la cor re ta men te dis -
pos ta no que res pe i ta aos pre ce i 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, vo ta mos
pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 52,
de 2002.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – José Jor ge, Re-
la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA – GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -
i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;

II  –  de sa pro pri a ção;

III  –  re qui si ções ci vis e mi li ta res, em caso de
imi nen te pe ri go e em tem po de guer ra;

IV  –  águas, ener gia, in for má ti ca, te le co mu ni ca-
ções e ra di o di fu são;

V  –  ser vi ço pos tal;

VI  –  sis te ma mo ne tá rio e de me di das, tí tu los e
ga ran ti as dos me ta is;

VII  –  po lí ti ca de cré di to, câm bio, se gu ros e
trans fe rên cia de va lo res;

VIII  –  co mér cio ex te ri or e in te res ta du al;

IX  –  di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal de trans por tes;

X  –  re gi me dos por tos, na ve ga ção la cus tre, flu -
vi al, ma rí ti ma, aé rea e ae ro es pa ci al;

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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

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

LEI Nº 1.909, DE 21 DE JULHO DE 1953

Dis põe so bre a de no mi na ção dos
ae ro por tos e ae ró dro mos na ci o na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu pro mul go,
nos ter mos do art. 70, § 4º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, a
se guin te lei:

Art 1º Os ae ro por tos bra si le i ros te rão em ge ral a 
de no mi na ção das pró pri as ci da des, vi las ou po vo a-
dos em que se en con trem, de cla ran do-se a po si ção
nor te, sul, les te ou oes te, quan do hou ver mais de um
na lo ca li da de.

§ 1º Sem pre me di an te lei es pe ci al para cada
caso po de rá um ae ro por to ou um ae ró dro mo ter a de -
sig na ção de um nome de bra si le i ro que te nha pres ta-
do re le van te ser vi ço à ca u sa da Avi a ção, ou de um
fato his tó ri co na ci o nal.

§ 2º São con ser va das as de no mi na ções
“San tos Du mont” e “Bar to lo meu de Gus mão” para
os ae ro por tos do Rio de Ja ne i ro e “Sal ga do Fi -
lho”, “Pin to Mar tins”, “Au gus to Se ve ro”, “Gu a ra ra-
pes” e “Pal ma res”, res pec ti va men te, para os ae ro-
por tos de Por to Ale gre, For ta le za, Na tal, Re ci fe e
Ma ce ió.

Art 2º Exclu em-se da re gra es ta be le ci da no tex -
to do art. 1º os ae ró dro mos que po de rão ter de no mi-
na ção pre vi a men te apro va da pelo De par ta men to de
Ae ro náu ti ca Ci vil.

Art 3º São re vo ga dos o De cre to-Lei nº 2.271, de
3 de ju nho de 1940, e qua is quer ou tras dis po si ções
con trá ri as a esta lei, que en tra rá em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 21 de ju lho de 1953. – João
Café Fi lho.

DECRETO-LEI Nº 2.024, DE 25 DE MAIO DE 1983

Dá nova re da ção ao ar ti go 2º da Lei
Nº 6.708, de 30 de ou tu bro de 1979, que
dis põe so bre a cor re ção au to má ti ca dos
sa lá ri os, mo di fi ca a po lí ti ca sa la ri al e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o ar ti go 55, item II, da Cons ti tu i ção,

Decreta:

Art. 1º O ar ti go 2º da Lei nº 6.708, de 30 de ou -
tu bro de 1979, mo di fi ca do pela Lei nº 6.886, de 10
de de zem bro de 1980, e pelo De cre to-lei nº 2.012,
de 25 de ja ne i ro de 1983, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção, man ti dos inal te ra dos os seus pa rá-
gra fos:

“Art. 2º A cor re ção efe tu ar-se-á se gun-
do a di ver si da de das fa i xas sa la ri a is e
cumu la ti va men te, ob ser va dos os se guin tes
cri té ri os:
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I  –  até 7 (sete) ve zes o va lor do ma i or
sa lá rio-mí ni mo, mul ti pli can do-se o sa lá rio
ajus ta do por um fa tor cor res pon den te a 1,0
da va ri a ção se mes tral do Índi ce Na ci o nal de 
Pre ços ao Con su mi dor (INPC);

II  –  de 7 (sete) a 15 (quin ze) sa lá ri-
os-mí ni mos apli car-se-á, até o li mi te do in ci-
so an te ri or, a re gra nele con ti da e, no que
ex ce der, o fa tor 0,8;

III  –  de 15 (quin ze) a 20 (vin te) sa lá ri-
os-mí ni mos apli car-se-ão, até os li mi tes dos
in ci sos an te ri o res, as re gras ne les con ti das
e, no que ex ce der, o fa tor 0,5;

IV  –  aci ma de 20 (vin te) sa lá ri os-mí-
ni mos apli car-se-ão as re gras dos in ci sos
an te ri o res até os res pec ti vos li mi tes e, no
que ex ce der, o fa tor 0 (zero).

1º...........................................................
2º...........................................................

Art 2º Este De cre to-lei en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em
con trá rio.

Bra sí lia, 25 de maio de 1983; 162º da Inde pen-
dên cia e 95º da Re pú bli ca. JOÃO FIGUEIREDO –
Mu ril lo Ma cê do – Del fim Net to.

PARECER Nº 616, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na-
do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84,
de 2000 (nº 1.542, de 1991, na Casa de
ori gem).

A Co mis 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 84, de 2000
(nº 1.542, de 1991, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a pro pi ci a ção de con sul tas às tra ba lha do ras e
ser vi do ras pú bli cas para aten ção in te gral à sa ú de da
mu lher, nas si tu a ções que es pe ci fi ca.

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de ju nho
de 2002. – Ra mez Te bet – Anto nio  Car los Va la da-
res – Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 616, DE 2002

Dis põe so bre a pro pi ci a ção de con-
sul tas às em pre ga das e ser vi do ras pú bli-

cas para aten ção in te gral à sa ú de da mu -
lher, nas si tu a ções que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Se rão pro pi ci a das à mu lher as con di-

ções para que seja sub me ti da às con sul tas e aos
exa mes pre ven ti vos pre vis tos em pro gra ma, con for-
me pre co ni za do pelo Mi nis té rio da Sa ú de, de aten -
ção in te gral à sa ú de da mu lher, uma vez a cada
ano, após a con clu são do pe río do de ex pe riên cia
dela no ser vi ço pú bli co e nas em pre sas pú bli cas e
pri va das.

Art. 2º As ser vi do ras e em pre ga das a que se
re fe re o art. 1º se rão dis pen sa das de suas ati vi da-
des para a re a li za ção das con sul tas e exa mes pre -
ven ti vos.

§ 1º As ser vi do ras e em pre ga das se rão en ca mi-
nha das ao Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, ou ins ti tu-
i ções pri va das con ve ni a das, me di an te no ti fi ca ção
onde cons te, tam bém, o cum pri men to des ta de ter mi-
na ção le gal.

§ 2º À dis pen sa re fe ri da no ca put se rão acres ci-
das ou tras, in clu í das aque las para a re ti ra da dos exa -
mes e de ma is pro ce di men tos ne ces sá ri os, à me di da
que o ser vi ço de sa ú de res pon sá vel pelo acom pa-
nha men to da em pre ga da ou da ser vi do ra as sim o en -
ten der, e me di an te no ti fi ca ção ao ser vi ço mé di co da
ins ti tu i ção ou em pre sa.

Art. 3º As con sul tas e exa mes a que se re fe re
esta lei po de rão ser re a li za das em ins ti tu i ções pú bli-
cas, pri va das ou em con sul tó ri os par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. A ser vi do ra ou em pre ga da
apre sen ta rá ao em pre ga dor ou à che fia, con for me o
caso, no pra zo má xi mo de 30 (trin ta) dias, ates ta do
de com pa re ci men to ao ser vi ço de sa ú de do qual
não cons ta rá o di ag nós ti co ou o pro ce di men to re a li-
za do.

Art. 4º As cam pa nhas de di vul ga ção e de es tí-
mu lo à aten ção in te gral à sa ú de da mu lher se rão re a-
li za das pe los ór gãos com pe ten tes.

Art. 5º As em pre sas e ins ti tu i ções pú bli cas que 
trans gre di rem as dis po si ções pre vis tas nes ta lei su -
je i tam-se às pe na li da des, na for ma do re gu la men to.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca -
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bral pela or dem. Em se gui da, o Sr. 1º Se cre tá rio pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, agra de-
ço a V. Exª e peço des cul pas ao emi nen te 1º Se cre tá rio,
mas o as sun to é da mais alta im por tân cia, por que diz
res pe i to à car re i ra de apo io téc ni co e ad mi nis tra ti vo do
Mi nis té rio Pú bli co da União, à re mu ne ra ção da Ma gis-
tra tu ra da União e à re es tru tu ra ção das car re i ras dos
ser vi do res do Po der Ju di ciá rio da União.

O re fe ri do Pro je to foi apro va do na Câ ma ra dos
De pu ta dos e está che gan do à Mesa do Se na do Fe de-
ral. Como o as sun to en vol ve ta ma nha ur gên cia e ne -
ces si da de de apre ci a ção des ta Casa, o Se na do não
se fur ta rá a esse exa me ain da nes ta ma nhã. Des se
modo, para que haja ma i or ce le ri da de, na qua li da de
de Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, de sig no re la tor da ma té ria o emi nen te Se -
na dor Ro me ro Jucá, que acom pa nhou, in clu si ve, a
tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Te nho cer te za de que to das as Li de ran ças es ta-
rão acor des com essa ma té ria. Peço a V. Exª, mais
uma vez, o be ne plá ci to que sem pre pre si diu a atu a-
ção de V. Exª para que os ser vi do res do Po der Ju di-
ciá rio da União, da car re i ra de apo io téc ni co-ad mi nis-
tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co da União e da nos sa ma -
gis tra tu ra se jam de vi da men te aten di dos.

É essa, Sr. Pre si den te, a co mu ni ca ção que que -
ria fa zer a V. Exª, agra de cen do, mais uma vez, a di li-
gên cia da Pre si dên cia e da Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela Li de ran ça do Go ver-
no, para fa zer um co men tá rio à co mu ni ca ção do Se -
na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª terá a pa la vra logo após a le i tu ra do
Expe di en te.

Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª será aten di do
pela Mesa com a pres ti mo si da de de sem pre, mes mo
por que V. Exª atua na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia sem pre nes ta di re ção, de obe de cer a 
nos sa Cons ti tu i ção, ao nos so Re gi men to e de aten-
der às pre ten sões jus tas do fun ci o na lis mo pú bli co,
no ta da men te do Ju di ciá rio e do Tri bu nal de Con tas da 
União, cu jos ser vi do res me re cem o apo io do Con-
gres so Na ci o nal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de pe dir a pa la vra, pela or -
dem, ape nas para fa zer um re gis tro.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pela or dem, tem a pa la vra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, que ro lou var a ini ci a ti va e apla u dir o es for ço e a
de ci são do Se na dor Ber nar do Ca bral, que, efe ti va-
men te, como Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, to mou uma de ci são ur-
gen te e emer gen ci al para que esse Pla no de Car re i-
ra pos sa ser vo ta do.

S. Exª me de sig nou re la tor, ao que aten do com
mu i ta hon ra. Qu e ro re gis trar a V. Exª e à Casa que,
da qui a pou co, de acor do com en ten di men to com os
Lí de res, apre sen ta rei em ple ná rio o meu re la tó rio, a
fim de que pos sa mos vo tar essa ma té ria ain da hoje
pela ma nhã.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Fe li ci to V. Exªs pe las di li gên ci as que es tão sen -
do to ma das para que haja ra pi dez na tra mi ta ção das
ma té ri as.

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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o seguinte:

Ofí cio nº 87/02-LPSDB

Bra sí lia, 20 de ju nho 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 se guin-
te al te ra ção na com po si ção do Blo co PSDB/PPB, na
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção:

– Subs ti tu ir o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros
pelo Se na dor Be ní cio Sam pa io, como ti tu lar;

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor Ge ral do Melo, Lí der do Blo co
PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o seguinte:
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Ofí cio nº 88/02-LPSDB

Bra sí lia, 20 de ju nho 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 se guin-
te al te ra ção na com po si ção do Blo co PSDB/PPB, na
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção:

– Inclu ir o Se na dor Luiz Otá vio, como su plen te,
em vaga já exis ten te.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor Ge ral do Melo, Lí der do Blo co
PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia de sig na o Sr. Se na dor Luiz Otá -
vio para in te grar, como su plen te, a re fe ri da Co mis são,
nos ter mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE  (Antonio Carlos
Valadares) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti. S. Exª dispõe de vinte minutos para fazer o 
seu pronunciamento.

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, ve nho
hoje a esta tri bu na para sa u dar o Gran de Ori en te do
Bra sil pela pas sa gem dos seus glo ri o sos 180 anos de 
exis tên cia, que fo ram co me mo ra dos no dia 17 de ju -
nho cor ren te.

Como mos tram os li vros de His tó ria, a ma ço na-
ria exis te no mun do in te i ro, e os seus mem bros de fen-
dem os prin cí pi os da igual da de, da so li da ri e da de, da
jus ti ça, da ci da da nia e da li ber da de.

No Bra sil, a ma ço na ria exis te des de o fi nal do
Séc. XVIII e, a par tir des se pe río do, sem pre teve uma
pre sen ça mar can te em to dos os mo men tos da nos sa
evo lu ção po lí ti ca, eco nô mi ca, so ci al e cul tu ral.

Do cu men tos an ti gos in di cam a pre sen ça da Ma -
ço na ria bra si le i ra des de 1797, com a Loja Ca va le i ros
da Luz. Ela foi cri a da no po vo a do da Bar ra, em Sal va-
dor. Além dis so, exis tem re gis tros da cha ma da Loja
União, que data de 1800, su ce di da pela Loja Re u nião,
cuja ins cri ção é de 1802.

Em ter mos de or ga ni za ção, an tes da cri a ção do
Gran de Ori en te do Bra sil, em 1822, as Lo jas Ma çô ni-
cas bra si le i ras se iden ti fi ca vam com as or ga ni za ções
ma çô ni cas eu ro péi as, sen do o Gran de Ori en te da
Fran ça um gran de nor te a dor, como não po dia ser di -
fe ren te, em vir tu de das for tes li ga ções cul tu ra is, po lí ti-

cas e ide o ló gi cas que exis ti am en tre as eli tes bra si le i-
ras e a Fran ça na que la con jun tu ra de nos sa for ma ção
his tó ri ca.

Em 1813, sob a li de ran ça de Anto nio Car los Ri -
be i ro de Andra da e Sil va, foi cri a do na Ba hia o pri me i-
ro Gran de Ori en te Bra si le i ro, que foi obri ga do, por
pres sões po lí ti cas, a in ter rom per suas ati vi da des em
1817. Mes mo as sim, ape sar da cen su ra, vá ri as Lo jas
não de i xa ram de sur gir pelo Bra sil afo ra, no ta da men-
te em São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is e Per -
nam bu co.

Des de o iní cio de sua or ga ni za ção, os ma çons
bra si le i ros sem pre de fen de ram os ide a is da in de pen-
dên cia e em ne nhum mo men to ace i ta ram a tu te la do
Gran de Ori en te de Lis boa.

Em 17 de ju nho de 1822, na ci da de do Rio de
Ja ne i ro, foi fun da do o Gran de Ori en te Bra si li a no ou
Gran de Ori en te do Bra sil, ten do à fren te José Bo ni fá-
cio de Andra da e Sil va, que foi no me a do o pri me i ro
Grão-Mes tre da Ma ço na ria bra si le i ra. Algum tem po
de po is, D. Pe dro I as su miu em seu lu gar e não tar dou
em fe char o Gran de Ori en te do Bra sil. To da via, em
1831, de po is de mu i tas dis pu tas po lí ti cas, o Gran de
Ori en te do Bra sil re to mou suas ati vi da des, no va men-
te sob a li de ran ça de José Bo ni fá cio, que vol tou a ser
o Grão-Mes tre.

Como é da na tu re za da ins ti tu i ção ma çô ni ca,
ape sar de não ser um par ti do po lí ti co e de não pro fes-
sar uma ide o lo gia de di re i ta, de es quer da ou de cen -
tro, a Ma ço na ria, ao lon go de qua se du zen tos anos de 
exis tên cia em nos so País, es te ve pre sen te em to dos
os mo men tos da vida na ci o nal, sem pre de fen den do a
de mo cra cia, a ci da da nia, os di re i tos hu ma nos, a fra -
ter ni da de, a igual da de, o res pe i to à vida, a de fe sa do
meio am bi en te e o pro gres so.

Assim, per to do fi nal do sé cu lo XIX, con tra pon-
do-se às for ças e às idéi as mais con ser va do ras e re a-
ci o ná ri as do País, as su miu po si ção de van guar da na
luta pela li ber ta ção da es cra va tu ra. Des ta ca da men te,
con tri bu iu de ma ne i ra de ci si va para a apro va ção da
“Lei Eu sé bio de Qu e i roz”, que ex tin guiu o trá fi co de
es cra vos, em 1850. A mes ma dis po si ção re pe tiu-se
em de fe sa da “Lei Vis con de de Rio Bran co”, de 1871,
que de cla rou li vres to das as cri an ças nas ci das após a 
sua pro mul ga ção. Aliás, é im por tan te des ta car que
tan to Eu sé bio de Qu e i roz como o Vis con de de Rio
Bran co eram ma çons gra du a dos. O pri me i ro era
mem bro do Su pre mo Con se lho do Grau 33 da Ma ço-
na ria, e o Vis con de de Rio Bran co foi grão-mes tre do
Gran de Ori en te do Bra sil.

Pou co mais tar de, acom pa nhan do os ven tos
que so pra vam em di re ção dos ide a is re pu bli ca nos,
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mais uma vez, a Ma ço na ria po si ci o na va-se na van-
guar da da his tó ria do Bra sil. A ma i o ria dos seus mem -
bros fo ram ati vis tas de pri me i ra li nha nos cha ma dos
“Clu bes Re pu bli ca nos”, que se es pa lha ram pelo
Brasil afo ra. Fi nal men te, quan do acon te ceu a Pro cla-
ma ção da Re pú bli ca, o Ma re chal De o do ro da Fon se-
ca, ma çom, e que foi Grão-Mes tre do Gran de Ori en te
do Bra sil, as su miu como pri me i ro Pre si den te da Re -
pú bli ca do nos so País.

E não ter mi na aí a pre sen ça mar can te da Ma ço-
na ria na li nha de fren te das de ci sões na ci o na is. Du -
ran te os pri me i ros qua ren ta anos da Re pú bli ca, como
di zem os his to ri a do res, da cha ma da “Re pú bli ca Ve-
lha”, o Bra sil foi go ver na do por di ver sos Pre si den tes
ma çons. Entre eles po de mos enu me rar: Flo ri a no Pe i-
xo to, Ma no el Fer raz de Cam pos Sal les, Ma re chal
Her mes da Fon se ca, Nilo Pe ça nha, Wen ces lau Brás
e Was hing ton Luiz Pe re i ra de Sou za.

Por oca sião do pri me i ro con fli to mun di al, o
Gran de Ori en te do Bra sil de mons trou mais uma vez
que o seu apo io de ve ria ser car re a do para o lado dos
pa í ses que de fen di am os prin cí pi os de fi ni dos de jus ti-
ça so ci al, de li ber da de e de igual da de en tre os ho-
mens. Assim, não foi por aca so que o Gran de Ori en te
do Bra sil se mo bi li zou em todo o ter ri tó rio na ci o nal
para an ga ri ar re cur sos, que eram en vi a dos à Ma ço-
na ria fran ce sa, como con tri bu i ção ao es for ço de guer -
ra e em so cor ro às ví ti mas fe ri das nos fronts en la-
mea dos e in fec tos.

Man ten do seus prin cí pi os, às vés pe ras da II Gu er-
ra mun di al, quan do o Pre si den te Ge tú lio Var gas, sim -
pa ti zan te do cha ma do na ci o nal-so ci a lis mo, re lu ta va
en tre fi car com Hi tler e Mus so li ni ou ade rir aos ali a-
dos, o Gran de Ori en te do Bra sil, com de ter mi na ção,
le van tou o es tan dar te das for ças que se pre pa ra vam
para en fren tar o nazi-fas cis mo.

Pre o cu pa do com os ru mos da Na ção, o Gran de
Ori en te do Bra sil apo i ou a re es tru tu ra ção pro pos ta
em 1964, mas, após o Ato Insti tu ci o nal n° 5, em 1968,
per ce ben do que o re gi me en tra va em uma fase au to-
ri tá ria e re pres si va, pas sou para o cam po das opo si-
ções, res pal dan do a luta pela re de mo cra ti za ção do
País e pe las “ Di re tas Já”.

O Gran de Ori en te do Bra sil co me mo ra os seus
180 anos de re le van tes ser vi ços pres ta dos à Pá tria e
con ti nua, mais fir me do que nun ca, como pon ta-de-lan-
ça da Ma ço na ria e de to dos os even tos que afe tam di re-
ta men te a vida na ci o nal. Assim, ele está for te men te re -
pre sen ta do no Con gres so Na ci o nal, em to das as ins-
tân ci as de to das as ins ti tu i ções bra si le i ras e em to dos
os re can tos do imen so ter ri tó rio bra si le i ro.

Meus ca ros Pa res, após este pe que no re la to de
uma par te da his tó ria da ma ço na ria no Bra sil, eu não
po de ria de i xar de fa lar, como já o fiz em vá ri as opor tu-
ni da des, des ta tri bu na, da Ma ço na ria de hoje, que,
com os seus pro pó si tos de li ber da de, igual da de e fra -
ter ni da de, cada vez mais está pre sen te nas ações
que se fa zem ne ces sá ri as à con so li da ção de uma Na -
ção li vre e de prin cí pi os de mo crá ti cos.

O Gran de Ori en te do Bra sil, pre o cu pa do com os 
as sun tos que afli gem atu al men te a so ci e da de bra si lei-
ra, re a li zou, du ran te o pe río do de 13 a 16 de abril des -
te ano, en con tro de to dos os seus Grão-Mes tres das
27 Uni da des da Fe de ra ção, no qual de ba te ram os
pro ble mas na ci o na is, ten do como fru to des se en con-
tro, a pro du ção de seis do cu men tos que tra tam da se -
gu ran ça pú bli ca, meio am bi en te, com ba te às dro gas,
sa ú de, edu ca ção, so be ra nia na ci o nal e de fe sa da
Ama zô nia.

Esses do cu men tos, Srªs e Srs. Se na do res, fo -
ram en tre gues aos Par la men ta res ma çons que es tão
no Con gres so Na ci o nal, ou seja, os De pu ta dos Fe -
dera is e Se na do res, em so le ni da de re a li za da no dia
16 de abril, e li dos por mim aqui des ta tri bu na. Tam-
bém fo ram en tre gues ao Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca como con tri bu i ção para que pos sa mos re al men-
te dar so lu ção aos afli ti vos pro ble mas que ator men-
tam a so ci e da de bra si le i ra nos dias de hoje.

Cabe res sal tar que a Con fe de ra ção da Ma ço na-
ria Sim bó li ca do Bra sil, por meio do seu Pre si den te, o
Irmão Ka lil Cha ter, apo i ou e re fe ren dou to das as de li-
be ra ções cons tan tes nos re fe ri dos do cu men tos, fir-
ma dos pelo So be ra no Grão-Mes tre Ge ral do Gran de
Ori en te do Bra sil, o Irmão La el so Ro dri gues.

Os do cu men tos en tre gues aos ma çons Par la-
men ta res ex pres sam as su ges tões do povo ma çô ni-
co, que nada mais são do que o re fle xo do pen sa men-
to da so ci e da de bra si le i ra.

Te mos a cer te za de que, por in ter mé dio de um
es for ço em con jun to, po de re mos en fren tar e im ple-
men tar mu i tas das ações pro pos tas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a so ci eda-
de bra si le i ra ne ces si ta da união das ins ti tu i ções, tal
qual é a Ma ço na ria, para que, em par ce ria com o Po -
der Pú bli co, pos sa ga ran tir a to dos os bra si le i ros o di -
re i to ao exer cí cio da ple na ci da da nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, são mais
de 2 mil Lo jas es pa lha das pelo Bra sil e cer ca de 62
mil ma çons ati vos. Sem dú vi da al gu ma, o Gran de Ori -
en te do Bra sil é hoje a ma i or “Obe diên cia Ma çô ni ca”
exis ten te na Amé ri ca La ti na, re co nhe ci da in clu si ve
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pela Gran de Loja Uni da da Ingla ter ra, uma das mais
im por tan tes do mun do.

Por tudo o que o Gran de Ori en te re pre sen ta
para o Bra sil, por toda a sua ad mi rá vel con tri bu i ção
em de fe sa dos mais no bres di re i tos dos ci da dãos, por 
toda a sua no tá vel luta diá ria de di ca da à cons tru ção
de um País mo der no e de sen vol vi do, te nho a hon ra
de sa u dar, como ma çon, essa en ti da de exem plar que
en gran de ce o nos so País des de que foi or ga ni za da,
há qua se 200 anos.

Foi uma hon ra ocu par esta tri bu na para pres tar
esta me re ci da ho me na gem ao Gran de Ori en te do
Bra sil em co me mo ra ção aos seus 180 anos, trans cor-
ri dos no dia 17 de ju nho.

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

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha, pró xi mo ora dor ins cri to.

V. Exª disporá de 20 minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou
contrariar as orientações dos especialistas em
comunicação e marketing, que nos orientam a falar
de um tema apenas, a exemplo do que fez o ilustre
Senador que me antecedeu, Mozarildo Cavalcanti,
que homenageou a Maçonaria brasileira. Mas, na
manhã de hoje, pretendo abordar vários assuntos,
temas importantes para o Brasil e para meu Estado.

O pri me i ro de les é so bre a clo na gem hu ma na.
Na se ma na pas sa da, aqui no Se na do, re a li zou-se um
se mi ná rio, pro pos to por mim na Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para tra tar do pro je to, de
mi nha au to ria, que pro í be a clo na gem hu ma na no
Bra sil. Dis se, em rá pi das pa la vras, aqui da tri bu na,
que iria pro por uma re vi são nes te pro je to, haja vis ta
que ele pro í be qual quer mo da li da de de clo na gem.
Con tu do, Sr. Pre si den te, após o se mi ná rio, es tou con -
ven ci do de que é pos sí vel o Bra sil apro var e ace i tar a
clo na gem te ra pêu ti ca a par tir de cé lu las de adul tos,
cé lu las so má ti cas, cé lu las de cor dão um bi li cal, de
pla cen ta, de pele, do te ci do ner vo so, da me du la ós -
sea, en fim, cé lu las que as pes qui sas de mons tram ter
tam bém a mes ma ca pa ci da de e ca rac te rís ti ca de
uma cé lu la cha ma da de to ti po ten te, em bo ra haja di fe-
ren ça en tre to ti po ten te e plu ri po ten te. To ti po ten te é a
cé lu la que pode se trans for mar em qual quer tipo de
te ci do; e plu ri po ten te, em ape nas al guns te ci dos.

Sr. Pre si den te, ten do em vis ta o avan ço des ses
es tu dos é evi den te que não po de mos cer ce ar as pes -
qui sas nas cé lu las de adul tos, ou seja, as que não sa -

cri fi cam o em brião, já que não se tra ta de cé lu la em -
bri o ná ria. Por tan to, não po de mos de i xar que pes so as
por ta do ras de do en ças de ge ne ra ti vas, as sim como
as en ti da des que as de fen dam, como, por exem plo, a
Asso ci a ção da Escle ro se Múl ti pla e da Do en ça de
Par kin son, per cam as es pe ran ças.

Assim sen do, Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan-
do uma emen da ao pro je to – como au tor do pro je to
pos so fazê-lo – no sen ti do de per mi tir a clo na gem te -
ra pêu ti ca a par tir de cé lu las so má ti cas, ci ta das an te-
rior men te, tais como a do te ci do ner vo so, a da me du la
ós sea, a da pla cen ta, a do cor dão um bi li cal. Por en -
quan to, no meu en ten di men to, deve-se man ter a pro i-
bi ção da clo na gem re pro du ti va – a da no ve la –, a que
cria um novo ser hu ma no. Isso é con sen so na ci o nal e
in ter na ci o nal. Va mos dis cu tir um pou co mais a ques -
tão das cé lu las em bri o ná ri as, já que a clo na gem, a
par tir de cé lu las-tron co de em briões, re sul ta no sa cri-
fí cio do em brião, mes mo o con ge la do.

No trans cur so do se mi ná rio, ape nas a Igre ja Ca -
tó li ca se po si ci o nou con tra às pes qui sas em em-
briões. Os de ma is seg men tos ad mi tem a clo na gem
te ra pêu ti ca a par tir de cé lu las em bri o ná ri as. Sr. Pre si-
den te, por se tra tar de tema po lê mi co, o qual cer ta-
men te vai le var mu i to tem po para ser re sol vi do, nós
não po de mos in ter rom per as pes qui sas, nem tam-
pou co cer ce ar as es pe ran ças dos por ta do res de do -
en ças de ge ne ra ti vas. Por isso, de ve mos re i ni ciá-las
já. Após às ele i ções, vou pro por que as Co mis sões
res pon sá ve is pela aná li se do pro je to, as sim como o
Ple ná rio, apro vem, em re gi me de ur gên cia, a clo na-
gem te ra pêu ti ca a par tir de cé lu las so má ti cas.

Sr. Pre si den te, ou tro as sun to é o pro je to si li co-
ne, de que tam bém sou Re la tor, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do. Ontem,
apro va mos meu re la tó rio na Co mis são. O pro je to já
está sen do en ca mi nha do para a Co mis são de Assun -
tos So ci a is. Enten do que não dará para votá-lo an tes
das ele i ções, mas, até o fi nal do ano, tam bém te re-
mos uma le gis la ção so bre si li co ne, para evi tar mor tes
como a da moça de Sal va dor, que foi ví ti ma do si li co-
ne in je tá vel. O seu uso é uma gran de ir res pon sa bi li-
da de e tem que ser tra ta do como cri me. O pro je to pre -
vê isso. Peço que os Se na do res tam bém per mi tam a
apro va ção do pro je to com a ra pi dez pos sí vel.

Sr. Pre si den te, on tem fi quei sa tis fe i to, ao re ce-
ber a vi si ta do Dr. José Ko gut*, Vice-Di re tor do Inca*,
por que re cen te men te fui Re la tor de um pro je to de lei
de ini ci a ti va da De pu ta da Tel ma de Sou za*, do PT de
São Pa u lo, que pro pu nha a Se ma na Na ci o nal de Pre -
ven ção do Cân cer de Prós ta ta, um as sun to po lê mi co,
um tabu en tre os ho mens, por ca u sa dos exa mes mu i-
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tas ve zes ne ces sá ri os, prin ci pal men te o do to que re -
tal, que é di fí cil, de cer ta for ma. O ho mem en ten de
esse cân cer como um tabu e, mu i tas ve zes, não se
sub me te ao exa me, so fren do os da nos de uma do en-
ça que pode ser evi ta da. A De pu ta da Tel ma de Sou za
– uma mu lher que teve a vi são de com ba ter esse mal
que tira mi lha res de vi das pelo Bra sil e mun do afo ra –
teve a fe li ci da de de pro por a Se ma na Na ci o nal de
Pre ven ção do Cân cer da Prós ta ta.

O que fiz na Co mis são de Assun tos So ci a is,
quan do re la tei a ma té ria no Se na do? Apre sen tei um
subs ti tu ti vo, trans for man do o pro je to da De pu ta da em
um Pro gra ma Na ci o nal de Con tro le do Cân cer da Prós -
ta ta. Esse pro je to tra mi tou e hoje é a Lei nº 10.289, san -
ci o na da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do
subs ti tu ti vo que apre sen tei. O tex to apro va do no Se na-
do, de mi nha au to ria, foi apro va do na Câ ma ra, com o
apo io da De pu ta da Tel ma de Sou za(*).

Hoje, re ce bi essa no tí cia im por tan te do Dr. José
Ko gut(*), Vice-Di re tor do Inca, Insti tu to Na ci o nal do
Cân cer(*), no Rio de Ja ne i ro, hos pi tal de pri me i ra
qua li da de na pre ven ção e no tra ta men to do Cân cer,
dan do con ta de que já foi ini ci a da a ofi ci na de tra ba lho
para o con sen so, por que o tex to do pro je to fala em um 
con sen so en tre os es pe ci a lis tas so bre o que deve
acon te cer nes se pro gra ma, qua is as pro vi dên ci as a
se rem to ma das.

Por tan to, já se ini ci ou a ofi ci na de tra ba lho para
o con sen so so bre o Pro gra ma de Con tro le do Cân cer
de Prós ta ta, que con tou com a par ti ci pa ção de re pre-
sen tan tes da So ci e da de Bra si le i ra de Uro lo gia*; da
So ci e da de Bra si le i ra de Ra di o te ra pia*; da Johns Hop -
kins Uni ver sity(*), uni ver si da de ame ri ca na; do De par-
ta men to de Ciên cia e Tec no lo gia em Sa ú de da Se cre-
ta ria de Po lí ti cas da Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de(*);
da Esco la Na ci o nal de Sa ú de Pú bli ca da Fi o cruz(*) e
do Insti tu to Na ci o nal do Cân cer do Mi nis té rio da Sa ú-
de – áre as de uro lo gia, on co lo gia clí ni ca, ra di o te ra-
pia, cu i da dos pa li a ti vos, pa to lo gia clí ni ca, ana to mia
pa to ló gi ca, pre ven ção e de tec ção pre co ce.

Algu mas das pro pos tas e di re tri zes con sen su a-
das du ran te a ofi ci na de tra ba lho fo ram: es tí mu lo aos
há bi tos sa u dá ve is de vida; iden ti fi ca ção de ca sos
(ras tre a men to opor tu nís ti co) pelo to que re tal e do sa-
gem do PSA – an tí ge no pros tá ti co es pe cí fi co, que,
quan do al te ra do, in di ca a pos si bi li da de de cân cer de
prós ta ta – em ho mens com ida de en tre 50 e 70 anos,
ou a par tir dos 45 anos, caso exis ta his tó ria fa mi li ar de 
cân cer da prós ta ta; or ga ni za ção de pro ces so edu ca ti-
vo em três ní ve is: para a po pu la ção, para os pro fis si o-
na is da rede bá si ca de sa ú de e para os es pe ci a lis tas;
re co men da ção dos mé to dos de de tec ção e cri té ri os

di ag nós ti cos; re co men da ção das con du tas te ra pêu ti-
cas, se gun do grau de evo lu ção: car ci no ma lo ca li za do,
do en ça lo cal men te avan ça da e do en ça me tas tá ti ca –
nes te caso, não é mais de pre ven ção, mas tra ta men-
to; de fi ni ção de cu i da dos pa li a ti vos, seus prin cí pi os e
ob je ti vos – a pes soa que tem o cân cer pre ci sa re ce-
ber cu i da dos, para re du zir sua dor e so fri men to, mes -
mo que isso não re sul te na cura; con du tas fren te às
ma ni fes ta ções do cân cer no pa ci en te fora de pos si bi-
li da de te ra pêu ti ca – como fa lei, tra ta-se da que le pa ci-
en te sem pos si bi li da de de tra ta men to, que ne ces si ta
ser tra ta do como uma pes soa hu ma na, que me re ce
res pe i to, que pre ci sa ter dig ni da de mes mo na dor e
no so fri men to.

Foi apon ta da, ain da, pela ple ná ria e apro va da
por una ni mi da de a ne ces si da de de pro por al te ra ções
na Lei nº 10.289, para que esta se ade qüe aos cri té-
rios téc ni co-ci en tí fi cos. Com as cor re ções pro pos tas,
o § 2º do art.4º de ve ria to mar a se guin te re da ção:
“par ce ri as com as Se cre ta ri as Esta du a is e Mu ni ci pa is
de Sa ú de, co lo can do-se à dis po si ção da po pu la ção
mas cu li na, aci ma de 50 anos, exa mes para a de -
tecção pre co ce do cân cer de prós ta ta”.

Co mu ni co aos es pe ci a lis tas que par ti ci pa ram da
ofi ci na de tra ba lho que es tou apre sen tan do a emen da,
para ade quar o §2º do art. 4º aos ter mos pro pos tos. Em
bre ve, a re da ção fi nal do tex to, com as pro pos tas da ofi -
ci na, será di vul ga da, e te rei todo o in te res se em co mu-
ni car o Se na do Fe de ral. Pen so que é uma con quis ta da
so ci e da de, do ho mem bra si le i ro e tam bém das mu lhe-
res, que que rem ver os ho mens mais sa u dá ve is. Assim,
con gra tu lo-me, mais uma vez, com a De pu ta da Tel ma
de Sou sa, por sua ini ci a ti va.

Tive, tam bém, opor tu ni da de de re la tar um pro je-
to, para o qual apre sen tei um subs ti tu ti vo, apro va do
on tem, no Se na do, que ga ran te à mu lher o di re i to a
exa mes ad mis si o na is pre ven ti vos, com dis pen sa do
tra ba lho, como, por exem plo, os de pre ven ção de cân -
cer do colo ute ri no e de cân cer da mama. Assim, toda
mu lher a ser ad mi ti da no tra ba lho, seja em em pre sa
pri va da, seja no ser vi ço pú bli co fe de ral, es ta du al ou
mu ni ci pal, pas sa rá a ter di re i to à dis pen sa do tra ba lho
para es ses exa mes adi mis so na is. E mais: uma vez
por ano, tam bém terá di re i to a fa zer uma con sul ta mé -
di ca, sem que isso re sul te em fal ta. A em pre sa ou ór -
gão pú bli co terá que li be rá-la para uma con sul ta anu -
al, exa ta men te para pre ve nir de ter mi na das do en ças,
prin ci pal men te o cân cer ute ri no e o cân cer de mama.
Pode-se, com isso, sal var mi lha res de vida e evi tar o
so fri men to e a dor de mi lha res de mu lhe res pelo Bra -
sil afo ra.
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Esse pro je to é de au to ria do De pu ta do Ri car do
Izar, do PTB(?) de São Pa u lo. Eu o mo di fi quei, por isso
ele será vo ta do no Se na do e terá que re tor nar à Câ ma-
ra dos De pu ta dos. Con for me veio da que la Casa, a mu -
lher se ria obri ga da a re a li zar os exa mes, mas pen so
que a em pre sa e o Po der Pú bli co têm que ga ran tir esse
di re i to à mu lher. Isso tem que ser vis to como um di re i to,
e não como uma obri ga ção da mu lher. Foi essa a al te ra-
ção fun da men tal que fiz no pro je to.

Eu abor dei es ses dois as sun tos, para mos trar
que, no Con gres so Na ci o nal, es ta mos mu i to pre o cu-
pa dos com a sa ú de do ho mem e da mu lher. Quer di -
zer, mos trei dois pro je tos: um, so bre a pre ven ção e
con tro le do cân cer de prós ta ta, e ou tro, so bre o di re i to
da mu lher tra ba lha do ra de fa zer seus exa mes, ao ser
ad mi ti da na em pre sa e pelo me nos uma vez por ano,
no de cur so do seu em pre go, para que não ve nha a
so frer do en ças que são to tal men te evi tá ve is, como o
cân cer da mama e do colo do úte ro, a hi per ten são ar -
te ri al e o di a be tes. Tais en fer mi da des pre ci sam ser
con tro la das, mas, ge ral men te, a mu lher tem di fi cul da-
de de con se guir dis pen sa no tra ba lho, para se sub-
me ter aos exa mes ne ces sá ri os. No caso de do en ça já 
di ag nos ti ca da, ela con se gue ates ta do mé di co; con tu-
do não há a obri ga ção de a em pre sa con ce der-lhe um 
dia para a re a li za ção de exa mes. Inclu si ve, in se ri mos
no pro je to um dis po si ti vo, ga ran tin do que a em pre sa
ou ór gão pú bli co faça um cro no gra ma, um pla ne ja-
men to, para dis pen sar a mu lher para esse mis ter.

Ago ra, Sr. Pre si den te, faço re fe rên cia ao meu
Esta do do Ama pá, par ti cu lar men te a um dos Mu ni cí pi-
os mais so fri dos do Bra sil, que tem sido ata ca do pela
mí dia na ci o nal. Re cen te men te, uma revis ta cha ma da
Ter ra – es tou em bus ca da re por ta gem – pu bli cou uma 
ma té ria ver go nho sa so bre o nos so Esta do do Ama pá,
es pe ci al men te so bre La ran jal do Jari, de que vou fa lar
ago ra. A re por ta gem não mos trou a ge ne ro si da de do
nos so povo, nem a ori gem do Mu ni cí pio, nem as pro vi-
dên ci as que fo ram to ma das ou que de i xa ram de ser
ado ta das pelo Po der Pú bli co, para pre ve nir o que a re -
vis ta ata ca, ou seja, pros ti tu i ção in fan til e dro gas.
Então, é uma re por ta gem da no sa, des res pe i to sa ao
povo do La ran jal do Jari, com a qual não po de mos con -
cor dar, por que o Mu ni cí pio sur giu exa ta men te do ca pi-
ta lis mo sel va gem, pois, do lado do Pará, es ta be le-
ceu-se uma gran de em pre sa. Não te mos nada com
ou tra em pre sa. Aliás, te mos aju da do mu i to a em pre sa
Jari Ce lu lo se. Nós a de fen de mos, pois ela gera em pre-
go para re gião, de La ran jal de Vi tó ria do Jari. Do pon to
de vis ta his tó ri co, a ex plo ra ção do tra ba lho pelo ca pi tal
teve como con se qüên cia o sur gi men to de uma gran de

fa ve la de pa la fi tas no meu Esta do, na re gião do Jari. O 
Ama pá, por tan to, é ví ti ma.

A ma té ria da re vis ta mos trou ape nas os as pectos
ne ga ti vos de La ran jal do Jari, quan do po de ria ter
mos tra do, por exem plo, a be le za da ca cho e i ra de
San to Antô nio, uma das mais bo ni tas do Bra sil, que
ge ra rá ener gia para o povo da re gião em um fu tu ro
pró xi mo, bem como a be le za do nos so rio Jari e da
nos sa flo res ta ama zô ni ca, onde fica La ran jal do Jari.

A revista pecou: fez uma matéria irresponsável,
a ser combatida por nós, que temos a obrigação de
refutar e de repudiar matérias prejudiciais como essa, 
que podem criar danos à nossa população, do ponto
de vista da identidade regional e da auto-estima. E
não tenham dúvida de que matérias dessa natureza
contribuem para a erosão da auto-estima do nosso
povo. Portanto, não podemos concordar com isso.

Gos ta ria de re fe rir-me no va men te a um as sun to
sé rio so bre o qual já tra tei aqui: tra ta-se da ques tão da 
Nor des te. Sr. Pre si den te, fo ca li za rei a re gião do Jari.
Um dos as sun tos im por tan tes que se re fe rem a essa
re gião é o trans por te aé reo. Hoje, há um mo no pó lio
da Empre sa Nor des te, na que le lo cal. A pas sa gem,
que cus ta va R$99, pas sou para R$320. Ve jam que
ab sur do! A re gião é de sas sis ti da do pon to de vis ta do
trans por te. A ro do via é pre cá ria. Qu an do se tra ta de
trans por te flu vi al, na u frá gi os acon te cem. Dois na u frá-
gi os gra ves acon te ce ram na re gião do Jari: um, em
1986, e ou tro, ago ra, em 2002, com vi das per di das. O
que fez a Empre sa Nor des te? Pas sou a co brar
R$170,00 pela pas sa gem. De po is, ba i xou o pre ço
para R$99,00 a fim de ti rar a con cor ren te. A con cor-
ren te, a Empre sa Meta, saiu. Em se gui da, a Empre sa
Nor des te ele vou o pre ço da pas sa gem para
R$320,00. Ela fez um dum ping – o ter mo eco nô mi co
que se usa para isso –, re du zin do de for ma abrup ta o
pre ço da pas sa gem para eli mi nar os con cor ren tes a
fim de ope rar a li nha com mo no pó lio. Fiz essa de nún-
cia, por es cri to, ao DAC – De par ta men to de Avi a ção
Ci vil. Por con se guin te, es pe ro que esse ór gão tome
as pro vi dên ci as para que a pas sa gem vol te ao seu
cus to nor mal e para que a Meta pos sa re tor nar a ope -
rar nes sa li nha, para con cor rer com a Nor des te, tor -
nan do o pre ço aces sí vel às pes so as que pre ci sam vi -
a jar nos tre chos Mon te Dou ra do–Be lém e Mon te
Dou ra do–Ma ca pá.

Gos ta ria de fa lar ago ra so bre o Par que Na ci o nal
do Tu mu cu ma que(*), as sun to que pre o cu pa mu i to a
po pu la ção de La ran jal do Jari. Esse par que, com uma
imen sa área, não tem uma pro pos ta con cre ta para as
pes so as da re gião que es tão ali mo ran do e tra ba lhan-
do, usu fru in do da nos sa flo res ta, da nos sa mata, da
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nos sa bi o di ver si da de. Não sou a fa vor da de vas ta ção.
Insi ro-me nos con ce i tos am bi en ta lis tas, mas pen so
que to dos es ses or ga nis mos am bi en ta lis tas, os pa í-
ses ri cos do mun do e o Go ver no bra si le i ro têm de se
pre o cu par tam bém com o ho mem que mora na flo res-
ta. Para isso, es tou con vi dan do o Pre si den te do Iba -
ma, meu ami go Dr. Rô mu lo Mel lo(*), para ir a La ran jal
de Jari, a fim de re a li zar lá uma au diên cia pú bli ca,
com a pre sen ça da Go ver na do ra do Esta do, do Pre fe-
i to e dos Par la men ta res Fe de ra is. Esse par que atin ge
tam bém os Mu ni cí pi os de Ser ra do Na vio e de Pe dra
Bran ca do Ama pa ri. Não sou con tra o par que, mas
que ro uma so lu ção para as pes so as que mo ram na
área, a fim de que pos sam so bre vi ver sem que suas
fa mí li as so fram da nos e sem que pas sem uma ne ces-
si da de ma i or, já que elas já vi vem em si tu a ção mu i to
pre cá ria.

Pen san do nos tra ba lha do res da flo res ta, pro pus
re cen te men te o se gu ro-de sem pre go, prin ci pal men te
para os que tra ba lham com o açaí e com a cas ta nha,
que são dois pro du tos mu i to im por tan tes, eco nô mi ca
e so ci al men te, na nos sa re gião. Esse pro je to já foi
apro va do no Se na do Fe de ral e foi para a Câ ma ra dos
De pu ta dos. É um pro je to apre sen ta do por mim e pela
Se na do ra Ma ri na Sil va. Ele cria o se gu ro-de sem pre-
go para os ex tra ti vis tas e be ne fi ci a do res do açaí, da
cas ta nha, do mel, da bor ra cha, do ba ba çu, de todo
pro du to que ocor re em sa fra. Nos pe río dos de en tres-
sa fra, os tra ba lha do res não con se guem ob ter re cur-
sos para man ter suas fa mí li as. Esse é se me lhan te ao
se gu ro-de sem pre go dos pes ca do res.

Estou propondo agora um projeto de lei que cria
uma bolsa ambiental, que é um salário a ser pago a
quem mora na floresta para fiscalizar a floresta. Os
países ricos querem a proteção da floresta, mas não
dão dinheiro para o Brasil protegê-las. Nosso País
quer proteger as florestas, mas não dá dinheiro para o
agricultor que mora na floresta e precisa viver. Muitas
vezes, o trabalhador retira a madeira constrangido,
retira o palmito do açaí quando ainda não está pronto
para ser retirado, porque ele precisa comer, beber e
alimentar sua família.

Sou con tra as me ga em pre sas, so bre tu do as
ma de re i ras, que vêm de fora de vas tar a Ama zô nia.
Deve ha ver uma po lí ti ca sé ria, sim, de con tro le des -
sas ma de i re i ras. Qu an do vim para cá, eu dis se que
es ta va vin do um ca bo clo a Ama zô nia, com a obri ga-
ção, o de ver e a res pon sa bi li da de de de fen der os ca -
bo clos da Ama zô nia, Se na do ra He lo í sa He le na,
como V. Exª, que de fen de com mu i ta te na ci da de o
seu povo, o povo do Nor des te, e o povo bra si le i ro
como um todo, o povo tra ba lha dor. Por isso, es tou

pro pon do a bol sa am bi en tal, no va lor de um sa lá rio
mí ni mo. Sei que esse pro je to de ve ria ser de ini ci a ti va
do Po der Exe cu ti vo. Con to com o apo io do Se na dor
Ro me ro Jucá, que tam bém de fen de os nos sos ca bo-
clos da Ama zô nia. S. Exª é per nam bu ca no, mas já
mora há mu i to tem po em Ro ra i ma e vai nos aju dar
para que essa bol sa am bi en tal pos sa ser apro va da e
os tra ba lha do res da Ama zô nia pos sam vi ver de cen te
e dig na men te.

No Jari, tam bém es ta mos to man do pro vi dên ci-
as para con clu ir o tre cho da BR–156, de 64 km, que
hoje é fe i to por um ra mal ex tre ma men te pre cá rio,
para vi a bi li zar a con clu são da es tra da que liga Ma ca-
pá a La ran jal do Jari.

E mais, o Go ver no do Pará, em con vê nio com as 
em pre sas da re gião, está pro vi den ci an do tam bém
uma im por tan te es tra da que vai li gar o Ae ro por to à
Vila de Mon te Dou ra do até o Mu ni cí pio de Vi tó ria do
Jari, por que, no des lo ca men to de La ran jal do Jari
para Vi tó ria do Jari, é pre ci so atra ves sar o rio duas ve -
zes:atra ves sa-se o rio de La ran jal do Jari para Alme ri,
no Pará, pega-se uma es tra da de 20 km e atra ves-
sa-se de novo de Alme ri para Vi tó ria do Jari. Os dois
Mu ni cí pi os são do lado do Ama pá, mas, para des lo-
car-se de um para o ou tro, tem-se que atra ves sar o rio 
duas ve zes. Por isso essa es tra da é fun da men tal e
tem o meu apo io para sua cons tru ção.

Ou tro im por tan te as sun to re fe re-se à es co la
téc ni ca para La ran jal do Jari. Faço um ape lo ao Pre fe-
i to Re gi nal do Mi ran da no sen ti do de que vi a bi li ze o
ter re no que a fun da ção do Gru po Orsa pe diu fos se
cons tru í da uma es co la téc ni ca pelo Pro ep, que é um
pro gra ma de es co las pro fis si o na li zan tes, que tem
con vê nio com o Mi nis té rio da Edu ca ção e com o BID.
O Pre fe i to re ce beu esse pe di do do Gru po Orsa há
qua se um ano e ain da não des ti nou a área. Por isso, a 
es co la ain da não pôde ser cons tru í da, o que é la men-
tá vel, por que se tra ta de uma po pu la ção ca ren te, que
tem sido ata ca da in clu si ve pela mí dia na ci o nal, como
fez a Re vis ta Ter ra e que pre ci sa ter uma edu ca ção
pro fis si o nal que vi a bi li ze mais em pre go na re gião.
Peço tam bém ao Pre fe i to Re gi nal do Mi ran da que vi a-
bi li ze os pro je tos, as emen das, por que os pro je tos
das nos sas emen das par la men ta res não têm sido
apre sen ta dos.

A úl ti ma im por tan te no tí cia, Sr. Pre si den te, so -
bre a re gião do Jari diz res pe i to a um cabo su ba quá ti-
co. Já anun ci a ram para o Se na dor Luiz Otá vio que a
Rede Cel pa, do Esta do do Pará, vai pos si bi li tar a tra -
ves sia, no Rio Ama zo nas, de um cabo de apro xi ma-
da men te 4,5 km, para le var ener gia à mar gem es-
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quer da do rio Ama zo nas, o que é fan tás ti co e tem o
meu apo io.

Pa ra béns à Rede Cel pa. No meu pri me i ro pro -
nun ci a men to no Se na do, pedi que a ener gia de Tu cu-
ruí se es ten des se para a mar gem es quer da do rio
Ama zo nas, por que, de cer ta ma ne i ra, é um gran de
des res pe i to aos mo ra do res da mar gem es quer da do
Ama zo nas que a ener gia de Tu cu ruí seja ge ra da na
Ama zô nia e o povo da mar gem es quer da do rio Ama -
zo nas não pos sa usu fru ir des sa ener gia por não ser
pos sí vel fa zer a trans mis são por tor res. Ago ra veio
essa so lu ção, atra vés de ca bos su ba quá ti cos, o que é 
fan tás ti co, ex cep ci o nal e me re ce todo o nos so apo io.

Sr. Pre si den te, agra de ço pela opor tu ni da de de
pro nun ci ar-me nes ta ma nhã e peço as de vi das es cu sas
por ter tra ta do de tan tos as sun tos. Sei o quan to é di fí cil
as pes so as as si mi la rem tan tos te mas ao mes mo tem po.
Entre tan to, era im por tan te fazê-lo, haja vis ta que es ta-
mos no fim do pe río do le gis la ti vo e te mos a obri ga ção
de ex por os as sun tos que se acu mu lam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha 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 su ces si va men te pe -
los Srs. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio
e Ra mez Te bet, Pre si den te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, ins cre vo-me para fa zer uma co mu ni-
ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – 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 rei bre ve,
pois pre ten do fa zer, nes ta ma nhã, um re gis tro que
con si de ro ex tre ma men te im por tan te.

O País, a im pren sa, os me i os de co mu ni ca ção e a
so ci e da de vêm dis cu tin do, ago ra com mais ên fa se, de -
po is do la men tá vel fato en vol ven do o jor na lis ta Tim Lo -
pes, a ques tão da vi o lên cia no Bra sil e as ações que de -
vem ser to ma das com for ça, ri gor, de ter mi na ção e de ci-
são po lí ti ca e ad mi nis tra ti va para con ter essa es ca la da.

Sr. Pre si den te, ao ler ma té ria do Cor re io Bra zi li-
en se de no mi na da “Ci da de Arma da”, fi quei es tar re ci-
do com os da dos le van ta dos so bre a ques tão da vi o-
lên cia e, es pe ci al men te, do ar ma men to dis po ní vel na
so ci e da de. A ma té ria faz um re la to so bre os ho mi cí dios
em Bra sí lia, ci da de com uma gran de es tru tu ra po li ci-

al-mi li tar. O con tin gen te da Po lí cia Mi li tar e Ci vil de
Bra sí lia é pago pelo Go ver no Fe de ral, di fe ren te men te
de ou tros Esta dos. Bra sí lia, em ter mos de apa ra to po -
li ci al, tem uma si tu a ção me lhor do que a ma i o ria dos
Esta dos bra si le i ros, tal vez a me lhor.

Ao ana li sar os da dos, com pro va mos, Sr. Pre si-
den te, que, de 736 ho mi cí di os ocor ri dos no Dis tri to
Fe de ral em 2001, 511 fo ram re la ti vos a ar mas de
fogo. Além dis so, os da dos do per fil da ví ti ma de-
mons tram que, des ses 511 ho mi cí di os, 259 se re fe-
rem a pes so as en tre 15 e 24 anos – por tan to, mais da
me ta de nes sa fa i xa etá ria. Esta mos com pro me ten do
o fu tu ro do nos so País. A ju ven tu de está se ma tan do.

O re fe ri do le van ta men to mos tra que es ses as -
sas si na tos ocor rem ma jo ri ta ri a men te em ra zão de
vin gan ça, ci ú me ou de sen ten di men to ca su al. Então,
ter a arma na que le mo men to é fa tor de ci si vo para que 
a tra gé dia acon te ça.

Ao re gis trar e pe dir a trans cri ção des sa ma té ria,
Sr. Pre si den te, le van to no va men te o tema em de ba te
no Se na do Fe de ral que tra ta es pe ci fi ca men te da
ques tão do de sar ma men to em nos so País. De ve mos
bus car um ca mi nho para evi tar este qua dro a que es -
ta mos as sis tin do: ar mas dis se mi na das na so ci e da de
e, mu i tas ve zes, uti li za das por pes so as des pre pa ra-
das e que co me tem esse de li to. Essas ar mas, as sim,
aca bam des ti na das à cri mi na li da de.

Então, que ro re gis trar a im por tân cia de se re to mar
esse de ba te e di zer que o Go ver no Fe de ral está fa zen-
do a sua par te. Em dois anos, já fo ram re pas sa dos mais
de R$750 mi lhões para o Pla no de Se gu ran ça Pú bli ca.
Hoje, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so está
as si nan do mais R$160 mi lhões de con vê ni os com os
go ver nos dos Esta dos para re pas sar re cur sos a fim de
me lho rar o Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça para atu a ção
nos Esta dos. Por tan to, o Go ver no Fe de ral faz a sua par -
te. Mas é im por tan te que o Con gres so Na ci o nal dis cu ta,
apro ve, como já tem apro va do uma le gis la ção mais
dura, e que, efe ti va men te, dis cor ra, de ba ta e en con tre
uma so lu ção so bre essa ques tão do de sar ma men to,
para não ter mos um qua dro con tun den te da for ma
como re la tei, Sr. Pre si den te.

Agra de ço a opor tu ni da de e peço a trans cri ção da
ma té ria do Cor re io Bra zi li en se, “Ci da de Arma da”.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
(Inserido nos termos do art. 210 do Regi-
men to Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
será atendido nos termos regimentais.

O Sr. Ramez Tebet, Presidente deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Com
muita honra, assumo eventualmente a Presidência
dos trabalhos e da Casa. Passo a palavra ao nosso
Presidente do Senado, ilustre Senador Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io ser esta a
pri me i ra vez, des de que as su mi a Pre si dên cia do Se -
na do, que ocu po for mal men te esta tri bu na. Algu mas
ve zes, des ci daí, Se na dor Ca sil do Mal da ner, para ir
ao ple ná rio, para al guns apar tes em as sun tos que jul -
guei po der dar al gu ma con tri bu i ção.

Mas, hoje, ve nho a esta tri bu na for mal men te,
por que que ro abor dar dois as sun tos que es tão in ter li-
ga dos. Mas, an tes de en trar nas ques tões que mo ti-
vam a mi nha pre sen ça, que ro te cer al guns co men tá ri-
os so bre o que aca bou de fa lar o Se na dor Ro me ro
Jucá: o re cru des ci men to da vi o lên cia em nos so País.
Re al men te, isso é algo as sus ta dor, é algo que está
pre o cu pan do bra si le i ros, in de pen den te men te de cor
par ti dá ria, in de pen den te men te de ser go ver no ou
não, por que, na re a li da de, as fa mí li as bra si le i ras es -
tão mu i to in qui e tas. Há um cli ma de in tran qüi li da de
pro fun da no seio das nos sas fa mí li as. Em al gu mas
me tró po les, po de mos até afir mar que o cri me or ga ni-
za do está ven cen do a so ci e da de. Isso é, há um es ta-
do den tro de ou tro. Há um es ta do for mal, um es ta do
que foi es co lhi do pela pró pria po pu la ção, por meio do
po der pú bli co, que se ma ni fes tou pe las ur nas e que é
o de se já vel no re gi me de mo crá ti co. Mas há al guém
to man do con ta ou se ri va li zan do com esse po der pú -
bli co. Quem está fa zen do isso? 

O cri me or ga ni za do, por que, de cada cin co ca ri o-
cas – como foi man che te do jor nal O Glo bo de on tem
ou de an te on tem –, um está vi ven do a ex pen sas do cri -
me or ga ni za do, o que, po si ti va men te, é um ab sur do.
Mexe com a cons ciên cia, com o nos so sen ti men to cí vi-
co, com o nos so sen ti men to pa trió ti co. Não é pos sí vel
en trar mos nes se mi lê nio com o Bra sil sen do com pa ra-
do aí fora com uma Co lôm bia, com um país ir res pi rá vel
sob o pon to de vis ta da vi o lên cia, que exis te prin ci pal-
men te nas me tró po les, mas que está che gan do tam-
bém ao nos so in te ri or. Urge, por tan to, ado tar me di das
ca pa zes de co i bir a vi o lên cia.

To dos se re cor dam que o Con gres so Na ci o nal
se re u niu em ple no re ces so. Nós or ga ni za mos a Co -

mis são Mis ta de De pu ta dos e Se na do res, que está
sur tin do efe i to. Mu i to bem, te mos que fa zer leis e es -
ta mos fa zen do. Esta mos atu a li zan do leis, ti pi fi can do
fa tos que an tes não eram con si de ra dos como cri me.
Esta mos fa zen do a nos sa par te, en du re cen do as pe -
nas para os ban di dos de gran de po der ofen si vo e mi -
ni mi zan do as pe nas para aque les in fra to res de pe-
que no po ten ci al. Mas será que é o su fi ci en te? O Con -
gres so tem que fa zer a sua par te – e es ta mos fa zen do
–, mas é pre ci so uma mo bi li za ção de to dos os Po de-
res da Re pú bli ca: do Exe cu ti vo, do Le gis la ti vo e do Ju -
di ciá rio. Que tam bém os ou tros se to res da so ci e da de
se unam para co i bir, de uma vez por to das, essa onda
de vi o lên cia ex tra or di ná ria que toma con ta do País e
que foi ob je to de uma li ge i ra, mas opor tu na, in ter ven-
ção do Se na dor Ro me ro Jucá.

Mas o que me traz efetivamente a esta tribuna,
Sr. Presidente, é o desejo de apresentar um projeto
de resolução, que me veio à mente há algum tempo e
que recrudesceu depois que demos uma grande
contribuição a este País quando aprovamos a nova
prorrogação da CPMF, que se tem revelado um tributo 
moderno e insonegável. Mas temos de reconhecer –
e os discursos proliferam por este País e todos
afirmamos – que a carga tributária do Brasil é uma
das maiores, senão a maior, do mundo. As pequenas
e as médias empresas estão afogadas. Elas querem
respirar. Elas não podem mais continuar pagando
juros elevados. O trabalhador brasileiro paga pesados
ônus na carga tributária. E há uma sonegação muito
grande no País.

Como evitar tudo isso? Há oito anos estou no
Senado ouvindo falar em reforma tributária, o que não 
ocorre. Mesmo antes da aprovação da CPMF, venho
sustentando a tese de que deveríamos fazer essa
reforma tributária ainda que seja por tópicos, para
amenizar os problemas e para podermos dar uma
contribuição ao crescimento do País, para que haja
geração de emprego, pois sua falta é um grande mal
existente não só no Brasil como nos países mais
desenvolvidos.

Ven do o que está ocor ren do no Bra sil, fico pen -
san do nas in jus ti ças que aqui ocor rem. Por exem plo,
o rico que com pra o ar roz, o fe i jão, o fubá, os pro du tos
bá si cos para sua ali men ta ção paga o ICMS. E o po bre
paga o mes mo im pos to que o rico.  É jus to? Pa re-
ce-me pro fun da men te in jus to. É pre ci so en con trar
uma ma ne i ra para ha ver uma com pen sa ção, por que
a in jus ti ça é gri tan te, não dá para to le rar mos, não dá
para o co ra ção do ser hu ma no ace i tar essa si tu a ção.

Não sei por que se tem de pa gar ICMS so bre os
pro du tos que com põem a ces ta bá si ca – de 10 a 17
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itens –, pois são in dis pen sá ve is para a so bre vi vên cia
da Na ção. São tão in dis pen sá ve is que os Go ver nos
dis tri bu em ces ta bá si ca para as fa mí li as mais ne ces-
si ta das, mais ca ren tes. São mais de 30 mi lhões de
bra si le i ros a ne ces si ta rem de ces ta bá si ca, que re ce-
bem ces ta bá si ca dis tri bu í da pe los go ver nos, às ve-
zes com pro pó si to ele i to ral e, na ma i o ria das oca-
siões, de for ma in jus ta.

Está na hora de to mar mos duas me di das im por-
tan tes. Apre sen ta rei um pro je to de re so lu ção para al -
te ra ção da Re so lu ção nº 22, de 1989, do Se na do Fe -
de ral, re fe ren te à alí quo ta do ICMS, ex pos to no art. 1º. 
Pre ten de rá o pro je to que essa alí quo ta seja re du zi da
a zero quan do se tra tar de mer ca do ri as cons tan tes da 
ces ta bá si ca, con for me con vê nio a ser fir ma do no
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria, o Con faz,
or ga nis mo que re ú ne to dos os Se cre tá ri os de Fa zen-
da dos go ver nos es ta du a is. Assim, o Se na do os obri -
ga ria a per mi tir – e eles te ri am de re fe ren dar ou ra ti fi-
car a re so lu ção do Se na do – que essa alí quo ta seja
zero para os pro du tos bá si cos, in dis pen sá ve is à po -
pu la ção, como fe i jão, ar roz, fubá, açú car, le i te, café,
que de ve ri am es tar in te i ra men te isen tos do ICMS.
Para que co brar ICMS des ses pro du tos in dis pen sá-
ve is à nos sa po pu la ção?

Des sa for ma, o Se na do es ta ria dan do uma
gran de con tri bu i ção e um pas so avan ça do no sen ti do
da re for ma tri bu tá ria – que não sai nes te ano, mas te -
mos de dar o pri me i ro pas so. É im por tan te uma ma ni-
fes ta ção do Se na do da Re pú bli ca.

A li ber da de, no meu en ten der, é tão im por tan te
quan to o ar que res pi ra mos. Essa dis tri bu i ção de ces tas
bá si cas é ob je to de uma in di ca ção que tam bém apre-
sen ta rei, para que o Ple ná rio vote em mo men to opor tu-
no e a en vie à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. O
que está ocor ren do em mu i tos Esta dos da Fe de ra ção
bra si le i ra? O go ver no es ta du al com pra os ali men tos e
dis tri bui as cha ma das ces tas bá si cas. Alguns che gam a 
di zer, como já ouvi: “Re ce bi um fe i jão ca run cha do e um
ar roz im pres tá vel. De ram-me um pro du to es tra ga do, um 
pro du to de pés si ma qua li da de”. Isso é re du zir a con di-
ção do ser hu ma no! E quem es co lhe es sas pes so as
que re ce be rão es ses itens?

Vou dar um exem plo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, do que ocor reu quan do ocu pei por 90
dias a Pas ta da Inte gra ção Na ci o nal. Ali con se gui mos
mu dan ças. Fa lei com o Pre si den te da Re pú bli ca.
Nada de dis tri bu ir a ces ta bá si ca, nada de dar os ali -
men tos. Pri me i ro, fi ze mos o ca das tra men to dos ne-
ces si ta dos, que tem de ser fe i to por um con se lho mu -
ni ci pal e não pode fi car a cri té rio de go ver no ne nhum.
É a so ci e da de que tem de par ti ci par des se pro ces so,

o pa dre, o pas tor, o re pre sen tan te da as so ci a ção co -
mer ci al, são os mem bros de as so ci a ções de mo ra do-
res de ba ir ro. Faz-se, en tão, o ca das tra men to dos ver -
da de i ra men te ne ces si ta dos.

A par tir daí, o que fez o Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal? Pas sou a for ne cer um car tão para a pes-
soa apre sen tar nos Cor re i os, re ti rar o va lor cor res-
pon den te à ces ta bá si ca e exer ci tar a li ber da de da es -
co lha. A dona da casa fa zia as com pras, es co lhia en -
tre a qua li da de e a quan ti da de de ali men tos in dis pen-
sá ve is a sua fa mí lia e não re ce bia mais pro du tos en la-
ta dos, com pra dos pelo Go ver no de qual quer for ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Sr. Se na do res, a ver da-
de é que pode exis tir a ques tão ele i to ral. Com a cri a-
ção des ses con se lhos mu ni ci pa is, evi ta ría mos esse 
con te ú do ele i to ral à cus ta da fome do povo, o que é
inad mis sí vel. Isso é mais do que um ato de de ma go-
gia, por que é an ti cris tão e fere nos sos prin cí pi os. A
dona da casa tem o di re i to de ir ao su per mer ca do e
ad qui rir os pro du tos que en ten der ne ces sá ri os à
sua fa mí lia. Acho que isso é que é de bom al vi tre.
Em vez de o Go ver no com prar a ces ta bá si ca, de ve-
ria emi tir um car tão de cré di to e dis tri bu ir às fa mí li as
es co lhi das por um con se lho da so ci e da de. Meu
Deus do céu, não se fala em or ça men to par ti ci pa ti-
vo, não se fala que, na ela bo ra ção dos or ça men tos,
deve ha ver a par ti ci pa ção da so ci e da de, que se
deve ir aos ba ir ros e às pe ri fe ri as da ci da de ou vir os
ci da dãos, sa ber o que lhes in te res sa? Então, por
que a co mu ni da de não par ti ci pa da dis tri bu i ção da
ces ta bá si ca? Po si ti va men te, isso é um ab sur do.
Cre io que de ve mos mu dar o cri té rio.

Sr. Presidente, tenho um primeiro projeto...
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner. Fa zen-

do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Ra mez Te bet, não
me leve a mal, mas o Re gi men to é até para o pró prio
Pre si den te.

O SR RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – O Pre si-
den te deve ser o pri me i ro a se cur var ao Re gi men to e, 
em sen do pra ti ca men te ad ver ti do por V. Exª, no bom
sen ti do, pas sa a ter di re i to de, com mais ên fa se, fa zer
o que faço.

O pri me i ro pro je to, o de re so lu ção, diz res pe i to
ao es ta be le ci men to de alí quo ta zero do ICMS para
pro du to de ces ta bá si ca, in dis pen sá vel ao povo.

A ou tra é uma in di ca ção mi nha no sen ti do da cri -
a ção dos con se lhos mu ni ci pa is, para que as fa mí li as
ca ren tes es co lhi das re ce bam um car tão – e, por tan to,
o di nhe i ro – para ad qui rir o ali men to de se ja do. Encer -
ro meu pro nun ci a men to...
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
V. Exª me permite um aparte, Senador Ramez Tebet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Quero
obedecer à Mesa, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, o Sr. Pre si den te está ocu pan-
do a tri bu na para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Mas,
logo em se gui da, V. Exª po de rá se ins cre ver como Lí -
der, por que o tema in te res sa a V. Exª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vol to a
di zer que a li ber da de é tão im por tan te quan to o ar que 
res pi ra mos. A li ber da de de es co lha deve ser o im pe-
ra ti vo que o Se na do da Re pú bli ca deve ga ran tir a es -
sas fa mí li as.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Tem

V. Exª a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ape nas in for mo que, du ran te mi nha fala de hoje, co -
men ta rei o pro nun ci a men to do Se na dor Ra mez Te-
bet. Ape sar de que vou tra tar de ou tro as sun to, fa rei
con si de ra ções so bre o que S. Exª men ci o nou. Após a
Ordem do Dia, pe di rei a pa la vra, como Lí der, sem
pre ju di car os que es tão ins cri tos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) –  A

Mesa re gis tra que, na úl ti ma se ma na, nes ta Casa, V. Exª
abor dou tema nes sa li nha.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira.
Em seguida, iniciaremos a Ordem do Dia.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res. Se na dor Ra mez Te bet, ini ci al men-
te, di ri jo-me a V. Exª, para pres tar-lhe ho me na gem
sin ge la, par ti da do co ra ção, da es ti ma e do res pe i to
que te nho por V. Exª e tam bém a seu ir mão, fa le ci do
ines pe ra da men te e ain da jo vem, em seu Esta do, o
Mato Gros so do Sul, para onde V. Exª se des lo cou, le -
van do apo io, so li da ri e da de e as bên çãos de Deus,
para que o seu ir mão te nha uma vida per ma nen te
atra vés da me mó ria viva de que é me re ce dor. Re ce ba
os nos sos pê sa mes e tam bém os de Mi nas Ge ra is.

Qu e ro ago ra, des ta tri bu na, fa lar de Mi nas Ge -
ra is. Mas não vou tra tar de um sim ples as sun to re -
gi o nal, pois Mi nas é pra ti ca men te um con ti nen te, ou
uma na ção.

Ve nho, do Ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca,
trans mi tir à Casa e ao Bra sil as de ci sões de na tu re za
po lí ti ca to ma das on tem, em Mi nas Ge ra is e em Bra sí-
lia, pela via de com po si ções par ti dá ri as, que es tão
de fi nin do o rumo que Mi nas as su mi rá nes sas pró xi-
mas ele i ções.

Antes, re fi ro-me à in di ca ção do nome do nos so
Se na dor, meu com pa dre e ami go José Alen car,
como can di da to a Vice-Pre si den te na cha pa de Luiz
Iná cio Lula da Sil va na com po si ção es ta be le ci da
pelo PT e o PL*.

Nes ta hora, os mi ne i ros trans mi tem ao nos so
co le ga e emi nen te ami go José Alen car a ma ni fes ta-
ção sin ce ra no sen ti do de que lo gre bom de sem pe-
nho nas ele i ções e, com seu sa ber e ta len to, re pre-
sen te Mi nas nas de ci sões na ci o na is com dig ni da de,
equi lí brio e se re ni da de. A ele, por tan to, os nos sos vo -
tos de fe li ci da des.

Por ou tro lado, Mi nas tam bém in di cou, an te on-
tem, por in ter mé dio do PMDB, a can di da tu ra do atu al
Vice-Go ver na dor New ton Car do so, ao Pa lá cio da Li -
ber da de.

Ao mes mo tem po – e esta é a mi nha afir ma ção
mais re le van te –, on tem, ao lon go de 15 a 20 ho ras, a
Co mis são Exe cu ti va Mi ne i ra do Par ti do da Fren te Li be-
ral, a Ban ca da de De pu ta dos Fe de ra is, este Se na dor, o
Pre si den te do Par ti do e tam bém os De pu ta dos da
Assem bléia Le gis la ti va de Mi nas Ge ra is, de ba te mos o
pro ble ma da su ces são mi ne i ra, nas pro xi mi da des das
con ven ções, em que se rão for ma li za das de ci sões de fi-
ni ti vas com vis tas às ele i ções de ou tu bro pró xi mo.

 Ao ini ci ar esta co mu ni ca ção, de se jo, em nome de
Mi nas e dos mi ne i ros, trans mi tir um abra ço de so li da ri e-
da de, de apo io, de com pre en são, de es ti ma e de res pe i-
to, a um par la men tar mi ne i ro, Ro ber to Brant. Ele de se-
jou dis pu tar o Go ver no de Mi nas, em pe nhan do-se no
rumo de uma de fi ni ção que lhe per mi tis se dis pu tar as
ele i ções, mas, já à no i te, S. Exª de sis tiu de sua can di da-
tu ra, per mi tin do que o Par ti do da Fren te Li be ral, por
meio de sua Ban ca da es ta du al, dos De pu ta dos Fe -
de rais e Esta du a is, to mas se a de ci são de apo i ar a can -
di da tu ra do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos,
Depu ta do Aé cio Ne ves, ao Go ver no de Mi nas.

É um fato aus pi ci o so, uma de ci são his tó ri ca, to -
ma da em cli ma de de ba te, de con tro vér sia, mas tam-
bém de com pre en são a uma can di da tu ra que se está
fir man do cada vez mais, pelo que já foi ho mo lo ga da
pelo seu Par ti do, o PSDB, e que con ta in clu si ve com o
apo io do emi nen te Go ver na dor Ita mar Fran co, de Mi nas
Ge ra is. É nes se cli ma aus pi ci o so que Aé cio Ne ves se
apre sen ta como can di da to ao Pa lá cio da Li ber da de.
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O mo men to, pois, é de re go zi jo. E, nes ta hora,
me vem à me mó ria a fi gu ra de um mi ne i ro ilus tre: o
gran de Gus ta vo Ca pa ne ma, que foi Mi nis tro no Go-
ver no de Ge tú lio Var gas. Cer can do-se de efi ci en tes
au xi li a res, en tre eles in te lec tu a is e ar tis tas, Ca pa ne-
ma pro mo veu uma no tá vel ad mi nis tra ção, no pla no
in te lec tu al, cul tu ral e ad mi nis tra ti vo, ain da hoje me re-
ce do ra do res pe i to de to dos os bra si le i ros.

Qu an do da in di ca ção de meu nome à con ven-
ção par ti dá ria, para dis pu tar o Go ver no de Mi nas Ge -
ra is, re ce bi a vi si ta de Gus ta vo Ca pa ne ma, que, já me 
cum pri men tan do como pos sí vel Go ver na dor, fez ob -
ser va ções mu i to ele va das, para que eu ti ves se sem -
pre em men te que, num sé cu lo, por tan to du ran te cem
anos, so men te 25 mi ne i ros ocu pam o car go de Go-
ver na dor de Mi nas Ge ra is.

Todo ho mem pú bli co de se ja go ver nar o seu
Esta do. Mil ton Cam pos* de se jou e go ver nou Mi nas.
Com sa be do ria, com ta len to, com isen ção. E ter mi nou
sen do o gran de re for ma dor so ci al e po lí ti co, tan to em
Mi nas Ge ra is como no Bra sil, por ter sido tam bém Mi -
nis tro da Jus ti ça no Go ver no Cas te lo Bran co.

Ain da de Mi nas, ou tra fi gu ra ex po nen ci al a ser
evo ca da é a de Jus ce li no Ku bits chek. Foi ele o
gran de es ta dis ta que ele vou aos pín ca ros a sua ad -
mi nis tra ção e pro mo veu a re vo lu ção do oti mis mo,
ini ci al men te em Mi nas e, de po is, no Bra sil.  Jun ta-
men te com Mil ton Cam pos, JK é uma fi gu ra sem pre
lem bra da pe los bra si le i ros, in se ri do per ma nen te-
men te na his tó ria do Bra sil, ao lado de tan tos ou tros
mi ne i ros, como Ron don Pa che co e Au re li a no Cha-
ves de Men don ça.

To dos ti ve mos a pre o cu pa ção de go ver nar Mi-
nas Ge ra is ten do como di re triz o sen ti men to de res-
pon sa bi li da de e com hon ra dez. E é exa ta men te isso
que o Pa lá cio da Li ber da de sim bo li za, a des ti na ção de 
Mi nas Ge ra is e a li tur gia da vida mi ne i ra. Ali não en tra
quem não tem o dom de Mi nas e o dom da hon ra dez.

 Esta é a hora de lem brar a fi gu ra de Tan cre do
Ne ves, meu ad ver sá rio du ran te tam bém mu i tos anos.
Con cor ren do ao Go ver no de Mi nas, em 1982, der ro-
tou o can di da to da mi nha in di ca ção e do meu Par ti do,
Eli seu Re sen de. Eram oito mi lhões de ele i to res e per -
de mos a ele i ção por ape nas 250 mil vo tos. A ele i ção
de Tan cre do Ne ves, con tu do, mu dou o des ti no de Mi -
nas Ge ra is e do Bra sil.

E re cor do igual men te mo men to da his tó ria bra si-
le i ra em que, com a nos sa par ti ci pa ção e pela ori en ta-
ção e o pla ne ja men to do ex-Pre si den te Ernes to Ge i sel,
pro mo ve mos a res ta u ra ção de mo crá ti ca do País. Foi
quan do a fi gu ra de Tan cre do Ne ves sur giu como o
nome que po de ria con du zir o País ao en ten di men to e à

con ci li a ção, en se jan do um novo des ti no para o povo
bra si le i ro.

Tan cre do Ne ves foi a mi nha casa, em Belo Ho ri-
zon te, foi à casa de Au re li a no Cha ves, foi à re si dên cia
de Ron don Pa che co, e nos trans mi tiu o seu ape lo, num
abra ço co mo ven te, para que, to dos nós, seus opo si to-
res, pu dés se mos pro mo ver uma ali an ça em se gui da à
dis ten são len ta, gra du al e se gu ra do ex-Pre si den te
Ernes to Ge i sel. Se ria o ce ná rio para que ele, Tan cre do,
pu des se go ver nar o País em cli ma de li ber da de e com
ele i ções di re tas. As ele i ções di re tas não se re a li za ram,
mas a cam pa nha foi re a li za da com tal di men são, com
tal ex pres são, com ta ma nho de se jo por uma ele i ção
lim pa e cla ra que, em bo ra pre va le cen do o pro ces so in -
di re to, to dos os bra si le i ros par ti ci pa ram da cam pa nha
em pra ça pú bli ca.Tan cre do Ne ves in fe liz men te não che -
gou a as su mir o Go ver no do Bra sil.

Em Mi nas, trans mi ti o Go ver no do Esta do a Tan-
cre do num cli ma bas tan te ás pe ro, mas de com pre en-
são, di an te da tra di ção his tó ri ca de Mi nas Ge rais, e
guar da mos a es ti ma e o res pe i to, que per ma ne ce ram
en tre nós du ran te todo o res to da sua vida.

Ao lado de Tan cre do Ne ves, co me ça va a sur gir
a fi gu ra de um jo vem va lor, Aé cio Ne ves, o atu al Pre si-
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos. Eco no mis ta, nas ci-
do em 10 de mar ço de 1960, fi lho de Aé cio Fer re i ra da 
Cu nha, que foi De pu ta do Fe de ral e can di da to a Se na-
dor na cha pa de Ita mar Fran co à épo ca das ele i ções,
e de Inês Ma ria To len ti no Ne ves.

De pu ta do Fe de ral por qua tro man da tos su ces si-
vos, Aé cio Ne ves, com ple na li ber da de e num cli ma de
res ga te da ima gem de Mi nas, can di da ta-se ago ra ao
Go ver no de Mi nas Ge ra is. O Par ti do da Fren te Li be ral
dis cu tiu e ava li ou o as sun to, du ran te pra ti ca men te todo
o dia de on tem. E após qua se 20 ho ras de de ba te en tre
os Par la men ta res mi ne i ros, no pla no fe de ral e no pla no
es ta du al, e a Co mis são Exe cu ti va do Par ti do, à no i te, o
ta len to so, o bri lhan te par la men tar Ro ber to Brant de sis-
tiu da sua can di da tu ra, abrin do ca mi nho para que se
per mi tis se a con ci li a ção e, com ela, o en ten di men to em
tor no de uma de ci são que não fe ris se a tra di ção de Mi -
nas e do par ti do em so lu ci o nar in ter na men te as suas di -
ver gên ci as, e en con trar o ca mi nho de Mi nas para pro-
mo ver o nos so Esta do a uma po si ção de par ti ci pa ção
nas de ci sões na ci o na is.

Às 9 ho ras da no i te de on tem, sur giu a de ci são
da re pre sen ta ção mi ne i ra no Con gres so Na ci o nal, na
Assem bléia Le gis la ti va e na di re ção es ta du al do Par -
ti do, sob a pre si dên cia do Sr. Clé sio Andra de, Pre si-
den te da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Trans por tes e
meu su plen te no Se na do, com a par ti ci pa ção ilus tre
de dois gran des no mes que par ti ci pa ram do Go ver no
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Fer nan do Hen ri que Car do so, o Sr. Car los Me les, Mi -
nis tro do Espor te e Tu ris mo, e o Sr. Ro ber to Brant, Mi -
nis tro da Pre vi dên cia, dois ex ce len tes mi nis tros: de ci-
di mos apo i ar a can di da tu ra de Aé cio Ne ves ao Go ver-
no de Mi nas Ge ra is.

 Asse gu ra da a par ti ci pa ção do meu Par ti do da
Fren te Li be ral na fu tu ra cons ti tu i ção do Go ver no de
Aé cio Ne ves no Pa lá cio da Li ber da de, foi so li ci ta do
que o nos so par ti do in di cas se, como fará com cer te za
na pró xi ma se gun da-fe i ra, um nome para Vice-Go ver-
na dor do Esta do e ou tro para Se na dor da Re pú bli ca.
Essa foi a de ci são to ma da.

De ou tro lado, há a dor e o tor men to de não se
ter che ga do a um en ten di men to com o ta len to so,
com pe ten te e lú ci do De pu ta do Ro ber to Brant*. No en -
tan to, di an te da sua de sis tên cia e da sua com pre en-
são nes se ca pí tu lo, de ve mos ali ar-nos, num cli ma de
har mo nia e de cam pa nha in ten sa, que de sen vol ve re-
mos a par tir de ago ra, prin ci pal men te de po is das con -
ven ções, para que Aé cio Ne ves ve nha a ser, como
que re mos, o fu tu ro Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, no
Pa lá cio da Li ber da de.

Como seu nome bem ex pres sa, esse Pa lá cio é
o sím bo lo da li ber da de.  Pou cos pa lá ci os de Go ver no
no Bra sil têm a his tó ria e a di men são do Pa lá cio da Li -
ber da de, sede do Go ver no de Mi nas. Ao lem brar mos
que, em um sé cu lo, ape nas 25 mi ne i ros ocu pa ram o
car go de Go ver na dor do Esta do – como ex pli ca va
Gus ta vo Ca pa ne ma* –, de ve mos enal te cer a par ti ci-
pa ção de to dos aque les que o fi ze ram com dig ni da de
e res pe i to.

Res sal to, ao fi nal, que na pró xi ma se gun da-fe i-
ra, a Co mis são Exe cu ti va do Par ti do, com 18 in te-
gran tes, in di ca rá à con ven ção par ti dá ria, em en ten di-
men to pos sí vel com o De pu ta do Aé cio Ne ves, os nos -
sos can di da tos a Vice-Go ver na dor de Mi nas Ge ra is e
a Se na dor da Re pú bli ca.

É essa a co mu ni ca ção que faço à Casa, para re -
gis trar uma de ci são his tó ri ca e que cer ta men te le va rá
a ali an ça en tre o PSDB, o PFL e ou tros par ti dos po lí ti-
cos a ocu par dig na men te o Pa lá cio da Li ber da de, res -
ga tan do, até com o apo io do Sr. Ita mar Fran co, a his -
tó ria, a gran de za e o de sen vol vi men to de Mi nas Ge ra-
is, um Esta do que me re ce sem pre o res pe i to e a con -
si de ra ção de to dos os bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i ra o Sr. Ca sil do Mal da ner, de i xa a ca-
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su ces-
si va men te pe los Srs. Ra mez Te bet,
Pre si den te e Amir Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lando) – Prorrogo a
Hora do Expediente por mais cinco minutos para uma
comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º,
do Regimento Interno.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da-
ner e, em se gui da, ini ci a re mos a Ordem do Dia.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. 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, o Pre si den te des ta
Casa, o ilus tre Se na dor Ra mez Te bet, foi à tri bu na e
abor dou três te mas fun da men ta is: a cri mi na li da de no
Bra sil e a in se gu ran ça por que pas sa a fa mí lia bra si le i ra;
a re for ma tri bu tá ria que se aguar da há mu i to tem po e é
fun da men tal ao País, uma vez que hoje pa ga mos apro xi-
ma da men te um ter ço do PIB em im pos tos, ta xas, con tri-
bu i ções. E fi na li zou di zen do que hoje a dis tri bu i ção de ali -
men tos da for ma como sói acon te cer de ces tas bá sicas
não é a me lhor, e que de ve ria ser fe i ta pe los Cor re ios. Ele,
quan do foi Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, em bo ra por
pou co tem po, ins ti tu iu um sis te ma por meio do qual, pe -
los Cor re i os, as fa mí li as mais ca ren tes re ce bi am os res -
pec ti vos va lo res. Aliás, há a tese do car tão ele trô ni co
para que as fa mí li as ca ren tes do Bra sil te nham o mí ni mo
de dig ni da de de vida em to dos os sen ti dos.

Essa tese do car tão, das con di ções mí ni mas, já
foi le van ta da nes ta Casa, não de ago ra, pelo emi nen-
te Se na dor Edu ar do Su plicy, que ain da hoje pre ten de
abor dar esse tema. S. Exª tem de fen di do sem pre a
ren da mí ni ma para que as fa mí li as ca ren tes do Bra sil
te nham um pou co de dig ni da de para vi ver.

Den tro des se guar da-chu va, des sa aná li se da se -
gu ran ça, da re for ma tri bu tá ria e das mí ni mas con di ções
de vida das fa mí li as ca ren tes, eu di ria que, en tre os três,
o go ver no bra si le i ro de ve ria dar mais ên fa se ao da re for-
ma tri bu tá ria, não se des cu i dan do da cri mi na li da de nem
da ren da mí ni ma. Sei que a le gis la ção não per mi te fa zer
uma re for ma tri bu tá ria para vi ger a par tir de ago ra, mas
po de ria mu i to bem pre pa rar o País para a com pe ti ção in -
ter na ci o nal, fa zen do a re for ma este ano para en trar em
vi gor a par tir de ja ne i ro do ano que vem. Isso até pela
pró pria Cons ti tu i ção é pos sí vel. Pen so que, aí sim, o Go -
ver no bra si le i ro, o Pre si den te da Re pú bli ca, até para fe-
char com cha ve de ouro o seu Go ver no, po de ria im plan-
tar esse sis te ma, pre pa ran do a in dús tria na ci o nal para
com pe tir no mun do. Essa com pe ti ção se ria im por tan te.
Como dis se an tes, cer ca de um ter ço do PIB bra si le i ro
hoje é des ti na do a en car gos so ci a is, im pos tos, ta xas etc.
Então a gran de sa í da é pre pa rar o país para com pe tir no
mun do, ti ran do essa car ga da pi râ mi de e jo gan do no
sen ti do ho ri zon tal. Com isso, va mos de ses ti mu lar os so -
ne ga do res do Bra sil, fa zen do com que to dos sa i am à luz
do dia e, na for ma li da de, pre pa rar o País para o fu tu ro e a 
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in dús tria na ci o nal, ofe re cen do mais em pre gos e mais es -
ta bi li da de. A pró pria ge ra ção será me lhor.

Não po de ria de i xar de fa zer esta co mu ni ca ção,
Sr. Pre si den te, no dia em que o ilus tre Pre si den te
des ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet, vai à tri bu na e
ana li sa es tes três te mas fun da men ta is: se gu ran ça,
re for ma tri bu tá ria e ren da. Como dis se an tes, quan do
Mi nis tro da Inte gra ção em bo ra por pou co tem po, S.
Exª con se guiu fa zer com que os re cur sos che gas sem
às fa mí li as para que pu des sem elas mes mas de ci dir
o que ad qui rir para sua ma nu ten ção. São te ses im-
por tan tes, sem dú vi da al gu ma.

Essa era a co mu ni ca ção que não po de ria de i xar
de fa zer, Sr. Pre si den te e no bres co le gas.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner o Sr. Amir Lan do 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 (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, indicação que será lida pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Franscelino Pereira.

É lida a seguinte:

INDICAÇÃO Nº 5, DE 2002

Nos ter mos do art. 224 do Re gi men to Inter no,
su gi ro à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos que pro -
ce da a es tu do que vi a bi li ze pos sí vel pro po si ção le gis-
la ti va que vise à subs ti tu i ção da ces ta bá si ca pelo cor -
res pon den te va lor em di nhe i ro.

Jus ti fi ca ção

A ces ta bá si ca cons ti tui-se em ele men to fun da-
men tal para a sub sis tên cia de gran de nú me ro de pes -
so as que se en con tram em si tu a ção pre cá ria no que
diz res pe i to à ali men ta ção. Não res ta dú vi da quan to à
sua im por tân cia como ins tru men to de po lí ti ca com-
pen sa tó ria, prin ci pal men te em mo men tos de cri se
eco nô mi ca, as sim como nas re giões mais po bres de
nos so País.

Entre tan to, é ne ces sá rio que se ana li sem a efi -
ciên cia, a efi cá cia e a eco no mi ci da de do ins tru men to
ces ta bá si ca como a for ma mais ade qua da de se
com ba ter a po bre za. De fato, a ces ta bá si ca en vol ve
todo um pro ces so de lo gís ti ca e de com pras que con -
tri bui em mu i to para bu ro cra ti zar o aten di men to aos
mais po bres, ao mes mo tem po em que gera um cus to
de in ter me di a ção bas tan te ele va do, o que de sa pa re-
ce ria caso se tro cas se a ces ta bá si ca para uma re mu-
ne ra ção em di nhe i ro.

Além do mais, o en ca mi nha men to do re cur so di -
re ta men te ao be ne fi ciá rio re du zi ria os des vi os, bem
como o uso po lí ti co ina de qua do do re fe ri do ins tru-
men to. Por tan to, po der-se-ia pen sar em en ca mi nha-

men to dos re cur sos no va lor cor res pon den te à ces ta
bá si ca a par tir de agên ci as de cor re io ou, até mes mo,
de agên ci as lo té ri cas.

O ob je ti vo que se al me ja é o de pro pi ci ar um de -
ba te que, se pos sí vel, vi a bi li ze um novo ins tru men to
de com ba te à po bre za em nos so país, o qual seja
mais des bu ro cra ti za do, me nos vul ne rá vel à in ge rên-
cia po lí ti ca e mais vol ta do aos in te res ses do ci da dão.
Assim, faz-se ne ces sá rio que a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos apro fun de os es tu dos so bre a le ga li-
da de e a ope ra ci o na li da de da pre sen te in di ca ção.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ra mez Te bet.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A in di ca-
ção será pu bli ca da e re me ti da à Co mis são com pe ten te.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo 1º Secretário em exercício, Senador
Francelino Pereira.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 181, DE 2002

Alte ra a Lei n° 9.424, de 24 de de-
zem bro de 1996 e es ta be le ce re gra de
cál cu lo para a com ple men ta ção de que
tra ta o art. 6º da lei.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 9.424, de 24 de de zem-

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

”Art. 6º ...................................................
§ 1º O va lor mí ni mo anu al por alu no,

res sal va do o dis pos to no § 4º, cor res pon de rá
à ra zão en tre a pre vi são da re ce i ta to tal para
o Fun do e a ma trí cu la to tal do en si no fun da-
men tal no ano an te ri or, acres ci da do to tal es ti-
ma do de no vas ma trí cu las, ob ser va do o dis-
pos to do art. 2º, § 1º, in ci so I. (NR)

..............................................................
§ 3º As trans fe rên ci as dos re cur sos

com ple men ta res a que se re fe re este ar ti go
se rão re a li za das men sal e di re ta men te às
con tas es pe cí fi cas a que se re fe re o art. 3º,
sen do ve da do, sob qual quer ar gu men to, o
seu con tin gen ci a men to. (NR)

..............................................................
§ 6º O Tri bu nal de Con tas da União di -

vul ga rá, até o úl ti mo dia útil do mês de fe ve-
re i ro, o va lor de que tra ta o § 1º. (NR)
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Jus ti fi ca ção

O Fun do de Ma nu ten ção do Ensi no Fun da men-
tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio – FUNDEF, foi ins ti-
tu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 1996,
com o fito de ga ran tir ao Ensi no Fun da men tal uma
par ce la subs tan ci al dos re cur sos cons ti tu ci o nal men te
des ti na dos à Edu ca ção.

Tra di ci o nal men te, aos mu ni cí pi os tem sido atri -
bu í da a res pon sa bi li da de pela con du ção do en si no
fun da men tal; aos Esta dos pelo en si no mé dio, res tan-
do à União a in cum bên cia pelo en si no su pe ri or, além
da com ple men ta ção da mis são dos es ta dos e mu ni cí-
pi os nas obri ga ções edu ca ci o na is de cada um.

A Car ta Mag na de 1988, em aten di men to a an -
se i os e as pi ra ções so ci a is ex pres sa das quan do de
sua ela bo ra ção, tra tou de am pli ar es sas obri ga ções
das três es fe ras do Po der Pú bli co, ge ran do com pro-
mis sos que, se por um lado pos si bi li ta ri am a ga ran tia
da re du ção do ín di ce de anal fa be tis mo no País, por
ou tro re dun da ri am no alar ga men to da com ple xi da de
da ges tão da Edu ca ção.

Após pou co tem po de vi gên cia de nos so novo
Di plo ma Ma i or, já se ob ser va va que, ao sis te ma edu -
ca ci o nal es ta ria fal tan do re gu la men ta ção que pu des-
se cor res pon der à ga ran tia de qua li da de no ser vi ço
ofe re ci do. Qu an ti ta ti va men te, es pe ci al men te no re fe-
ren te à es co la ri da de obri ga tó ria, se re gis tra vam
avan ços sig ni fi ca ti vos, mas a dis per são dos es for ços
dos três ní ve is go ver na men ta is ge ra va gran de he te ro-
ge ne i da de no ní vel do aten di men to es co lar. Ha ve ria
que se de fi nir pa péis na dis tri bu i ção dos re cur sos
cons ti tu ci o na is.

A Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de 1996, re gu-
la men ta da pela Lei nº 9.424/96, cons ti tu iu-se nes sa
de ter mi nan te, im pon do per cen tu a is na ga ran tia de
vin cu la ção de cer ca de 1,5% do PIB bra si le i ro ao en -
si no fun da men tal, que pas sou a con tar com es ses re -
cur sos a par tir de 1º de ja ne i ro de 1998.

Foi cri a do o Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi-
men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma -
gis té rio, que pas sou a con tar com 15% das se guin tes
fon tes de ar re ca da ção: Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu -
ni cí pi os – FPM; Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos –
FPE; Impos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi-
ços – ICMS; Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos,
pro por ci o nal às ex por ta ções – IPI-exp.; De so ne ra ção
de Expor ta ções, de que tra ta a Lei Com ple men tar nº
87/96, além de com ple men ta ção da União aos Esta dos
onde a re ce i ta ori gi nal men te ge ra da não fos se su fi ci en-
te para a ga ran tia de um va lor por alu no/ano igual ou su -
pe ri or ao va lor mí ni mo na ci o nal.

À Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal res tou a in-
cum bên cia da efe ti va ção dos cál cu los cor res pon den-
tes, a par tir de es ti ma ti vas de ar re ca da ção, for ne ci-
das pe los go ver nos es ta du a is.

Mon ta da a equa ção, es ta ria tudo cor ren do mu i-
to bem, se a fi xa ção do va lor alu no/ano es ti ves se cor -
res pon den do aos pa drões re a is de seu cus to. Aos re -
pas ses efe tu a dos pela União, na com ple men ta ção a
que se com pro me te ano a ano, tem fal ta do va lor sig ni-
fi ca ti vo ao cum pri men to das obri ga ções a que se im -
pu se ram os es ta dos e mu ni cí pi os.

Des de a im plan ta ção do Fun do de Ma nu ten ção
e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va -
lo ri za ção do Ma gis té rio, FUNDEF, vem-se ob ser van-
do uma sig ni fi ca ti va di fe ren ça en tre o va lor per ca pi ta
fi xa do pela União e o pre vis to na Lei nº 9.424, de 24
de de zem bro de 1996.

Por di ver sas ve zes o Con se lho Na ci o nal de Se-
cre tá ri os de Edu ca ção – CONSED, tem se re u ni do e
cha ma do a aten ção das au to ri da des para o pro ble ma.

Estu dos ela bo ra dos por aque le Con se lho apon -
tam as se guin tes de fa sa gens:

No exer cí cio de 1998, o va lor per ca pi ta de ve ria
cor res pon der a R$418,17, ten do sido es ti pu la do pela
União a quan tia de R$315,00. Uma de fa sa gem de
R$103,77.

No exer cí cio de 1999, o va lor, nos mol des da lei do
Fun def, cor res pon de ria a R$449,96, mas o fi xa do foi de
R$315,00. Nova de fa sa gem, já, ago ra, de R$134,96.

No ano de 2000, hou ve uma di fe ren ci a ção. Para
uma es ti ma ti va cor res pon den te a R$494,90, para cri an-
ças de 1ª à 4ª sé rie e de R$519,60, para as de 5ª à 8ª
sé rie e da Edu ca ção Espe ci al, hou ve a es ti pu la ção, res -
pec ti va men te, de R$333,00 e R$349,65, cor res pon den-
do a uma di fe ren ça de R$161,90 e R$169,95.

Em 2001, para pre vi sões na or dem de R$541,80 
para 1ª à 4ª sé rie e R$568,90, para 5ª à 8ª sé rie e
Edu ca ção Espe ci al, fo ram re pas sa dos va lo res ba se-
a dos em R$363,00 e R$381,15, de fa sa gem de
R$178,80 e R$187,75.

Por tan to, há ne ces si da de de se pro vi den ci ar, o
quan to an tes, uma for ma de sa nar essa de fa sa gem,
que tem sido sig ni fi ca ti va para as uni da des da Fe de ra-
ção bra si le i ra, sob pena de ver mos com pro me ti do o es -
for ço no sen ti do de se qua li fi car o en si no fun da men tal
re pre sen ta do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14/96.

Há que se pre ser var a exis tên cia do Fun def. Mas,
aci ma de tudo, ga ran tin do-lhe um aten di men to de qua li-
da de, com con di ções de aper fe i ço a men to e for ta le ci-
men to como me ca nis mo fi nan ci a dor efi caz do en si no
obri ga tó rio.E isso só será pos sí vel, me di an te o cum pri-
men to da le gis la ção, es pe ci al men te na for ma de se es -
ta be le cer o cál cu lo do va lor mí ni mo por alu no.

Este o in tu i to do pre sen te pro je to que sub me to à 
con si de ra ção dos emi nen tes pa res, na cer te za de
que, pelo seu ele va do al can ce so ci al, me re ce rá o
apo io des ta e da ou tra Casa do Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Pa u lo Sou to.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten-
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da-
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, na 
for ma pre vis ta no art. 60, § 7°, do Ato das 
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as
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. 6º A União com ple men ta rá os re cur sos do
Fun do a que se re fe re o art. 1º sem pre que, no âm bi to
de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, seu va lor por
alu no não al can çar o mí ni mo de fi ni do na ci o nal men te.

§ 1° O va lor mí ni mo anu al por alu no, res sal va do
o dis pos to no § 4º, será fi xa do por ato do Pre si den te
da Re pú bli ca e nun ca será in fe ri or à ra zão en tre a pre -
vi são da re ce i ta to tal para o Fun do e a ma trí cu la to tal
do en si no fun da men tal no ano an te ri or, acres ci da do
to tal es ti ma do de no vas ma trí cu las, ob ser va do o dis -
pos to no art. 2º, § 1º, in ci sos I e I.

§ 2º As es ta tís ti cas ne ces sá ri as ao cál cu lo do
va lor anu al mí ni mo por alu no, in clu si ve as es ti ma ti vas
de ma trí cu las, te rão como base o cen so edu ca ci o nal
re a li za do pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to,
anu al men te, e pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União.

§ 3º As trans fe rên ci as dos re cur sos com ple men ta-
res a que se re fe re este ar ti go se rão re a li za das men sal e
di re ta men te às con tas es pe cí fi cas a que se re fe re o art. 3º.

§ 4º No pri me i ro ano de vi gên cia des ta lei, o va -
lor mí ni mo anu al por alu no, a que se re fe re este ar ti-
go, será de R$300,00 (tre zen tos re a is).

§ 5º Na com ple men ta ção da União, pre vis ta
nes te ar ti go, é ve da da a uti li za ção de re cur sos da
Con tri bu i ção So ci al do Sa lá rio Edu ca ção, de que tra ta
o art. 212, § 5°, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Dis po si ti vo Ve ta do)
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 14, DE 1996

Mo di fi ca os arts. 34, 208, 211 e 212
da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da-
ção ao art 60 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3° 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:

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

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Assun 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 182, DE 2002

Esta be le ce re gras de ga ran tia para
es ta be le ci men tos co mer ci a is su je i tos a re -
gi me ju rí di co de for ne ci men to atra vés de
for ne ce dor úni co e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1° A em pre sa co mer ci al que con tra tar ter ce-
i ros para re pre sen ta ção de seus pro du tos ou mar ca,
es ta be le cen do con di ções ge ra is de exer cí cio de tais
ati vi da des e re ser van do-se a po si ção de úni ca for ne-
ce do ra da con tra ta da é obri ga da a es ti mar a ren ta bi li-
da de a ser au fe ri da pelo in ves ti men to que so li ci ta e
ga ran tir a re a li za ção de, no mí ni mo, 2/3 (dois ter ços)
des ta ren ta bi li da de.

Art. 2° A cada tri mes tre ca len dá rio será efe tu a da
com pa ra ção do va lor de ven da ao pú bli co de cada uni -
da de de pro du to ob je to do con tra to de for ne ci men to
com a ren ta bi li da de in for ma da pelo for ne ce dor a quem 
ca be rá com ple men tar, até o li mi te de 2/3 (dois ter ços),
o mon tan te da ren ta bi li da de es ti ma da quan do da con -
tra ta ção, caso o re sul ta do da com pa ra ção re sul te in fe-
ri or ao va lor es ti ma do quan do da con tra ta ção.

Pa rá gra fo Úni co. O va lor ga ran ti do nes te ar ti go
será pago sem qual quer des con to ou com pen sa ção
di re ta men te ao con tra to ex clu si vo do con tra tan te res -
pon sá vel pela ga ran tia de que tra ta a pre sen te lei.

Art. 3° A va ri a ção para me nor da ren ta bi li da de
es ti ma da so men te será apli ca da pelo con tra tan te no
pri me i ro tri mes tre de cada ano ca len dá rio e após:

a) Jus ti fi ca ti va es cri ta e acom pa nha da
de de mons tra ção cla ra apre sen ta da pelo
con tra tan te a to dos os seus con tra ta dos;

b) Ace i ta ção da jus ti fi ca ti va, por es cri-
to, de pelo me nos 75% (se ten ta e cin co por
cen to) das em pre sas co mer ci a is ou re pre-
sen tan tes con tra ta dos para re pre sen ta ção
da que la mar ca ou pro du tos for ne ci dos com
ex clu si vi da de pelo con tra tan te.

Art. 4º O não pa ga men to pelo con tra tan te do
va lor de ajus te a que se re fe re a pre sen te lei no ven-
ci men to de cada um dos tri mes tres ca len dá rio de
cada ano ci vil au to ri za, sem pre ju í zo da res pon sa bi li-
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da de ci vil de cor ren te, ao con tra ta do con si de rar res-
cin di do o con tra to no que tan ge à ex clu si vi da de exi gi-
da, pelo que lhe fica fa cul ta da a con tra ta ção de re-
pre sen ta ção ou re pre sen ta ções de ter ce i ros, para
exer cí cio con co mi tan te com a re pre sen ta ção ina dim-
plen te, in clu si ve com uti li za ção das mes mas ins ta la-
ções fí si cas.

Pa rá gra fo úni co. A con tra ta ção de nova re pre sen-
ta ção nos ter mos des te ar ti go as se gu ra ao con tra to a
sua con ti nu i da de, mes mo de po is de re gu la ri za do o dé -
bi to do con tra tan te ori gi nal e não pode ser to ma da
como ca u sa de res ci são con tra tu al pelo mes mo.

Art. 5º É fa cul ta do ao con tra tan te e seus con -
tra ta dos, es tes re pre sen tan do no mí ni mo 75% (se -
ten ta e cin co por cen to) do uni ver so de em pre sas
ou re pre sen tan tes con tra ta dos, de li be rar so bre a
sus pen são ou re du ção do va lor a ser com ple men ta-
do tri mes tral men te quan do as sim de ter mi nar a con -
jun tu ra eco nô mi ca.

§ 1º A sus pen são da com ple men ta ção de vi da
não pode ser ajus ta da por pe río do su pe ri or a dois tri -
mes tres con se cu ti vos ou três tri mes tres al ter na dos a
cada triê nio.

§ 2º O en ten di men to para sus pen são ou re du-
ção da com ple men ta ção tri mes tral da ren ta bi li da de
será efe tu a do por meio das en ti da des de clas se, ain -
da que de na tu re za ci vil, des de que te nham âm bi to
na ci o nal, que re pre sen tem a res pec ti va ca te go ria
eco nô mi ca sem pre que es tas exis ti rem ou le gis la ção
es pe ci al as sim de ter mi nar.

§ 3º Os en ten di men tos ce le bra dos na for ma do
pa rá gra fo an te ri or obri ga rão a to dos os in te gran tes da 
ca te go ria eco nô mi ca, vi gen do para as par tes com for -
ça de lei.

§ 4º Ten do em vis ta a ne ces si da de de es tru tu ra-
ção e ma nu ten ção das en ti da des re fe ri das no pa rá-
gra fo se gun do su pra, fi cam os in te gran tes das ca te-
go ri as eco nô mi cas de que se tra ta obri ga dos à fi li a-
ção e con tri bu i ção so ci al fi xa das pe las mes mas.

Art. 6º A pre sen te lei apli ca-se a to dos os con tra-
tos exis ten tes, in clu si ve os ce le bra dos sob os tí tu los
de fran quia ou de con ces são co mer ci al ex clu si va.

Pa rá gra fo úni co. Para os con tra tos vi gen tes na
data de vi gên cia da pre sen te lei é con ce di do o pra zo
de três me ses para sua adap ta ção, in clu si ve para a fi -
xa ção, pelo for ne ce dor ex clu si vo, do mon tan te es ti-
ma do de ren ta bi li da de mí ni ma para exer cí cio da re-
pre sen ta ção ex clu si va de que se tra ta.

Art. 7º A res ci são do con tra to pro vo ca da pelo
tão só de sin te res se do con tra tan te, sem que o con tra-
ta do te nha con cor ri do para a in vi a bi li za ção da con ti-
nu i da de do ne gó cio con tra ta do, gera para o con tra-
tan te a obri ga ção de ime di a ta in de ni za ção com pos ta,
no mí ni mo, pela to ta li da de dos in ves ti men tos re a li za-

dos pelo con tra ta do para ins ta la ção e ope ra ção da re -
pre sen ta ção de que se tra ta, in clu si ve o ca pi tal de giro
re que ri do pelo con tra tan te, além da com po sição de
per das e da nos e lu cros ces san tes, apu rá ve is na for -
ma da lei ci vil.

Art. 8º A in tro du ção de me ca nis mos de ven da di -
re ta pelo con tra tan te, mas não li mi ta das a ope ra ções
por fa tu ra men to di re to; ace i ta ção de pe di dos ou en co-
men das via in ter net ou ou tras as se me lha das de vem
as se gu rar ao con tra ta do re mu ne ra ção com pa tí vel
com o re sul ta do que de i xa de ser au fe ri do pela ven da
po ten ci al per di da pelo con tra ta do.

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

Art. 10. Re vo gam-se as dis po si ções em con -
trá rio.

Jus ti fi ca ção

O di re i to nas ce dos fa tos, pro cla ma Ihe ring. (jus
ori tur fac tus).

E, no tema que exa mi na mos a má xi ma ga nha
es pe ci al re le vân cia.

Com efe i to, o de sen vol vi men to da eco no mia
bra si le i ra trou xe, em seu bojo, ino va ções que não en -
con tram, no di re i to po si ti vo, su fi ci en te gua ri da.

E o caso das em pre sas de ma i or por te que, na
bus ca sem ris cos de am pli a ção de seus mer ca dos, in -
cum bem em pre sas me no res (ou mes mo pes so as na -
tu ra is) de re pre sen tá-las nos di ver sos mer ca dos em
que pre ten dem atu ar sem que, to da via, as su mam
qual quer ris co pela ta re fa que de le gam.

Afe i tas à co mer ci a li za ção mas si fi ca da de pro-
du tos de ele va do cus to uni tá rio; ci en tes da ne ces si-
da de de con ta to di re to com os di ver sos mer ca dos em
que se des do bra o País; sa be do ras do ele va do – se -
não im pos sí vel – cus to da ma nu ten ção de es tru tu ra
de co mer ci a li za ção fi nal de seus pro du tos em inú me-
ros pon tos onde tam bém se pres ta a as sis tên cia téc -
ni ca aos pro du tos ven di dos; cons ci en te de que tal es -
tru tu ra de co mer ci a li za ção apre sen ta-se como de efi -
ciên cia ope ra ci o nal du vi do sa, op tam tais em pre sas
pela so lu ção já tes ta da alhu res: a con tra ta ção de em -
pre sas (ou re pre sen tan tes) que, atu an do no lu gar o
fa bri can te ou li cen ci a dor da mar ca ou ser vi ço, ve-
nham a se de di car ex clu si va men te à co mer ci a li za ção
dos pro du tos ou ser vi ços da que le pro du tor.

Nas ce ram, as sim, os con tra tos de no mi na dos de
con ces são co mer ci al (de lar ga uti li za ção na in dús tria
au to mo bi lís ti ca) e os con tra tos de li cen ci a men to ou
fran qui as que, em fun ção da mul ti pli ci da de de em pre-
sas que con tra ta vam com o mes mo pro du tor, vi e ram a
se ca rac te ri zar pela iden ti da de de suas cláu su las que,
pro pos tas en glo ba da men te ao can di da to ao exer cí cio
da re pre sen ta ção, de ve ri am ser ace i tas tam bém sem
mar gem para dis cus são, ca rac te ri zan do-se, pois, tais
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ajus tes como ver da de i ros con tra tos de ade são, onde a
for ma ção da von ta de dos con tra en tes de cor re da sim-
ples ace i ta ção de um dos con tra tan tes às con di ções
pre vi a men te ofer ta das pelo ou tro.

É esta, tam bém, a opi nião de ju ris tas como Bu is-
son, M. de Lag ger e Tran de au de Mar sac a pro pó si to
do con tra to de con ces si on ex clu si ve ce le bra do pela 
in dús tria fran ce sa, com ca rac te rís ti cas bas tan te si mi-
la res àque les ce le bra dos no Bra sil. (cf. Étu de sur le
Con trat du Con ces si on Exclu si ve, Si rey, 1968).

Evi den te men te, em tais con tra ta ções, re ser-
va-se o con tra tan te que ofer ta re pre sen ta ção, o di re i-
to de ser o for ne ce dor ex clu si vo da que le que com ele
ve nha con tra tar. Tam bém im põe, no con tra to que não
ad mi te ne go ci a ções (pois que de ade são) con di ções
de in ves ti men to mí ni mo; pa drões de ins ta la ção; lo ca-
li za ção; es tru tu ra ção ad mi nis tra ti va e mu i tos ou tros
as pec tos que, na re a li da de, ter mi nam por li mi tar o
con tra ta do no pró prio exer cí cio da ges tão de sua em -
pre sa ou ati vi da de.

Tam bém de for ma evi den te, evi tam tais con tra-
tan tes men ci o nar a lu cra ti vi da de pos sí vel no ne gó cio
que ofe re cem – e para o qual exi gem os in ves ti men-
tos ou para cuja ges tão in ter fe rem sis te ma ti ca men te
– ou mes mo re cu sam-se as se gu rar até mes mo a pos -
si bi li da de de qual quer ga nho. Tra ta-se, por tan to, de
for ma per ver sa de ces são dos ris cos em pre sa ri a is
que são, em sua to ta li da de trans fe ri dos para em pre-
sá ri os de  me nor por te, in ca pa zes de fa zer fren te à
pres são exer ci da pelo con tra tan te ma i or que, na for -
ma re a li za da, tor na-se ain da o for ne ce dor úni co da
pe que na em pre sa con tra ta da.

Tal si tu a ção le vou mu i tos, após cons ta tar a dis -
pa ri da de de for ças eco nô mi cas en tre o con tra tan te –
em re gra uma em pre sa de gran de ex pres são e, mu i-
tas ve zes, de atu a ção su pra na ci o nal – e o con tra ta do
– sem pre uma em pre sa de me nor por te eco nô mi co,
de ca pi tal na ci o nal do país em que se ins ta la – a con -
tes tar o dog ma da li ber da de con tra tu al, ad vo gan do a
in ter ven ção es ta tal no cam po do con tra to, com vis tas
a equi li brar as re la ções de for ça dís pa res que se ma -
ni fes ta vam.

Estri ba dos na fra se de La Cor da i re, para quem
”en tre o for te e o fra co a lei li ber ta e a li ber da de es cra-
vi za“, foi-se bus car o apo io dou tri ná rio de ex po en tes
como Ri pert e Cham pe a ud que le ci o na ram so bre o
tema:

Ce que nous in te res se au con tra i re. c’ est l’in ter-
ven ti on du le gis la te ur pour em pê cher que, par le leu
du con tract. un des con trac tants ne se trou ve lesé.
par ce qu’il est le con trac tant le plus fa i ble, et cela
même quand il a ac cep tê de l’être. ”(cf. Ri pert, Ge or ge
– Le Ré gi me De mo cra ti que et le Dro it Ci vil Mo der ne,
de u xi e me edi ci on, pag. 167).

Ou, ain da, após ad ver tir que, mais do que um
con tra to tra ta-se de uma si tu a ção nova, des ta ca
Cham pe a ud es tar a po si ção ju rí di ca das par tes do mi-
na das por prin cí pi os con tra di tó ri os, pois, de um lado,
o con tra ta do con ser va, apa ren te men te, sua in de pen-
dên cia ju rí di ca e pa tri mo ni al e, de ou tro, sua em pre sa
fica eco nô mi ca e con tra tu al men te in te gra da na que la
do con tra tan te. E con clui o I. Prof. de Ren nes que “pe -
que nos em pre sá ri os con fron ta dos com gi gan tes da
in dus tria (....), são co lo ca dos ante o di le ma de Ham let
– ser ou não ser con ces si o ná rio – eis os ter mos de
sua op ção. ”(cf. Cham pe a ud, Cla u de – La con ces si on
Com mer ci al, in Re vue Tri mes tri el le de Dro it Com mer-
ci al, Pa ris, n. 3).

Ve ri fi ca-se, ain da, a exis tên cia, em ou tros pa í-
ses, de le gis la ção que con sa gra a pro te ção de par tes
mais fra cas, como os con ces si o ná ri os de ve í cu los au -
to mo to res, sem pre na pers pec ti va de pro te ger-se a
par te mais fra ca no re la ci o na men to cons tan te com o
pro du tor eco no mi ca men te mais for te e que, no de-
sen vol vi men to do con tra to pro pos to, che ga qua se
sem pre a ser o for ne ce dor úni co da em pre sa con tra-
ta da. Des ta cam-se, nes ta ve ri fi ca ção os ca sos do Au -
to mo bi le De a ler Fran chi se Act ame ri ca no, de 8 de
agos to de 1958 ou, ain da, das leis bel gas re gu la do ras
da con ces são co mer ci al de ve í cu los au to mo to res de
27-7-61 e de 13-4-71. No Bra sil, a le gis la ção tra ta da
mes ma pro te ção, em bo ra sem qual quer ga ran tia da
ren ta bi li da de. Nes ta mes ma di re ção, in clu si ve com a
ga ran tia de ren ta bi li da de mí ni ma as se gu ra da para a
em pre sa me nor con tra ta da, acham-se os re cen tes
atos da União Eu ro péia, fi xan do um per cen tu al mí ni-
mo de cer ca de 8% como va lor ga ran ti do para o co -
mer ci an te que re pre sen ta, com ex clu si vi da de, um fa -
bri can te de ve í cu los au to mo to res.

Por tais ra zões, jus ti fi ca-se a in ter ven ção es ta tal
que equi li bre for ças de con tra tan tes de ex pres são
eco nô mi ca di ver sas.

Foi des se qua dro, ve ri fi can do a co e xis tên cia no
mer ca do de for ças dís pa res eco no mi ca men te, que o
le gis la dor bra si le i ro con sa grou a men ci o na da ”te o ria
do di ri gis mo con tra tu al“ ad mi tin do, por lei, re gras dis -
ci pli na do ras das re la ções en tre seg men tos de atu a-
ção no mer ca do, sem pre com o es co po pro te ti vo da
par te mais fra ca.

Assim, por exem plo, o tex to le gal que dis ci pli na
as re la ções en tre os pro du to res e os dis tri bu i do res de
ve í cu los au to mo to res de via ter res tre con sa grou, em
suas re gras, a im po si ção, aos pro du to res:

a) de li mi tes na con tra ta ção de seus re pre sen tan-
tes (con ces si o ná ri os), obri gan do-lhes o pa ga men to de
in de ni za ções em caso de res ci são imo ti va da ou sem
que ocor ra fal ta gra ve con tra tu al do con ces si o ná rio;
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b) di re i tos dos con tra ta dos so bre áre as de atu a-
ção onde de tém pre fe rên cia para ins ta la ção de no vas
con ces sões;

c) di re i tos de igual da de de tra ta men to em re la-
ção aos de ma is con tra ta dos;

d) di re i to de ga ran tia de in de pen dên cia de ges -
tão de sua em pre sa;

e) di re i tos dos con tra ta dos em ha ver cla ro me -
ca nis mo de de fi ni ção de sua quo ta de aqui si ção de
pro du tos jun to ao for ne ce dor;

f) di re i tos dos con ces si o ná ri os em li mi tar suas
aqui si ções, em mo men tos de cri se e quan do se apre -
sen tem ex ces si va men te ele va dos os es to ques, além
de ou tros as pec tos de ga ran tia da rede de dis tri bu i-
ção, elen ca dos no tex to da lei.

To da via, ain da que fi xan do li mi tes rí gi dos para o
de sen vol vi men to da atu a ção con tra tu al, hou ve por
bem o le gis la dor de i xar am pla mar gem de atu a ção
para a von ta de das par tes, cri an do na lei o me ca nis-
mo que se de no mi nou ”con ven ções“, a se rem ce le-
bra das, com for ça de lei, em dois ní ve is: o pri me i ro,
en tre o seg men to dos pro du to res e o seg men to dos
dis tri bu i do res, de no mi na do ”Con ven ções de Ca te go-
ria Eco nô mi ca“ e, o se gun do, en tre cada pro du tor de
per si, com sua res pec ti va rede de dis tri bu i ção de no-
mi na das ”Con ven ções de Mar ca“, O ob je to de cada
uma des tas con ven ções é ge ne ri ca men te de li mi ta do
na lei que, em seu ar ti go 19, re la ci o nan do os ca sos
pas sí ve is de ”con ven ção de mar ca“, che ga a afir mar
que são re gu la men tá ve is, por essa for ma, ”ou tros as -
sun tos de in te res se dos con ve nen tes“, de mons tran do
a am pli tu de do cam po de i xa do ao ar bí trio das par tes.

Esta am pli tu de re gu la men tar, no en tan to, re ve-
lou-se in su fi ci en te quer no caso das con ces sões co -
mer ci a is, que nos caso das fran qui as, pois em um e
ou tro caso os for ne ce do res úni cos de bens e ser vi ços
pas sa ram a im por con di ções ex ces si va men te se ve-
ras ou es ta be le cer ní ve is de pre ços ina ce i tá ve is pelo
mer ca do, fa zen do com que a co mer ci a li za ção dos
pro du tos e ser vi ços so men te seja pos sí vel com o sa -
cri fí cio da mar gem mí ni ma de ren ta bi li da de da que le
que, por ter con tra ta do, viu-se obri ga do ao in ves ti-
men to e im pe di do de ne go ci ar com ou tro for ne ce dor,
dada a con di ção de ex clu si vi da de que se lhe im pôs
no con tra to de ade são que ce le brou.

Assim, nova in ter ven ção es ta tal se faz ne ces sá-
ria. Ago ra, para cha mar à res pon sa bi li da de aque le
que se re ser va con tra tu al men te à po si ção de for ne ce-
dor úni co, para de ter mi nar-lhe a obri ga ção de es ti mar
o ga nho mí ni mo pos sí vel com o exer cí cio ex clu si vo da 
ope ra ção que lhe é ofer ta da, bem como as se gu rar ao
con tra ta do o ga nho bru to mí ni mo de 2/3 (dois ter ços)
des te mí ni mo es ti ma do, cor ren do tal des pe sa por
con ta do con tra tan te.

Com tal pro vi dên cia obri ga-se àque le que vier a
bus car a co la bo ra ção ex clu si va do co mer ci an te ou re pre-
sen tan te de me nor por te eco nô mi co – e que, as sim, não
pode fa zer fren te à pre ten são do con tra tan te – a me lhor

ava li ar o ne gó cio que pro põe, as su min do a res pon sa bi-
li da de de in de ni zar caso a con tra ta ção, exer cida den tro
das con di ções res tri ti vas que são im pos tas ao con tra ta-
do, não re sul tar em su ces so mí ni mo.

Bus ca, tam bém o pro je to, con sa grar a obri ga ção
de in de ni za ção do con tra ta do, como for ma de se evi tar
o fre qüen te abu so ve ri fi ca do por con tra tan tes que, se -
gun do ex clu si va men te suas pró pri as con ve niên ci as, ex -
clu em os con tra ta dos do ne gó cio para o qual fo ram con -
vi da dos a par ti ci par, sem qual quer re pa ra ção pelo in-
ves ti men to que lhes foi so li ci ta do. O que se vê, com fre -
qüên cia no mer ca do de con ces sões e fran qui as é o
con tra tan te pas san do a for mu lar exi gên ci as a cada dia
mais in su por tá ve is, de cum pri men to im pos sí vel ou qua -
se im pos sí vel pelo con tra ta do, como for ma de, afi nal,
po der de ter mi nar a res ci são con tra tu al sem que se veja
com pe li do a in de ni zar. A ado ção, por tan to, do prin cí pio
da res pon sa bi li da de ob je ti va no caso é ca mi nho se gu ro
para pro te ção dos eco no mi ca men te mais fra cos na re -
la ção ju rí di ca de que se tra ta.

Re fe ri da in de ni za ção es ten de-se, tam bém, para a 
hi pó te se de di mi nu i ção do mer ca do do con tra ta do, com
a in tro du ção de me ca nis mos de ven da di re ta ou ele trô-
ni ca pelo con tra tan te que re sul tem em per da do po ten-
ci al de ven das pelo con tra ta do. É me ca nis mo jus to que
evi ta a di lu i ção do po ten ci al co mer ci al do con tra to pela
tão-só op ção por es tra té gia co mer ci al de in te res se ex -
clu si vo do con tra tan te, em de tri men to do in ves ti men to e
es for ço de re pre sen ta ção e im plan ta ção da mar ca e
pro du tos re pre sen ta dos, efe tu a da pelo con tra ta do.

Com tal pro vi dên cia, as se gu ra-se a so bre vi vên-
cia do con tra ta do de me nor ex pres são eco nô mi ca,
fon te ma i or da ge ra ção de em pre gos na eco no mia
na ci o nal e, tam bém, fon te ma i or da ar re ca da ção tri -
bu tá ria na ci o nal. Pre ser va das tais em pre sas ou re-
pre sen tan tes, tem-se como con se qüên cia uma es tru-
tu ra mais for te para a eco no mia na ci o nal, a va lo ri za-
ção do pe que no e mé dio em pre en de dor na ci o nal,
pre ser vam-se os pos tos de tra ba lho e ga ran te-se a
ar re ca da ção tri bu tá ria em to dos os ní ve is.

É, por tan to, pro je to de gran de ex pres são que
me re ce a aco lhi da do Se na do da Re pú bli ca, por aten -
der de for ma cla ra aos in te res ses na ci o na is.

Sala das ses sões, 20 de ju nho de 2002.– Lind-
berg Cury Se na dor.

(As Co mis sões de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos
– ca ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, pro je to de lei do Con gres so Na cio-
nal que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

É lido o se guin te:
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

LEI Nº 10.332, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001

Insti tui me ca nis mo de fi nan ci a men-
to para o Pro gra ma de Ciên cia e Tec no lo-
gia para o Agro ne gó cio, para o Pro gra ma
de Fo men to à Pes qui sa em Sa ú de, para o 
Pro gra ma Bi o tec no lo gia e Re cur sos Ge-
né ti cos – GENOMA, para o Pro gra ma de
Ciên cia e Tec no lo gia para o Se tor Ae ro-
náu ti co e para o Pro gra ma de Ino va ção
para Com pe ti ti vi da de, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

LEI Nº 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 8.248, de 23 de ou tu-
bro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de de-
zem bro de 1991, e o De cre to-Lei nº 288,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, dis pon do so -
bre a ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do
se tor de tec no lo gia da in for ma ção.

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2002 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

..................................... ...............................................
Art. 40. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos

adi ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de -
ta lha men to es ta be le ci do na lei or ça men tá ria anu al.

§ 1º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan-
ci a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se-
qüên ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas
so bre a exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das
ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e
me tas.

§ 2º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal.

§ 3º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe-
sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.

§ 4º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con-
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men te
aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va lei.

§ 5º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos de
ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti vos
con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i tas para
o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a clas si fi ca-
ção de que tra ta o art. 8º, 1º, in ci so VI, des ta lei.

§ 6º Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is te -
rão como pra zos im pror ro gá ve is para en ca mi nha-
men to ao Con gres so Na ci o nal, a data de 31 de ou tu-
bro de 2002.

§ 7º Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi ci o-
na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo
e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, com in -
di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri os, ex ce to os re -
cur sos des ti na dos a pes so al e dí vi da, se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo de até 30
(trin ta) dias, a con tar da data do pe di do, ob ser va dos
os pra zos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 8º É ve da da a su ple men ta ção das do ta ções
das ca te go ri as de pro gra ma ção can ce la das nos ter -
mos do pa rá gra fo an te ri or, sal vo a exis tên cia de le gis-
la ção su per ve ni en te.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to
Fi nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le
dos or ça men tos e ba lan ços da União,
dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri-
to Fe de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao Po der
Exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-
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tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren-
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre-
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên-
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to
que aca ba de ser lido vai à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos termos da Resolução nº 1, de 2001, do
Congresso Nacional, a Presidência estabelece o
seguinte calendário para a tramitação do projeto.

Até 25 de ju nho
– publicação e distribuição de avulsos;
Até 3 de agos to
– prazo final para a apresentação de emendas;
Até 8 de agos to
– publicação e distribuição de avulsos das

emendas;
Até 18 de agos to
– encaminhamento do parecer final à Mesa do

Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO N° 397, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, l, do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da do Pro je to de 
Lei do Se na do n° 155, de 2002, de mi nha au to ria, que 
“Alte ra o art. 5° da Lei n° 5.991, de 17 de de zem bro de 
1973, que dis põe so bre o con tro le sa ni tá rio do co mér-
cio de dro gas, me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti cos
e cor re la tos e dá ou tras pro vi dên ci as, para per mi tir a
ven da de me di ca men tos de ven da li vre em es ta be le-
ci men tos co mer ci a is”.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2002. – Se na dor
Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O
requerimento que acaba de ser lido será incluído na
Ordem do Dia, nos termos do art. 256, § 2º, inciso II,
letra b, do Regimento Interno.

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 Fran ce li-
no Pe re i ra.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 398, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 336, in ci so II do Re gi men to

Inter no, re que re mos a Vos sa Exce lên cia ur gên cia na
vo ta ção do PLS nº 16, de 2001, que “dis põe so bre a
con ces são de tí tu lo de trans fe rên cia de pos se e de do -
mí nio das mo ra di as fi nan ci a das com re cur sos do Orça -
men to Ge ral da União, pre fe ren ci al men te à mu lher”.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2002. – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da – Se na dor Ge ral do Melo –
Se na dor José Agri pi no Maia – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros.

REQUERIMENTO Nº 399, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 52, de 2002 – Ae ro por to de Pe tro li na.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ge ral do Melo – Se na dor Agri pi no Maia – Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esses re -
que ri men tos se rão vo ta dos após a Ordem do Dia, na
for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 30, de 1999 (nº 4.695/98, na Casa de ori -
gem), que al te ra os arts.789, 790 da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre-
to-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que tam bém
fica acres ci da dos arts. 789A, 789B, 790A e 790B; e o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 52, de 2002 (1.334/99, na
Casa de ori gem), que dá a de no mi na ção de Ae ro por to
de Pe tro li na Se na dor Nilo Co e lho ao ae ro por to da ci da-
de de Pe tro li na, Esta do de Per nam bu co, cu jos pa re ce-
res fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa
du ran te 5 dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter -
mos do art. 235, in ci so II, le tra d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projetos recebidos da Câmara dos Deputados
que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Francelino Pereira.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 62, DE 2002

(Nº 6.879/2002, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral)

Dis põe so bre a re mu ne ra ção da ma-
gis tra tu ra da União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Até que seja edi ta da a Lei pre vis ta no art.

48, in ci so XV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ven ci men to
bá si co do Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral é fi-
xa do em R$3.950,31 (três mil, no ve cen tos e cin qüen-
ta re a is e trin ta e um cen ta vos).

§ 1º Para os fins de qua is quer li mi tes re mu ne ra-
tó ri os, não se in clu em no côm pu to da re mu ne ra ção
as par ce las per ce bi das, em ba ses anu a is, por Mi nis-
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral em ra zão de tem po
de ser vi ço ou de exer cí cio tem po rá rio de car go no Tri -
bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

§ 2º A re mu ne ra ção dos Mem bros da Ma gis tra-
tu ra da União ob ser va rá o es ca lo na men to de cin co
por cen to en tre os di ver sos ní ve is, ten do como re fe-
rên cia a re mu ne ra ção, de ca rá ter per ma nen te, per ce-
bi da por Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 3º A re mu ne ra ção de cor ren te des ta lei in clui e
ab sor ve to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os
per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los Ma gis tra dos da
União, a qual quer tí tu lo, por de ci são ad mi nis tra ti va ou
ju di ci al, até a pu bli ca ção des ta lei.

Art. 2º O va lor do abo no va riá vel con ce di do pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de ju nho de 1998, com
efe i tos fi nan ce i ros a par tir da data nele men ci o na da,
pas sa a cor res pon der à di fe ren ça en tre a re mu ne ra-
ção men sal per ce bi da por Ma gis tra do, vi gen te à data
da que la lei, e a de cor ren te des ta lei.

§ 1º Se rão aba ti dos do va lor da di fe ren ça re fe ri-
da nes te ar ti go to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne-
ra tó ri os per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los Ma gis tra-
dos da União, a qual quer tí tu lo, por de ci são ad mi nis-
tra ti va ou ju di ci al, após a pu bli ca ção da Lei nº 9.655,
de 2 de ju nho de 1998.

§ 2º Os efe i tos fi nan ce i ros de cor ren tes des te ar-
ti go se rão sa tis fe i tos em vin te e qua tro par ce las men -
sa is e su ces si vas, a par tir do mês de ja ne i ro de 2003.

§ 3º O va lor do abo no va riá vel da Lei nº 9.655,
de 2 de ju nho de 1998, é in te i ra men te sa tis fe i to na for-
ma fi xa da nes te ar ti go.

Art. 3º A re mu ne ra ção to tal de ser vi dor do Po der
Ju di ciá rio da União, in clu í dos os va lo res per ce bi dos
pelo exer cí cio de car go em co mis são ou fun ção de
con fi an ça, não po de rá ul tra pas sar a re mu ne ra ção,
em ba ses anu a is, cor res pon den te ao Ma gis tra do do
ór gão a que es ti ver vin cu la do.

Art. 4º As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta das da ta ções or ça men tá ri-
as, con sig na das aos ór gãos do Po der Ju di ciá rio da
União.

Art. 5º A im ple men ta ção do dis pos to nes ta lei
ob ser va rá o art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as nor -
mas per ti nen tes da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de ju -
nho de 2002, in clu si ve.

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

Câ ma ra dos De pu ta dos, 20 de ju nho de 2002. –
Aé cio Ne ves, Pre si den te.

PROJETO DE LEI Nº 6.879, DE 2002

Dis põe so bre a re mu ne ra ção da ma-
gis tra tu ra da União.

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 Até que seja edi ta da a lei pre vis ta no art.
48, in ci so XV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ven ci men to
bá si co do Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral é fi -
xa do em três mil, no ve cen tos e cin qüen ta re a is e trin -
ta e um cen ta vos (R$3.950.31).

§ 1º Para os fins de qua is quer li mi tes re mu ne ra-
tó ri os, não se in clu em no côm pu to da re mu ne ra ção
as par ce las per ce bi das, em ba ses anu a is, por Mi nis-
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral em ra zão de tem po
de ser vi ço ou de exer cí cio tem po rá rio de car go no Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

§ 2º A re mu ne ra ção dos Mem bros da Ma gis tra-
tu ra da União ob ser va rá o es ca lo na men to de cin co
por cen to en tre os di ver sos ní ve is, ten do como re fe-
rên cia a re mu ne ra ção, de ca rá ter per ma nen te, per ce-
bi da por Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 3º A re mu ne ra ção de cor ren te des ta lei in clui e
ab sor ve to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os
per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los Ma gis tra dos da
União, a qual quer tí tu lo, por de ci são ad mi nis tra ti va ou
ju di ci al, até a pu bli ca ção des ta lei.

Art. 2º O va lor do abo no va riá vel con ce di do pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de ju nho de 1998, com
efe i tos fi nan ce i ros a par tir da data nele men ci o na da,
pas sa a cor res pon der à di fe ren ça en tre a re mu ne ra-
ção men sal per ce bi da por Ma gis tra do, vi gen te à data
da que la lei, e a de cor ren te des ta lei.

§ 1º Se rão aba ti dos do va lor da di fe ren ça re fe ri da
nes te ar ti go to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os
per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los Ma gis tra dos da
União, a qual quer tí tu lo, por de ci são ad mi nis tra ti va ou
ju di ci al, após a pu bli ca ção da Lei nº 9.655, de 1998.

§ 2º Os efe i tos fi nan ce i ros de cor ren tes des te
ar ti go se rão sa tis fe i tos em 24 (vin te e qua tro) par -
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ce las men sa is e su ces si vas, a par tir do mês de ja -
ne i ro de 2003.

§ 3º O va lor do abo no va riá vel da Lei nº 9.655/98
é in te i ra men te sa tis fe i to na for ma fi xa da nes te ar ti go.

Art. 3º A re mu ne ra ção to tal de ser vi dor do Po der
Ju di ciá rio da União, in clu í dos os va lo res per ce bi dos
pelo exer cí cio de car go em co mis são ou fun ção de
con fi an ça, não po de rá ul tra pas sar a re mu ne ra ção,
em ba ses anu a is, cor res pon den te ao Ma gis tra do do
ór gão a que es ti ver vin cu la do.

Art. 4º As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção des -
ta lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri as,
con sig na das aos ór gãos do Po der Ju di ciá rio da União.

Art. 5º A im ple men ta ção do dis pos to nes ta lei
ob ser va rá o art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as nor -
mas per ti nen tes da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de ju -
nho de 2002, in clu si ve.

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

Art. 7º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1 – O Pro je to
À re mu ne ra ção to tal de um Mi nis tro do Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral, hoje, é com pos ta de qua tro itens: o
ven ci men to bá si co; a re pre sen ta ção; a par ce la de
equi va lên cia da Lei nº 8.448/92; e, in ci din do so bre a
soma de to dos, o adi ci o nal por tem po de ser vi ço até o
li mi te de trin ta e cin co por cen to.

Este pro je to al te ra o ven ci men to bá si co do Mi -
nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (art. 1º).

De ter mi na, ain da, a ob ser va ção do es ca lo na-
men to de cin co por cen to en tre os di ver sos ní ve is da
ma gis tra tu ra.

A di mi nu i ção do di fe ren ci al en tre os pa ta ma res
de re mu ne ra ção – de dez por cen to a par tir dos tri bu-
na is re gi o na is – aten de ao dis pos to no art. 93, in ci so
V, da Cons ti tu i ção e visa a as se gu rar a me lhor re com-
po si ção em prol dos que ga nham me nos.

Não se ria ra zoá vel ela bo rar um pro je to de lei
que man ti ves se as dis tor ções atu al men te no ta das, a
re sul ta rem, por exem plo, na inex pli cá vel cir cuns tân-
cia de ju í zes de pri me i ra ins tân cia e dos tri bu na is re gi-
o na is es ta rem per ce ben do me nos que os pró pri os
au xi li a res di re tos ou agen tes ad mi nis tra ti vos sub me ti-
dos às suas ju ris di ções.

Aliás, com o pro je to, afas ta-se esse des vir tu a-
men to, na me di da em que pre vê que a re mu ne ra ção
do ser vi dor “não po de rá ul tra pas sar a re mu ne ra ção,
em ba ses anu a is, cor res pon den te ao Ma gis tra do do
ór gão a que es ti ver vin cu la do” (art. 3º).

A re mu ne ra ção de cor ren te da al te ra ção pro je ta-
da, por ou tro lado, im por ta rá na des ne ces si da de do

re cur so à par ce la es ta be le ci da com a Lei nº 8.448/92, 
pois a equi va lên cia lá as se gu ra da efe ti var-se-á com a 
mo di fi ca ção no ven ci men to bá si co do Mi nis tro do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Por tan to, o au men to re per cu ti rá so bre toda a re -
mu ne ra ção da ma gis tra tu ra da União, por que vin cu la-
da, por es ca lo na men to (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 93, in -
ci so V), à dos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Dis põe-se, por isso, que a re mu ne ra ção re sul-
tan te do pro je to in clu i rá e ab sor ve rá “to dos e qua is-
quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os per ce bi dos ou in cor po-
ra dos, a qual quer tí tu lo” por essa ma gis tra tu ra (arts.
1º e 2º).

A re mu ne ra ção to tal da ma gis tra tu ra da União
re ma nes ce rá com pos ta uni ca men te de três par ce las
(ven ci men to bá si co, gra ti fi ca ção e adi ci o nal de tem po
de ser vi ço).

Não ha ve rá pos si bi li da de de in ci dir so bre es ses
va lo res qua is quer ou tros per cen tu a is, tal como hoje
está a ocor rer, por exem plo, com os 11,98% re la ci o-
na dos com a con ver são da URV.

O pro je to so lu ci o na ain da a ques tão con cer nen te
ao “abo no va riá vel” con ce di do pelo art. 6º da Lei nº
9.655, de 2 de ju nho de 1998, me di an te a qual se ins ti-
tu iu um abo no “cor res pon den te à di fe ren ça en tre a re -
mu ne ra ção men sal” per ce bi da pelo ma gis tra do, vi gen te
à data da que la lei, “e o va lor do sub sí dio” que vi es se a
ser fi xa do quan do en tras se em vi gor a emen da cons ti tu-
ci o nal que, en tão, tra mi ta va no Con gres so Na ci o nal.

A Lei nº 9.655/98 re fe ria-se ao sub sí dio ad vin do
do in ci so XV do art. 48 da Car ta, que veio a ser acres -
ci do pelo art. 7º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, pro -
mul ga da em 4 de ju nho de 1998.

Pelo pro je to, o men ci o na do abo no pas sa rá a ter
como pa râ me tro não mais o sub sí dio do in ci so XV do
ar ti go 48 do Di plo ma Ma i or, mas a re mu ne ra ção de -
cor ren te do pro je to, tudo na for ma da Lei nº 9.655/98.

O pro je to, des sa ma ne i ra, pro cu ra dar efi cá cia
ao pre ce i to do art. 6º da Lei nº 9.655/98, por quan to tal
efi cá cia fi ca ra de pen den te da lei de que cu i da o in ci so
XV do art. 48 da Car ta em vi gor, cuja edi ção se en-
con tra pro tra í da in de fi ni da men te no tem po.

Pas sa ram-se já qua tro anos sem que os ti tu la res
da ini ci a ti va pri va ti va con jun ta a te nham exer ci do, não
obs tan te as ten ta ti vas de en ten di men to co nhe ci das.

Por ou tro lado, do va lor do abo no de ve rá ser de du-
zi do “to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os per ce-
bi dos ou in cor po ra dos pe los Ma gis tra dos da União, a
qual quer tí tu lo, por de ci são ad mi nis tra ti va ou ju di ci al”
tais como a di fe ren ça da URV e a par ce la as se gu ra da
na Ação Ori gi ná ria nº 630 (Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
Re so lu ção nº 195, de 27 de fe ve re i ro de 2000).

O pro je to re sol ve as pen dên ci as e tor na trans -
pa ren te a re mu ne ra ção da ma gis tra tu ra da União.
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2 – O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E A LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL

O im pac to or ça men tá rio do pro je to aten de às
de ter mi na ções do art. 71 da Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal.

O au men to pro pos to no ven ci men to bá si co do
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral im por ta rá em
acrés ci mo anu al, na des pe sa com pes so al, da or dem
de R$78.803.893,11.

O abo no va riá vel acar re ta rá uma des pe sa to tal
lí qui da de R$783.592.759,54, de du zi dos to dos os re -
a jus tes atri bu í dos à ma gis tra tu ra no pe río do.

Para este ano, o pro je to pre vê efe i tos fi nan ce i-
ros do au men to a par tir de ju nho, o que re sul ta rá em
um acrés ci mo de R$48.051.134,33 (sete me ses + dé -
ci mo ter ce i ro sa lá rio + um ter ço de fé ri as).

Cál cu los de mons tram a com pa ti bi li da de do pro -
je to com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

No ano de 2001, a des pe sa com pes so al do Po der
Ju di ciá rio da União (R$5.882.176.000,00) cor res pon-
deu a 3,50674% da re ce i ta cor ren te lí qui da (RCL), no
to tal de R$167.739.102.000,00.

Nos ter mos do art. 71 da Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal, esse per cen tu al (3,50674%), acres ci do de
dez por cen to, pas sa a ser o cri té rio para a apu ra ção
do cres ci men to au to ri za do com a ci ta da des pe sa.

Nes te ano, a re ce i ta cor ren te lí qui da está pro je-
ta da em R$192.500.000.000,00.

Apli can do-se 3,85742% (per cen tu al de 2001 +
dez por cen to) so bre a re ce i ta cor ren te lí qui da pro je-
ta da, ter-se-á o va lor de R$7.425.524.241,00, que
cor res pon de ao cres ci men to per mi ti do pelo art. 71 da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

A des pe sa com pes so al pro je ta da para este ano 
é de R$6.252.807.704,00, que, acres ci da de
R$48.051.154,33, che ga a R$6.300.858.858,33.

O mon tan te da des pe sa de pes so al, para este ano, 
de cor ren te do pro je to, fica aquém do au to ri za do pela Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal em R$1.124.665.382,67:
R$7.425.524.241,00 – R$6.300.858.858,33.

Para o ano de 2003, o im pac to or ça men tá rio do
pro je to cor res pon de a duas par ce las:

(a) cres ci men to re sul tan te do au men to
= R$78.803.893,11;

(b) quan tia cor res pon den te ao par ce la-
men to do abo no va riá vel (vin te e qua tro me-
ses) a ser paga em 2003: R$391.796.379,80;

(c) to tal do im pac to: R$470.600.272,91.

Em 2003 não ha ven do con ces sões de ou tros
au men tos, a par ti ci pa ção da des pe sa com pes so al
so bre a re ce i ta cor ren te lí qui da, au to ri za da pela Lei

de Res pon sa bi li da de Fis cal (art. 71), pas sa a ser de
3,60049%:

(a) R$6.300.858.858,33 cor res pon de a 
3,27317% de R$192.500.000.000,00 (re ce i-
ta cor ren te lí qui da pro je ta da para 2002);

(b) 3,27317% + dez por cen to =
3,60049%.

A re ce i ta cor ren te lí qui da pro je ta da pelo Mi nis té rio
do Pla ne ja men to para 2003 é de R$192.700.352.000,00.

Apli can do-se o ín di ce de 3,60049%, au to ri za do
pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, so bre a re ce i ta
cor ren te lí qui da pro je ta da, a des pe sa com pes so al do 
Po der Ju di ciá rio da União po de rá che gar a
R$6.938.156.904,00.

A des pe sa com pes so al pro je ta da para 2003 é
de R$6.315.335.781,00. Acres cen do-se o to tal do im -
pac to de cor ren te do pro je to para o ano de 2003
(R$470.600.272,90), tal des pe sa pas sa rá a ser de
R$6.785.936.053,90. O re sul ta do fi ca rá aquém do au -
to ri za do (R$6.938.156.904,00)

3 – Con clu são
É im por tan te sa li en tar que o Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral en ten deu que o re gi me de sub sí di os – pre vis-
to na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98 – só en tra rá em 
vi gor com a edi ção da lei de ini ci a ti va con jun ta de que
tra ta o art. 48, in ci so XV, da Cons ti tu i ção, com a re da-
ção dada por tal Emen da.

À luz des sa pre mis sa, os ma gis tra dos da União
con ti nu am a per ce ber ven ci men to, gra ti fi ca ção de re -
pre sen ta ção e adi ci o na is por tem po de ser vi ço nos
ter mos do sis te ma an te ri or.

O mes mo ocor re nas Ca sas Par la men ta res e no 
âm bi to do Po der Exe cu ti vo.

Por isso, o va lor do ven ci men to bá si co pode ser
re a jus ta do até o ad ven to even tu al da con di ção, re co-
nhe ci da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, para o in ci so
da vi gên cia da nova sis te má ti ca de pa ga men to dos
agen tes po lí ti cos – a lei de fi xa ção do sub sí dio (Cons -
ti tu i ção Fe de ral, art. 48, in ci so XV, acres ci do pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98).

Em sen do as sim e vi go ran do ain da o re gi me an -
te ri or, con clu iu a Cor te, con for me a Ata da 2ª Ses são
Admi nis tra ti va, de 24 de abril de 2002, que re ma nes-
ce a ini ci a ti va pri va ti va do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
para a pro po si tu ra de lei re la ci o na da com a fi xa ção de 
ven ci men to de seus mem bros (Cons ti tu i ção Fe de ral,
art. 95, in ci so II, b, na re da ção ori gi nal de 1988).

Por fim, na im ple men ta ção do que pre vis to no pro -
je to, ob ser var-se-á, como não po dia de i xar de ser, o art.
169 da Cons ti tu i ção (art. 5º do Pro je to), o que de man-
da rá even tu a is atos in te gra ti vos, le gis la ti vos, ou não.

São es tes os ter mos do pro je to que sub me to à
apre ci a ção dos dig nos re pre sen tan tes do povo.
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MENSAGEM Nº 2/2002

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
De pu ta do Aé cio Ne ves
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia a fim de sub me ter

à de li be ra ção dos mem bros das Ca sas do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, o in clu so pro je to de lei – que dis põe so bre a re -
mu ne ra ção da ma gis tra tu ra da União, tex to apro va do
pe los in te gran tes des ta Cor te, na for ma da Ata da 2ª
Ses são Admi nis tra ti va do ano de 2002 –, acom pa-
nha do da jus ti fi ca ti va per ti nen te.

Aten ci o sa men te, – Mi nis tro Mar co Au ré lio, Pre -
si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

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

Art. 48.Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos ar ti gos 49, 51 e 52, dis por so -
bre to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es -
pe ci al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das:

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli-
ca e emis sões de cur so for ça do:

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra-
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go-
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen só ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen só ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção    de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas; ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

*Inci so X com re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 32, de 11-9-01.

XI – cri a ção, e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos
da ad mi nis tra ção pú bli ca;

* Inci so XI com re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 32, de 11-9-01.

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral;
XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -

pre mo Tribu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º,I.

*Inci so XV acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o-
nal nº 19, de 4-6-1998.
....................................................................................

LEI Nº 9.655, DE 2 DE JUNHO DE 1998.

Alte ra o per cen tu al de di fe ren ça en-
tre a re mu ne ra ção dos car gos de Mi nis-
tros do Su pe ri or Tribu nal de Jus ti ça e
dos ju í zes da Jus ti ça Fe de ral de pri me i ro
e se gun do gra us.

Art. 1º Os sub sí di os dos Mi nis tros dos Tri bu na is
Su pe ri o res cor res pon dem a no ven ta e cin co por cen -
to do sub sí dio men sal fi xa do para os Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Art. 2º Os sub sí di os dos ju í zes dos Tri bu na is Re gi-
o na is cor res pon dem a no ven ta por cen to dos sub sí di os
dos Mi nis tros dos Tri bu na is Su pe ri o res, man ti do idên ti-
co re fe ren ci al, su ces si va men te, en tre os sub sí di os da-
que les e os dos car gos de ju í zes e de ju í zes subs ti tu tos,
da Jus ti ça Fe de ral e da Jus ti ça do Tra ba lho.

Art. 3º Os sub sí di os dos De sem bar ga do res do
Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os
cor res pon dem a no ven ta por cen to dos sub sí di os dos
Mi nis tros dos Tri bu na is Su pe ri o res, man ti do idên ti co
re fe ren ci al, su ces si va men te, en tre os sub sí di os da-
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que les e os dos car gos de Ju í zes de Di re i to e de Ju í-
zes de Di re i to Subs ti tu tos.

Art. 4º O sub sí dio do car go de Juiz-Au di tor Cor -
re ge dor cor res pon de a no ven ta por cen to do sub sí dio
do car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, man -
ti do idên ti co re fe ren ci al, su ces si va men te, en tre os
sub sí di os dos car gos de Juiz-Au di tor e de Juiz-Au di-
tor Subs ti tu to da Jus ti ça Mi li tar.

Art. 5º A gra ti fi ca ção por au diên cia a que se re fe-
re o art. 666 do De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, per ma ne ce fi xa da no va lor vi gen te à data da
pu bli ca ção des ta lei, su je i ta aos mes mos re a jus tes
con ce di dos aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 6º Aos mem bros do Po der Ju di ciá rio é con -
ce di do um abo no va riá vel, com efe i tos fi nan ce i ros a
par tir de 1º de ja ne i ro de 1998 e até a data da pro mul-
ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal que al te ra o in ci so V
do art. 93 da Cons ti tu i ção, cor res pon den te à di fe ren-
ça en tre a re mu ne ra ção men sal atu al de cada ma gis-
tra do e o va lor do sub sí dio que for fi xa do quan do em
vi gor a re fe ri da Emen da Cons ti tu ci o nal.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data da pu bli ca-
ção da Emen da Cons ti tu ci o nal a que se re fe re o ar ti-
go an te ri or, com ex ce ção do Art. 5º, que en tra em vi -
gor na data da pu bli ca ção des ta lei.

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.

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

CAPÍTULO X
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

.................. ..................................................................
Art. 71. Res sal va da a hi pó te se do in ci so X do

art. 37 da Cons ti tu i ção, até o tér mi no do ter ce i ro exer -
cí cio fi nan ce i ro se guin te à en tra da em vi gor des ta Lei
Com ple men tar, a des pe sa to tal com pes so al dos Po -
de res e ór gãos re fe ri dos no art. 20 não ul tra pas sa rá,
em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da, a des pe sa
ve ri fi ca da no exer cí cio ime di a ta men te an te ri or, acres -
ci da de até 10% (dez por cen to), se esta for in fe ri or ao
li mi te de fi ni do na for ma do art. 20.

Art. 72. A des pe sa com ser vi ço de ter ce i ros dos 
Po de res e ór gãos re fe ri dos no art. 20 não po de rá ex -
ce der, em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da, a
da exer cí cio an te ri or à en tra da em vi gor des ta Lei

Com ple men tar, até o tér mi no do ter ce i ro exer cí cio se -
guin te.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2002
(Nº 5.314/2001, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Po der Ju di ciá rio)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.421,
de 24 de de zem bro de 1996, e re es tru tu ra
as car re i ras  dos ser vi do res do Po der Ju -
di ciá rio da União.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Os arts. 7º e 9º da Lei nº 9.421, de 24 de

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

“Art. 7º O de sen vol vi men to dos ser vi-
do res nas car re i ras de que tra ta esta Lei
dar-se-à me di an te pro gres são fun ci o nal e
pro mo ção.

§ 1º A pro gres são fun ci o nal é a mo vi-
men ta ção do ser vi dor de um pa drão para o
se guin te, den tro de uma mes ma clas se, ob -
ser va do o in ters tí cio mí ni mo de um ano,
com a pe ri o di ci da de pre vis ta em re gu la men-
to, sob os cri té ri os nele fi xa dos e de acor do
com o re sul ta do de ava li a ção for mal de de -
sem pe nho.

§ 2º A pro mo ção é a mo vi men ta ção do
ser vi dor do úl ti mo pa drão de uma clas se para
o pri me i ro pa drão da clas se se guin te, ob ser-
van do o in ters tí cio mí ni mo de um ano em re -
la ção à pro gres são fun ci o nal ime di a ta men te
an te ri or, de pen den do, cu mu la ti va men te, do
re sul ta do de ava li a ção for mal do de sem pe nho
e da par ti ci pa ção em cur so de aper fe i ço a-
men to, ação ou pro gra ma de ca pa ci ta ção, na
for ma pre vis ta em re gu la men to.

§ 3º São ve da das a pro mo ção e a pro -
gres são fun ci o nal du ran te o es tá gio pro ba-
tó rio, fin do o qual será con ce di da ao ser vi-
dor apro va do a pro gres são fun ci o nal para o
quar to pa drão da clas se “A” da res pec ti va
car re i ra.” (NR)

“Art. 9º Inte gram ain da os Qu a dros de
Pes so al re fe ri dos no art. 1º as Fun ções Co -
mis si o na das, es ca lo na das de FC-1 a FC-6,
e os Car gos em Co mis são, es ca lo na dos de
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CJ-1 a CJ-4, para o exer cí cio de atri bu i ções
de di re ção, che fia e as ses so ra men to.

§ 1º Cada ór gão do Po der Ju di ciá rio
des ti na rá, no mí ni mo, oi ten ta por cen to do
to tal das fun ções co mis si o na das para se rem
exer ci das por ser vi do res in te gran tes das
Car re i ras Ju di ciá ri as da União, de sig nan-
do-se para as res tan tes ex clu si va men te ser -
vi do res ocu pan tes de car gos de pro vi men to
efe it vo que não in te grem es sas car re i ras ou
que se jam ti tu la res de em pre gos pú bli cos,
ob ser va dos os re qui si tos de qua li fi ca ção e
de ex pe riên cia pre vis tos em re gu la men to.

§ 2º Pelo me nos cin qüen ta por cen to
dos car gos em co mis são a que se re fe re o
ca put, no âm bi to de cada ór gão do Po der
Ju di ciá rio, se rão des ti na dos a ser vi do res in -
te gran tes das car re i ras ju di ciá ri as da União,
na for ma pre vis ta em re gu la men to.” (NR)

Art. 2º É ve da da a cri a ção de em pre go pú bli co
cu jas atri bu i ções co in ci dam com as pre vis tas para
as Car re i ras Ju di ciá ri as, bem como a ter ce ri za ção
ou a exe cu ção in di re ta des sas atri bu i ções.

Art. 3º Os car gos efe ti vos das car re i ras de Au xi li-
ar re fe re o art. 2º da Lei nº 9.421, de 24 de de zem bro
de 1996, fi cam re es tru tu ra dos na for ma do Ane xo I,
ob ser van do-se para o en qua dra men to dos ser vi do res
a cor re la ção es ta be le ci da no Ane xo II.

Art. 4º Os ven ci men tos bá si cos dos car gos das
Car re i ras Ju di ciá ri as pas sam a ser os cons tan tes do
Ane xo III.

Art. 5º A re mu ne ra ção das Fun ções Co mis si o-
na das e dos Car gos em Co mis são de que tra ta o art.
9º da Lei nº 9.421, de 24 de de zem bro de 1996, é a
cons tan te dos Ane xos IV e V.

§ 1º O ser vi dor in ves ti do em Fun ção Co mis si o-
na da po de rá op tar pela re mu ne ra ção de seu car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, acres ci da dos va lo-
res cons tan tes do Ane xo VI.

§ 2º O ser vi dor no me a do para Car go em Co mis-
são po de rá op tar pela re mu ne ra ção de seu car go efe -
ti vo ou em pre go per ma nen te, acres ci da dos va lo res
cons tan tes do Ane xo VII.

Art. 6º Aos ser vi do res das Car re i ras Ju di ciá ri as,
ati vos ou ina ti vos, e aos pen si o nis tas será de vi da par -
ce la, a tí tu lo de di fe ren ça in di vi du al, no va lor igual ao
do even tu al de crés ci mo re sul tan te da apli ca ção des ta
lei em sua re mu ne ra ção ou pro ven to.

Art. 7º Fica ex tin to o Adi ci o nal de Pa drão Ju di-
ciá rio – APJ, de que tra tam o art. 8º e o art. 14, II, da
Lei nº 9.421, de 24 de de zem bro de 1996.

Art. 8º A Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Ju di ciá ria –
GAJ, a que se re fe re o art. 13 da Lei nº 9.421, de 24 de 

de zem bro de 1996, pas sa a ser cal cu la da me di an te a
apli ca ção do per cen tu al de doze por cen to, in ci den te
so bre os ven ci men tos bá si cos es ta be le ci dos no art.
4º, Ane xo III, des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res re tri bu í dos pela
re mu ne ra ção da Fun ção Co mis si o na da e do Car go
em Co mis são, cons tan tes dos Ane xos IV e V des ta
lei, e os sem vín cu lo efe ti vo com a Admi nis tra ção Pú -
bli ca não per ce be rão a gra ti fi ca ção de que tra ta este
ar ti go.

Art. 9º Os ór gãos do Po der Ju di ciá rio da União
fi cam au to ri za dos a trans for mar, sem au men to de
des pe sa, no âm bi to de suas com pe tên ci as, as Fun -
ções Co mis si o na das e os Car gos em Co mis são de
seu Qu a dro de Pes so al, ve da da a trans for ma ção de
fun ção em car go ou vice-ver sa.

Art. 10. Cabe ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos
Tri bu na is Su pe ri o res, ao Con se lho da Jus ti ça Fe de ral
e ao Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri-
os, no âm bi to de suas com pe tên ci as, ba i xar os re gu-
la men tos ne ces sá ri os à apli ca ção des ta lei, bus can do
a uni for mi da de de cri té ri os e pro ce di men tos.

Art. 11. As dis po si ções des ta lei apli cam-se aos
apo sen ta dos e aos pen si o nis tas.

Art. 12. Fi cam res guar da das as si tu a ções cons -
ti tu í das até a data da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 13. A di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção fi xa da
por esta lei e a de cor ren te da Lei nº 9.421, de 24 de
de zem bro de 1996, será im ple men ta da em par ce las
su ces si vas, não cu mu la ti vas, ob ser va da a se guin te
ra zão:

I – vin te e cin co por cen to, a par tir de 1º de ju nho
de 2002;

II – qua ren ta e cin co por cen to, a par tir de 1º de
ju nho de 2003;

III – se ten ta e cin co por cen to, a par tir de 1º de
ja ne i ro de 2004; e

IV – in te gral men te, a par tir de 1º de ja ne i ro de
2005.

Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca às par ce las pre -
vis tas nes te ar ti go o dis pos to no art. 3º da Lei nº
10.331, de 18 de de zem bro de 2001.

Art. 14. A efi cá cia do dis pos to nes ta lei fica con -
di ci o na da ao aten di men to do § 1º do art. 169 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e das nor mas per ti nen tes da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15. As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri-
as con sig na das aos ór gãos do Po der Ju di ciá rio da
União.

Art. 16. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 17. Re vo gam-se os arts. 3º, 8º e 14 da Lei
nº 9.421, de 24 de de zem bro de 1996.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.314, DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.421,
de 24 de de zem bro de 1996 e re es tru tu ra
as car re i ras dos ser vi do res do Po der Ju -
di ciá rio da União.

O Presidente da República
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 Os ar ti gos 7º e 9º da Lei nº 9.421, de 24

de de zem bro de 1996, pas sam a vi go rar com as se -
guin tes al te ra ções:

“Art. 7º O de sen vol vi men to dos ser vi-
do res nas car re i ras de que tra ta esta Lei
dar-se-á me di an te pro gres são fun ci o nal e
pro mo ção. (NR)

§ 1º A pro gres são fun ci o nal é a mo vi-
men ta ção do ser vi dor de um pa drão para o
se guin te, den tro de uma mes ma clas se, ob -
ser va do o in ters tí cio mí ni mo de um ano, e
dar-se-á em épo cas e sob cri té ri os fi xa dos
em re gu la men to, de acor do com o re sul ta do
de ava li a ção for mal de de sem pe nho. (AC)

§ 2º A pro mo ção é a mo vi men ta ção do
ser vi dor do úl ti mo pa drão de uma clas se para
o pri me i ro pa drão da clas se se guin te, ob ser-
va do o in ters tí cio mí ni mo de um ano em re la-
ção à pro gres são fun ci o nal ime di a ta men te an -
te ri or, e de pen de rá cu mu la ti va men te do re sul-
ta do de ava li a ção for mal do de sem pe nho e
da par ti ci pa ção em cur so de aper fe i ço a men to,
ação ou pro gra ma de ca pa ci ta ção, na for ma
pre vis ta em re gu la men to. (AC)

§ 3º (Pa rá gra fo úni co ori gi nal)  são ve -
da das a pro mo ção e a pro gres são fun ci o nal
du ran te o es tá gio pro ba tó rio, fin do o qual
será con ce di da ao ser vi dor apro va do a pro -
gres são fun ci o nal para o quar to pa drão da
clas se “A” da res pec ti va car re i ra. (NR)

..............................................................
Art. 9º Inte gram ain da os Qu a dros de

Pes so al re fe ri dos no art. 1º as Fun ções Co -
mis si o na das, es ca lo na das de FC-l a FC-10,
que com pre en dem as ati vi da des de di re ção,
che fia e as ses so ra men to. (NR)

§ 1º Cada ór gão do Po der Ju di ciá rio
des ti na rá, no mí ni mo, se ten ta por cen to do
to tal das fun ções co mis si o na das para se rem
exer ci das por ser vi do res in te gran tes das
Car re i ras Ju di ciá ri as, ob ser va dos os re qui si-
tos de qua li fi ca ção e de ex pe riên cia, con for-
me se dis pu ser em re gu la men to. (AC)

§ 2º (Pa rá gra fo úni co ori gi nal) As FC-7 
a FC-10 se rão exer ci das, pre fe ren ci al men te,
por ser vi do res in te gran tes das Car re i ras Ju -
di ciá ri as, na for ma pre vis ta em re gu la men to,
e se rão con si de ra das car go em co mis são,
quan do seus ocu pan tes não ti ve rem vín cu lo
efe ti vo com a Admi nis tra ção Pú bli ca.” (NR)

Art. 2º Os ocu pan tes das car re i ras de que tra ta
a Lei nº 9.421/96 exe cu tam ati vi da des ex clu si vas de
Esta do, re la ci o na das ao exer cí cio de atri bu i ções de
na tu re za téc ni ca e ad mi nis tra ti va, in dis pen sá ve is à
pres ta ção ju ris di ci o nal.

Art. 3º Os car gos efe ti vos das car re i ras de Au xi li-
ar Ju di ciá rio, Téc ni co Ju di ciá rio e Ana lis ta Ju di ciá rio,
a que se re fe re o art. 2º da Lei nº 9.421/96, fi cam re es-
tru tu ra dos na for ma do Ane xo I des ta Lei, ob ser van-
do-se para o en qua dra men to dos ser vi do res a cor re-
la ção es ta be le ci da no Ane xo III des ta Lei.

Art. 4º Os ven ci men tos bá si cos dos car gos das
Car re i ras Ju di ciá ri as pas sam a ser os cons tan tes do
Ane xo II des ta Lei.

Art. 5º As re mu ne ra ções das Fun ções Co mis sio-
na das de que tra ta o art. 9º da Lei nº 9.421/96, com a
re da ção dada pelo ar ti go 1º des ta Lei, in clu si ve para
os ocu pan tes sem vín cu lo efe ti vo com a Admi nis tra-
ção Pú bli ca, são as cons tan tes do Ane xo IV des ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Ao ser vi dor in te gran te de Car -
re i ra Ju di ciá ria e ao re qui si ta do, in ves ti do em Fun ção
Co mis si o na da, é fa cul ta do op tar pela re mu ne ra ção
de seu car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te, acres -
ci da dos va lo res cons tan tes do Ane xo V des ta Lei.

Art. 6º Aos ser vi do res das Car re i ras Ju di ciá ri as,
ati vos ou ina ti vos, e aos pen si o nis tas será de vi da par -
ce la, a tí tu lo de di fe ren ça in di vi du al, no va lor igual ao
do even tu al de crés ci mo re sul tan te da apli ca ção des ta
Lei em sua re mu ne ra ção ou pro ven to.

Art. 7º Fica ex tin to o Adi ci o nal de Pa drão Ju di-
ciá rio – APJ, de que tra tam o art. 8º e o art. 14, in ci so
II, da Lei nº 9.421/96.

Art. 8º A Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Ju di ciá ria –
GAJ, a que se re fe re o art. 13 da Lei nº 9.421/96, pas -
sa a ser cal cu la da me di an te a apli ca ção do per cen tu-
al de trin ta por cen to in ci den te so bre os ven ci men tos
bá si cos fi xa dos no art. 4º, ane xo II, para os car gos
das Car re i ras Ju di ciá ri as.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res re tri bu í dos pela
re mu ne ra ção da Fun ção Co mis si o na da, cons tan te do 
Ane xo IV, e os sem vín cu lo efe ti vo com a Admi nis tra-
ção Pú bli ca não per ce be rão a gra ti fi ca ção de que tra -
ta este ar ti go.

Art. 9º Os ór gãos do Po der Ju di ciá rio da União fi -
cam au to ri za dos a trans for mar, no âm bi to de suas com -
pe tên ci as, as Fun ções Co mis si o na das de Pes so al, des -
de que dis so não re sul te au men to de des pe sas.
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Art. 10. Cabe ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos
Tri bu na is Su pe ri o res, ao Con se lho da Jus ti ça Fe de ral
e ao Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó-
rios, no âm bi to de suas com pe tên ci as, ba i xar os re gu-
la men tos ne ces sá ri os à apli ca ção des ta Lei, bus can-
do a uni for mi da de de cri té ri os e pro ce di men tos.

Art. 11. As dis po si ções de que tra ta esta Lei apli -
cam-se aos apo sen ta dos e aos pen si o nis tas.

Art. 12. Fi cam res guar da das as si tu a ções cons -
ti tu í das até a data da pu bli ca ção des ta Lei.

Art 13. As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta Lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men-
tá rias con sig na das aos ór gãos do Po der Ju di ciá rio da 
União.

Art. 14. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 15. Re vo gam-se os arts. 3º, 8º e 14 da Lei nº
9.421, de 1996.

Bra sí lia, de de ; da Inde pen dên cia e da Re-
pú bli ca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.331, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001

Re gu la men ta o in ci so X do art. 37
da Cons ti tu i ção, que dis põe so bre a re vi-
são ge ral e anu al das re mu ne ra ções e
sub sí di os dos ser vi do res pú bli cos fe de rais
dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju -
di ciá rio da União, das au tar qui as e fun da-
ções pú bli cas fe de ra is.

....................................................................................
Art. 3º Se rão de du zi dos da re vi são os per cen-

tua is con ce di dos no exer cí cio an te ri or, de cor ren tes
de re or ga ni za ção ou re es tru tu ra ção de car gos e car -
re i ras, cri a ção e ma jo ra ção de gra ti fi ca ções ou adi ci o-
na is de to das as na tu re zas e es pé cie, adi an ta men tos
ou qual quer ou tra van ta gem ine ren te aos car gos ou
em pre gos pú bli cos.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.421, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Cria as car re i ras dos ser vi do res do
Po der Ju di ciá rio, fixa os va lo res de sua
re mu ne ra ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 1º Fi cam cri a das as car re i ras de Au xi li ar Ju -

di ciá rio, Téc ni co Ju di ciá rio e Ana lis ta Ju di ciá rio, nos
Qu a dros de Pes so al do Po der Ju di ciá rio da União e
do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, na for ma es ta be le ci-
da nes ta lei.

Art. 2º As car re i ras de Au xi li ar Ju di ciá rio, Téc ni-
co Ju di ciá rio e Ana lis ta Ju di ciá rio são cons ti tu í das
dos car gos de pro vi men to efe ti vo, de mes ma de no mi-
na ção, es tru tu ra dos em Clas ses e Pa drões, nas di-
ver sas áre as de ati vi da de, con for me o Ane xo I.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções dos car gos, ob -
ser va das as áre as de ati vi da de, se rão des cri tas em
re gu la men to.

Art. 3º Os va lo res de ven ci men to dos car gos
das car re i ras ju di ciá ri as são os cons tan tes do Ane -
xo II.

Art. 4º A im plan ta ção das car re i ras ju di ciá ri as
far-se-á, na for ma do § 2º des te ar ti go, me di an te
trans for ma ção dos car gos efe ti vos dos Qu a dros de
Pes so al re fe ri dos no art. 1º, en qua dran do-se os ser vi-
do res de acor do com as res pec ti vas atri bu i ções e re -
qui si tos de for ma ção pro fis si o nal, ob ser van do-se a
cor re la ção en tre a si tu a ção exis ten te e a nova si -

tu ação, con for me es ta be le ci do na Ta be la de Enqua -
dra men to, cons tan te do Ane xo III.

§ 1º Ci en te do seu en qua dra men to, o ser vi dor
terá o pra zo de quin ze dias para a in ter po si ção de re -
cur so.

§ 2º A di fe ren ça da re mu ne ra ção dos car gos re -
sul tan tes da trans for ma ção so bre a dos trans for ma-
dos será im ple men ta da gra du al men te em par ce las
su ces si vas, não cu mu la ti vas, na ra zão se guin te:

I –  trin ta por cen to a par tir de 1º de ja ne i ro de
1997;

II – ses sen ta por cen to a par tir de 1º de ja ne i ro
de 1998;

III – oi ten ta por cen to a par tir de 1º de ja ne i ro de
1999;

IV – in te gral men te a par tir de 1º de ja ne i ro de
2000.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se tam bém
aos car gos de Ofi ci al de Jus ti ça Ava li a dor e de ma is
car gos de pro vi men to iso la do, ob ser va dos no en qua-
dra men to os re qui si tos de es co la ri da de e de ma is cri -
té ri os es ta be le ci dos nes ta lei.

Art. 5º O in gres so nas car re i ras ju di ciá ri as, con -
for me a área de ati vi da de ou a es pe ci a li da de,
dar-se-á por con cur so pú bli co, de pro vas ou de pro-
vas e tí tu los, no pri me i ro pa drão de clas se “A” do res -
pec ti vo car go.

Art. 6º São re qui si tos de es co la ri da de para in -
gres so nas car re i ras ju di ciá ri as, aten di das, quan do
for o caso, for ma ção es pe ci a li za da e ex pe riên cia pro -
fis si o nal, a se rem de fi ni das em re gu la men to e es pe ci-
fi ca das nos edi ta is de con cur so:

I – para a Car re i ra de Au xi li ar Ju di ciá rio, cur so
de pri me i ro grau;

II – para a Car re i ra de Téc ni co Ju di ciá rio, cur so
de se gun do grau, ou cur so téc ni co equi va len te;

III – para a Car re i ra de Ana lis ta Ju di ciá rio, cur so
de ter ce i ro grau, in clu si ve li cen ci a tu ra ple na, cor re la-
ci o na do com as áre as pre vis tas no Ane xo I.

Art. 7º A pro mo ção nas car re i ras dar-se-á sem -
pre de um pa drão para o se guin te, com in ters tí cio mí -
ni mo de um ano, em épo cas e sob cri té ri os fi xa dos em 
re gu la men to, em fun ção do re sul ta do de ava li a ção
for mal do de sem pe nho do ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a pro mo ção du ran te
o es tá gio pro ba tó rio, fin do o qual o ser vi dor po de rá
ser pro mo vi do para o ter ce i ro pa drão da clas se “A” de
sua car re i ra.

Art. 8º Os in te gran tes das car re i ras ju di ciá ri as
per ce be rão Adi ci o nal de Pa drão Ju di ciá rio – APJ, cal -
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cu la do me di an te a apli ca ção do co e fi ci en te de 1.10
so bre o res pec ti vo ven ci men to.

Art. 9º Inte gram, ain da, os Qu a dros de Pes so al
re fe ri dos no art. 1º as Fun ções Co mis si o na das (FC),
es ca lo na das de FC-1 a FC-10, que com pre en dem as
ati vi da des de Di re ção, Che fia, Asses so ra men to e
Assis tên cia, a se rem exer ci das, pre fe ren ci al men te,
por ser vi dor in te gran te das car re i ras ju di ciá ri as, con -
for me se dis pu ser em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. As FC-06 a FC-l0 se rão con si-
de ra das como car go em co mis são, quan do seus ocu -
pan tes não ti ve rem vín cu lo efe ti vo com a Admi nis tra-
ção Pú bli ca.

Art. 10. No âm bi to da ju ris di ção de cada Tri bu nal
ou Ju í zo é ve da da a no me a ção ou de sig na ção, para
os Car gos em Co mis são e para as Fun ções Co mis si-
o na das de que tra ta o art. 9°, de côn ju ge, com pa nhe i-
ro ou pa ren te até o ter ce i ro grau, in clu si ve, dos res -
pec ti vos mem bros ou ju í zes vin cu la dos, sal vo a de
ser vi dor ocu pan te de car go de pro vi men to efe ti vo das 
Car re i ras Ju di ciá ri as, caso em que a ve da ção é res tri-
ta à no me a ção ou de sig na ção para ser vir jun to ao
Ma gis tra do de ter mi nan te da in com pa ti bi li da de.

Art. 11. Os car gos do Gru po-Di re ção e Asses so-
ra men to Su pe ri o res – DAS, as Gra ti fi ca ções de Re-
pre sen ta ção de Ga bi ne te e as Fun ções Co mis si o na-
das, ins ti tu í dos pela Lei nº 8.868, de 14 de abril de
1994, in te gran tes dos Qu a dros de Pes so al re fe ri dos
no art. 1º, fi cam trans for ma dos em Fun ções Co mis si-
o na das – FC, ob ser va das as cor re la ções es ta be le ci-
das no Ane xo IV, res guar da das as si tu a ções in di vi du-
a is cons ti tu í das até a data da pu bli ca ção des ta lei e
as se gu ra da aos ocu pan tes a con ta gem do tem po de
ser vi ço no car go ou fun ção, para efe i to da in cor po ra-
ção de que tra ta o art. 15.

Art. 12. Fi cam ex tin tas, para os in te gran tes das
car re i ras ju di ciá ri as, a gra ti fi ca ção de que tra ta o De-
cre to-Lei nº 2.173, de 19 de no vem bro de 1984, para
os ser vi do res não abran gi dos pelo dis pos to no § 2º do
art. 2º da Lei nº 7.923, de 12 de de zem bro de 1989, a
van ta gem pes so al a que se re fe re o art. 13 da Lei nº
8.216, de 13 de agos to de 1991, bem como as gra ti fi-
ca ções cri a das pelo De cre to-Lei nº 1.445, de 13 de fe -
ve re i ro de 1976, al te ra do pelo nº 1.820, de 11 de de-
zem bro de 1980, e nº 2.365, de 27 de ou tu bro de 1987.

Art. 13. A Gra ti fi ca ção Extra or di ná ria ins ti tu í da
pe las Leis nos 7.753, de 14 de abril de 1989, e nº
7.757, nº 7.758, nº 7.759 e nº 7.760, to das de 24 de
abril de 1989, para os ser vi do res do Po der Ju di ciá rio
da União e do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, pas sa a
de no mi nar-se Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Ju di ciá ria –
GAJ, cal cu lan do-se o seu va lor me di an te apli ca ção
dos fa to res de ajus te fi xa dos no Ane xo V.

Art. 14. A re mu ne ra ção das Fun ções Co mis si o-
na das, in clu si ve para os ocu pan tes sem vín cu lo efe ti-

vo com a Admi nis tra ção Pú bli ca, com põe-se das se -
guin tes par ce las:

I – va lor-base cons tan te do Ane xo VI;
II – APJ, ten do como base de in ci dên cia o úl ti mo

pa drão dos car gos de Au xi li ar Ju di ciá rio, Téc ni co Ju -
di ciá rio e Ana lis ta Ju di ciá rio, con for me es ta be le ci do
no Ane xo VII;

III – GAJ, cal cu la da na con for mi da de do Ane xo V.
§ 1º Apli ca-se à re mu ne ra ção das Fun ções Co -

mis si o na das o dis pos to no § 2º do art. 4º.
§ 2º Ao ser vi dor in te gran te de car re i ra ju di ciá ria

e ao re qui si ta do, in ves ti dos em Fun ção Co mis si o na-
da, é fa cul ta do op tar pela re mu ne ra ção de seu car go
efe ti vo mais se ten ta por cen to do va lor-base da FC, fi -
xa do no Ane xo VI.
....................................................................................
....................................................................................

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.

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

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2002
(Nº 5.440/01, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co da União)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.953,
de 4 de ja ne i ro de 2000, re es tru tu ra a
Car re i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo
do Mi nis té rio Pú bli co da União, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Car re i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti-

vo de que tra ta a Lei nº 9.953, de 4 de ja ne i ro de 2000, 
fica des mem bra da nas Car re i ras de Ana lis ta e Téc ni-
co do Mi nis té rio Pú bli co da União.

§ 1º Fi cam trans for ma dos, man ti das as res pec ti-
vas áre as de ati vi da des e es pe ci a li za ções pro fis si o na is:

I – em car gos de Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da
União, da Car re i ra de mes ma de no mi na ção, os car gos
va gos e ocu pa dos de Téc ni co da Car re i ra de Apo io
Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co da União;

II – em car gos de Ana lis ta do Mi nis té rio Pú bli co da 
União, da Car re i ra de mes ma de no mi na ção, os car gos
va gos e ocu pa dos de Ana lis ta da Car re i ra de Apo io
Téc ni co Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co da União.
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§ 2º Fica ex tin to o ní vel Au xi li ar da Car re i ra de
Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co da 
União.

Art. 2º Os arts. 3º, 4º, 9º, 11 e 13 da Lei nº 9.953,
de 4 de ja ne i ro de 2000, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 3º As Car re i ras de Ana lis ta e Téc ni co do
Mi nis té rio Pú bli co da União são cons ti tu í das dos car -
gos de mes ma de no mi na ção, de pro vi men to efe ti vo,
es tru tu ra dos em clas ses e pa drões, nas di ver sas áre -
as de ati vi da des, con for me o Ane xo I.”(NR)

“Art. 4º São re qui si tos de es co la ri da de para in -
gres so nas car re i ras de Ana lis ta e Téc ni co do Mi nis té-
rio Pú bli co da União, aten di das, quan do for o caso,
for ma ção es pe ci a li za da e ex pe riên cia pro fis si o nal, a
se rem de fi ni das em re gu la men to e es pe ci fi ca das nos
edi ta is de con cur so:

I – para a Car re i ra de Téc ni co do Mi nis té rio Pú -
bli co da União, o en si no mé dio, ou cur so téc ni co equi -
va len te;

II – para a Car re i ra de Ana lis ta do Mi nis té rio Pú -
bli co da União, o en si no su pe ri or, in clu si ve li cen ci a tu-
ra ple na, cor re la ci o na do com as áre as pre vis tas no
Ane xo I.“(NR)

“Art. 9º Os Qu a dros de Pes so al dos ór gãos de que 
tra ta o art. 2º com pre en dem os car gos efe ti vos das car -
re i ras de Ana lis ta e Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da
União e as Fun ções Co mis si o na das – FC.” (NR)

“Art. 11. O de sen vol vi men to dos ser vi do res nas
car re i ras de que tra ta esta lei dar-se-á me di an te pro -
gres são fun ci o nal e pro mo ção.

§ 1º A pro gres são fun ci o nal é a mo vi men ta ção
do ser vi dor de um pa drão para o se guin te, den tro de
uma mes ma clas se, ob ser va do o in ters tí cio mí ni mo
de um ano e dar-se-á em épo cas e sob cri té ri os fi xa-
dos em re gu la men to, de acor do com re sul ta do de
ava li a ção for mal de de sem pe nho.

§ 2º A pro mo ção é a mo vi men ta ção do ser vi dor
do úl ti mo pa drão de uma clas se para o pri me i ro pa -
drão da clas se se guin te, ob ser va do o in ters tí cio mí ni-
mo de um ano em re la ção à pro gres são fun ci o nal
ime di a ta men te an te ri or, e de pen de rá, cu mu la ti va-
men te do re sul ta do de ava li a ção for mal do de sem pe-
nho e da par ti ci pa ção em cur so de aper fe i ço a men to,
ação ou pro gra ma de ca pa ci ta ção, na for ma pre vis ta
em re gu la men to.” (NR)

“Art. 13. As Fun ções Co mis si o na das – FC, es ca lo-
na das de FC-1 a FC–10, com pre en dem as ati vi da des
de di re ção, che fia, as ses so ra men to e as sis tên cia.

§ 1º Cada ramo do Mi nis té rio Pú bli co da União
des ti na rá, no mí ni mo, se ten ta por cen to do to tal das
fun ções co mis si o na das para se rem exer ci das por
ser vi do res in te gran tes das Car re i ras de Ana lis ta e
Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da União, ob ser va dos

os re qui si tos de qua li fi ca ção e de ex pe riên cia, con for-
me se dis pu ser em re gu la men to.

§ 2º As FC-7 a FC-10 se rão exer ci das, pre fe ren ci-
al men te, por ser vi do res in te gran tes das car re i ras de
Ana lis ta e Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da União, na
for ma pre vis ta em re gu la men to, e se rão con si de ra das
car go em co mis são, quan do seus ocu pan tes não ti ve-
rem vín cu lo efe ti vo com a Admi nis tra ção Pú bli ca.“ (NR)

Art. 3º Os ocu pan tes das car re i ras de Ana lis ta e
Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da União exe cu tam ati -
vi da des ex clu si vas de Esta do, re la ci o na das ao exer -
cí cio de atri bu i ções de na tu re za téc ni ca e ad mi nis tra-
ti va, es sen ci a is à pres ta ção ju ris di ci o nal do Esta do
que lhes são ine ren tes, no âm bi to do Mi nis té rio Pú bli-
co da União.

Art. 4º A par tir de 10 de ju nho de 2002, os car -
gos efe ti vos da Car re i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis-
tra ti vo do MPU, a que se re fe re o art. 1º da Lei nº
9.953, de 4 de ja ne i ro de 2000, trans for ma dos pelo
art. 1º des ta lei, fi cam re es tru tu ra dos na for ma do
Ane xo I des ta lei, ob ser van do-se para o en qua dra-
men to dos ser vi do res a cor re la ção es ta be le ci da no
Ane xo IV des ta lei.

Art. 5º A trans for ma ção dos atu a is car gos de
Ana lis ta e Téc ni co da Car re i ra de Apo io Téc ni-
co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co da União nos
seus cor res pon den tes das no vas car re i ras ob ser va rá
a cor re la ção con ti da no Ane xo II.

Art. 6º A par tir de 1º de ju nho de 2002, os ven ci-
men tos bá si cos dos car gos das Car re i ras de Ana lis ta
e Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da União pas sam a
ser os cons tan tes do Ane xo III des ta lei.

§ 1º Sem pre ju í zo da apli ca ção dos per cen tu a is
con ce di dos a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra ção
dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is a par tir de 30 de ju -
nho de 2002, in ci di rão so bre os va lo res re fe ri dos no
ca put, cu mu la ti va men te, os acrés ci mos cons tan tes
do Ane xo III-b.

§ 2º Não se apli ca às par ce las pre vis tas nes te
ar ti go o dis pos to no art. 3º da Lei nº 10.331, de 18 de
de zem bro de 2001.

Art. 7º As re mu ne ra ções das Fun ções Co mis si-
o na das de que tra ta o art.9º e 13 da Lei nº 9.953, de 4
de ja ne i ro de 2000, in clu si ve para os ocu pan tes sem
vín cu lo efe ti vo com a Admi nis tra ção Pú bli ca, são as
re mu ne ra ções cons tan tes do Ane xo V des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Ao ser vi dor in te gran te das Car -
re i ras de Ana lis ta e Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da
União e ao re qui si ta do, in ves ti do em Fun ção Co mis si-
o na da, é fa cul ta do op tar pela re mu ne ra ção de seu
car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te, acres ci da dos
va lo res cons tan tes do Ane xo VI des ta lei.

Art. 8º Fica ex tin to o adi ci o nal do MPU – AMPU
de que tra tam o art. 12 e o in ci so II do art. 17, da Lei
nº 9.953, de 4 de ja ne i ro de 2000.
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Art. 9º A Gra ti fi ca ção de Ati vi da de do Mi nis té rio
Pú bli co da União – GAMPU a que se re fe re o art. 16
da Lei nº 9.953, de 4 de ja ne i ro de 2000, pas sa a ser
cal cu la da me di an te a apli ca ção do per cen tu al de trin -
ta por cen to in ci den te so bre os ven ci men tos bá si cos
fi xa dos no Ane xo III des ta lei, para os ocu pan tes de
car gos efe ti vos das Car re i ras de Ana lis ta e Téc ni co
do Mi nis té rio Pú bli co da União.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res ocu pan tes de
Fun ção Co mis si o na da sem vín cu lo efe ti vo com a
Admi nis tra ção Pú bli ca e os re qui si ta dos que op ta rem
pela re mu ne ra ção de seu car go efe ti vo na for ma do
pa rá gra fo úni co do art. 7º des ta lei não per ce be rão a
GAMPU.

Art. 10. Cons ta ta da a re du ção de re mu ne ra ção,
pro ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis -
pos to nes ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van -
ta gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta aos 
re a jus tes ge ra is con ce di dos aos ser vi do res pú bli cos
fe de ra is.

Art. 11. O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca fica
au to ri za do a trans for mar, no âm bi to do Mi nis té rio Pú -

bli co da União, as Fun ções Co mis si o na das de seu
Qu a dro de Pes so al, des de que dis so não re sul te au -
men to de des pe sas.

Art. 12. As dis po si ções des ta lei apli cam-se aos
apo sen ta dos e aos pen si o nis tas.

Art. 13. Fi cam ab sor vi das pe los ven ci men tos
de cor ren tes da apli ca ção do dis pos to nes ta lei, con -
for me de fi ni do no in ci so II do art. 1º da Lei nº 8.852, de 
4 de fe ve re i ro de 1994, as van ta gens e di fe ren ças re -
mu ne ra tó ri as even tu al men te pa gas, a qual quer tí tu lo
aos ser vi do res in te gran tes das car re i ras de que tra ta
esta lei, ati vos, ina ti vos e pen si o nis tas, res sal va das
as re la ci o na das a in cor po ra ções de cor ren tes do exer -
cí cio de car gos co mis si o na dos, fun ções de con fi an ça
e do tem po de ser vi ço, na for ma da lei.

Art. 14. As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri-
as con sig na das ao Mi nis té rio Pú bli co da União.

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

Art. 16. Re vo gam-se os arts. 12 e 17 da Lei nº
9.953, de 4 de ja ne i ro de 2000.
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LEI Nº 8.852, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1994

Dis põe so bre a apli ca ção dos arts.
37, in ci sos XI e XII, e 39, § 1º, da Cons ti tu-
i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Para os efe i tos des ta lei, a re tri bu i ção pe -
cu niá ria de vi da na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di-
re ta e fun da ci o nal de qual quer dos Po de res da União
com pre en de:

I – como ven ci men to bá si co:
a) a re tri bu i ção a que se re fe re o art. 40 da Lei nº

8.112, de 11 de de zem bro de 1990, de vi da pelo efe ti-
vo exer cí cio do car go, para os ser vi do res ci vis por ela
re gi dos;

b) o sol do de fi ni do nos ter mos do art. 6º da Lei
nº 8.237, de 30 de se tem bro de 1991, para os ser vi do-
res mi li ta res; (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.215-10, de
31-8-2001

c) o sa lá rio bá si co es ti pu la do em pla nos ou ta -
be las de re tri bu i ção ou nos con tra tos de tra ba lho,
con ven ções, acor dos ou dis sí di os co le ti vos, para os
em pre ga dos de em pre sas pú bli cas, de so ci e da des
de eco no mia mis ta, de suas sub si diá ri as, con tro la das
ou co li ga das, ou de qua is quer em pre sas ou en ti da-
des de cujo ca pi tal ou pa tri mô nio o po der pú bli co te -
nha o con tro le di re to ou in di re to, in clu si ve em vir tu de
de in cor po ra ção ao pa tri mô nio pú bli co;

II – como ven ci men tos, a soma do ven ci men to
bá si co com as van ta gens per ma nen tes re la ti vas ao
car go, em pre go, pos to ou gra du a ção;

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2002
(Nº 6.882/2002, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Até que seja edi ta da a lei pre vis ta no art.

48, in ci so XV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ven ci men to
bá si co do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca é fi xa do em 
R$3.950,31 (três mil, no ve cen tos e cin qüen ta re a is e
trin ta e um cen ta vos)

§ 1º O va lor da re pre sen ta ção men sal do Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca será equi va len te ao fi xa do
para os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 2º Para os fins de qua is quer li mi tes re mu ne ra-
tó ri os, não se in clu em no côm pu to da re mu ne ra ção
as par ce las per ce bi das, em ba ses anu a is, pelo Pro-

cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca em ra zão de tem po de
ser vi ço ou atu a ção jun to à Jus ti ça Ele i to ral.

§ 3º A re mu ne ra ção dos mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co da União ob ser va rá o es ca lo na men to de cin -
co por cen to en tre os di ver sos ní ve is, ten do como re -
fe rên cia a re mu ne ra ção, de ca rá ter per ma nen te, per -
ce bi da pelo Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

§ 4º A re mu ne ra ção de cor ren te des ta lei in clui e
ab sor ve to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os
per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los mem bros do Mi nis-
té rio Pú bli co da União, a qual quer tí tu lo, por de ci são
ad mi nis tra ti va ou ju di ci al, até a pu bli ca ção des ta lei.

Art. 2º O va lor do abo no va riá vel con ce di do pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de ju nho de 1998, é apli cá-
vel aos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União, com
efe i tos fi nan ce i ros a par tir da data nele men ci o na da e
pas sa a cor res pon der à di fe ren ça en tre a re mu ne ra-
ção men sal per ce bi da pelo mem bro do Mi nis té rio Pú -
bli co da União, vi gen te à data da que la lei, e a de cor-
ren te des ta lei.

§ 1º Se rão aba ti dos do va lor da di fe ren ça re fe ri-
da nes te ar ti go to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne-
ra tó ri os per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co da União, a qual quer tí tu lo, por
de ci são ad mi nis tra ti va ou ju di ci al, após a pu bli ca ção
da Lei nº 9.655, de 2 de ju nho de 1998.

§ 2º Os efe i tos fi nan ce i ros de cor ren tes des te ar-
ti go se rão sa tis fe i tos em vin te e qua tro par ce las men -
sa is e su ces si vas, a par tir do mês de ja ne i ro de 2003.

§ 3º o va lor do abo no va riá vel da Lei nº 9.655, de 
2 de ju nho de 1998, é in te i ra men te sa tis fe i to na for ma
fi xa da nes te ar ti go.

Art. 3º O ser vi dor dos Qu a dros de Pes so al da
Car re i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té-
rio Pú bli co da União não po de rá per ce ber, a tí tu lo
de ven ci men to bá si co e van ta gens per ma nen tes,
im por tân cia su pe ri or a oi ten ta por cen to da re mu ne-
ra ção de vi da ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

Art. 4º As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men-
tá ri as, con sig na das ao Mi nis té rio Pú bli co da
União.

Art. 5º A im ple men ta ção do dis pos to nes ta lei
ob ser va rá o art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as
nor mas per ti nen tes da Lei Com ple men tar nº 101, de 
4 de maio de 2000, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir
de ju nho de 2002, in clu si ve.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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PROJETO DE LEI Nº 6.882, DE 2002

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União.

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 Até que seja edi ta da a lei pre vis ta no ar ti-

go 48, in ci so XV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ven ci-
men to bá si co do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca é fi -
xa do em R$3.950,31 (três mil, no ve cen tos e cin qüen-
ta re a is e trin ta e um cen ta vos).

§ 1º O va lor da re pre sen ta ção men sal do Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca será equi va len te ao fi xa do
para os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 2º Para os fins de qua is quer li mi tes re mu ne ra-
tó ri os, não se in clu em no côm pu to da re mu ne ra ção
as par ce las per ce bi das, em ba ses anu a is, pelo Pro-
cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca em ra zão de tem po de
ser vi ço ou atu a ção jun to à Jus ti ça Ele i to ral.

§ 3º A re mu ne ra ção dos mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co da União ob ser va rá o es ca lo na men to de cin -
co por cen to en tre os di ver sos ní ve is, ten do como re -
fe rên cia a re mu ne ra ção, de ca rá ter per ma nen te, per -
ce bi da pelo Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

§ 4º A re mu ne ra ção de cor ren te des ta Lei in clui e 
ab sor ve to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os
per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los mem bros do Mi nis-
té rio Pú bli co da União, a qual quer tí tu lo, por de ci são
ad mi nis tra ti va ou ju di ci al, até a pu bli ca ção des ta Lei.

Art. 2º O va lor do abo no va riá vel con ce di do pelo
art. 6º da Lei n.º 9.655, de 2 de ju nho de 1998, é apli -
cá vel aos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União,
com efe i tos fi nan ce i ros a par tir da data nele men ci o-
na da e pas sa a cor res pon der à di fe ren ça en tre a re -
mu ne ra ção men sal per ce bi da pelo mem bro do Mi nis-
té rio Pú bli co da União, vi gen te à data da que la Lei, e a
de cor ren te des ta Lei.

§ 1º Se rão aba ti dos do va lor da di fe ren ça re fe ri-
da nes te ar ti go to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne-
ra tó ri os per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co da União, a qual quer ti tu lo, por
de ci são ad mi nis tra ti va ou ju di ci al, após a pu bli ca ção
da Lei nº 9.655, de 1998.

§ 2º Os efe i tos fi nan ce i ros de cor ren tes des te
ar ti go se rão sa tis fe i tos em 24 (vin te e qua tro) par -
ce las men sa is e su ces si vas, a par tir do mês de ja -
ne i ro de 2003.

§ 3º O va lor do abo no va riá vel da Lei n.º
9.655/98 é in te i ra men te sa tis fe i to na for ma fi xa da
nes te ar ti go.

Art 3º O ser vi dor dos Qu a dros de Pes so al da
Car re i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té-
rio Pú bli co da União não po de rá per ce ber, a tí tu lo de
ven ci men to bá si co e van ta gens per ma nen tes, im por-
tân cia su pe ri or a oi ten ta por cen to da re mu ne ra ção
de vi da ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

Art. 4º As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta das da ta ções or ça men tá ri-
as, con sig na das ao Mi nis té rio Pú bli co da União.

Art. 5º A im ple men ta ção do dis pos to nes ta Lei
ob ser va rá o art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as nor -
mas per ti nen tes da Lei Com ple men tar n.º 101, de 4
de maio de 2000, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de
ju nho de 2002, in clu si ve.

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

Art. 7º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio.

Jus ti fi ca ção

A re mu ne ra ção to tal de um mem bro do Mi nis té rio
Pú bli co da União, hoje, é com pos ta de qua tro itens: o
ven ci men to bá si co; a re pre sen ta ção; a par ce la de equi -
va lên cia da Lei nº 8.448/92; e, in ci din do so bre a soma
de to dos, o adi ci o nal por tem po de ser vi ço.

Este pro je to al te ra o ven ci men to bá si co dos
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União, de ter mi nan-
do, ain da, a ob ser va ção do es ca lo na men to de cin co
por cen to en tre os ní ve is da car re i ra.

A di mi nu i ção do di fe ren ci al en tre os pa ta ma res
de re mu ne ra ção visa a as se gu rar a me lhor re com po-
si ção, em prol dos que ga nham me nos, tal como pre -
vê o ar ti go 93, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para
os ma gis tra dos.

Não se ria ra zoá vel ela bo rar um pro je to de lei
que man ti ves se as dis tor ções atu al men te no ta das, a
re sul ta rem, por exem plo, na inex pli cá vel cir cuns tân-
cia de mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União es ta-
rem per ce ben do me nos que os pró pri os au xi li a res di -
re tos ou agen tes ad mi nis tra ti vos de suas áre as de
atu a ção.

Com este pro je to, afas ta-se tal dis tin ção, na me -
di da em que pre vê que a re mu ne ra ção do ser vi dor
”não po de rá ul tra pas sar a 80% da re mu ne ra ção do
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

A re mu ne ra ção de cor ren te da al te ra ção pro je ta-
da, por ou tro lado, im por ta rá na des ne ces si da de do
re cur so à par ce la es ta be le ci da com a Lei nº 8.448/92, 
pois a equi va lên cia lá as se gu ra da efe ti var-se-á com a 
mo di fi ca ção no ven ci men to bá si co dos mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co da União.
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Por tan to, o au men to re per cu ti rá so bre toda a re -
mu ne ra ção, por que vin cu la da, por es ca lo na men to, à
do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

Dis põe-se, por isso, que a re mu ne ra ção re sul-
tan te do pro je to in clu i rá e ob ser va rá ”to dos e qua is-
quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os per ce bi dos ou in cor po-
ra dos, a qual quer ti tu lo“ pe los mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co da União.

A re mu ne ra ção to tal re ma nes ce rá com pos ta
uni ca men te de três par ce las: ven ci men to bá si co, re -
pre sen ta ção e adi ci o nal de tem po de ser vi ço.

O per cen tu al da par ce la de re pre sen ta ção é fi -
xa do em 222%, va lor equi va len te ao apli ca do aos Mi -
nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Não ha ve rá pos si bi li da de de in ci dir so bre es ses
va lo res qua is quer ou tros per cen tu a is, tal como hoje
está a ocor rer, por exem plo, com os 11,98% re la ci o-
na dos com a con ver são da URV.

O pro je to so lu ci o na ain da, por equi va lên cia, a
ques tão con cer nen te ao ”abo no va riá vel“ con ce di do
pelo ar ti go 60 da Lei nº 9.655, de 2 de ju nho de 1998,
me di an te a qual se ins ti tu iu um abo no ”cor res pon den-
te à di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção men sal“ per ce bi-
da pe los ma gis tra dos, vi gen te à data da que la lei, ”e o
va lor do sub sí dio“ que vi es se a ser fi xa do quan do en -
tras sem em vi gor a emen da cons ti tu ci o nal que, en tão,
tra mi ta va no Con gres so Na ci o nal. Tais dis po si ções
se rão tam bém apli ca das aos mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co da União, no que cou ber e ob ser va das as pe -
cu li a ri da des da car re i ra.

Con for me se in fe re da Cons ti tu i ção Fe de ral, os
in te gran tes das car re i ras do Po der Ju di ciá rio e do Mi -
nis té rio Pú bli co da União são con si de ra dos agen tes
po lí ti cos, e não ser vi do res pú bli cos, em de cor rên cia
dos car gos que ocu pam, cujo exer cí cio exi ge como
prin cí pio a in de pen dên cia fun ci o nal para que te nham
li ber da de da con cre ti za ção dos mis te res res pec ti vos,
ten do-lhes sido de fe ri das as ga ran ti as dis pos tas nos
ar ti gos 95 e 128, I, sen do elas a vi ta li ci e da de, a ina -
mo vi bi li da de e a ir re du ti bi li da de de sub sí dio.

Res sal ta mais evi den te ain da a equi va lên cia
exis ten te no or de na men to ju rí di co bra si le i ro en tre os
mem bros do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co
quan do o cons ti tu in te ori gi ná rio es ta be le ceu as mes -
mas ve da ções para am bas as car re i ras, es tas es ta-
be le ci das nos arts. 95, pa rá gra fo úni co, e 128, II, da
Car ta Mag na, es ta be le cen do que am bos não po dem
exer cer ou tro car go ou fun ção, sal vo uma de ma gis té-
rio; re ce ber, a qual quer tí tu lo ou pre tex to, cus tas ou
par ti ci pa ção em pro ces so; de di car-se à ati vi da de po -
lí ti co-par ti dá ria.

Por ou tro lado, é de se des ta car que há uma ten -
dên cia mun di al para a equi va lên cia en tre os mem bros
do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co.

Em Por tu gal, por exem plo, o ar ti go 75, item I, da
Lei 60/98 (Esta tu to do Mi nis té rio Pú bli co) efe ti vou na -
que le país a equi va lên cia en tre o Mi nis té rio Pú bli co
com a ma gis tra tu ra ju di ci al, ao dis por: “A ma gis tra tu ra
do Mi nis té rio Pú bli co é pa ra le la à ma gis tra tu ra ju di ci al
e dela in de pen den te“.

Na Espa nha, o Esta tu to Orgâ ni co do Mi nis té rio
Pú bli co, Lei nº 50, de 30 de de zem bro de 1981, em
seus ar ti gos 52 e 53, es ta be le ce a equi va lên cia en tre
as duas ins ti tu i ções:

“Arti cu lo 52.
Los mi em bros Del Mi nis te rio Fis cal go za rán de

los per mi sos y li cen ci as, y del ré gi men de re com pen-
sas, que re gla men ta ri a men te se es ta blez can, ins pi ra-
dos unos y otros em lo dis pu es to para Ju e ces y Ma -
gis tra dos por la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di ci al.

Arti cu lo 53.
El ré gi men re tri bu ti vo de los mi em bros del Mi -

nis te rio Fis cal se re gi rá por Ley y es ta rán equi pa ra-
dos en re tri bu ci o nes a los mi em bros de la Car re ra
Ju di ci al.“1

Na Itá lia tam bém o Mi nis té rio Pú bli co guar da
equi va lên cia com a ma gis tra tu ra, dada a uni da de
exis ten te en tre as car re i ras, sen do in clu si ve o seu
mem bro cha ma do de ma gis tra do ”in qui ren te“ e o cor -
res pon den te a juiz do Bra sil é cha ma do de ma gis tra-
do ”gi u di can te“, con for me lem bra o subs tí tu to do Pro -
cu ra dor Na ci o nal Anti ma fia, Gi u li a no Tu ro ne:

”(...) em Itá lia a in de pen dên cia do MP 
está for te men te sal va guar da da pela uni da-
de en tre as car re i ras jul ga do ra (gi u di can-
te) e in ves ti ga do ra (in qui ren te): en quan to a 
car re i ra se man ti ver uni tá ria, en quan to ju í-
zes e MP fo rem go ver na dos por um mes -
mo Con se lho Su pe ri or da Ma gis tra tu ra,
qual quer ame a ça po ten ci al à in de pen dên-
cia do MP po de rá ser ne u tra li za da, por que
os va lo res e a cul tu ra da in de pen dên cia do 
juiz - e as cor res pon den tes ga ran ti as - ten -
de rão na tu ral e au to ma ti ca men te a pro te-
ger de ma ne i ra ade qua da tam bém a in de-
pen dên cia do MP.”2

Na Ale ma nha, tam bém exis te equi va-
lên cia en tre o Mi nis té rio Pú bli co e a Ma gis-
tra tu ra. No to can te à na tu re za ju rí di ca do Mi -
nis té rio Pú bli co ale mão, é con sen su al na
dou tri na tra tar-se de ”um ór gão da tu te la pe -
nal equi pa ra do aos tri bu na is, a quem cabe a 
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per se cu ção pe nal e a co-par ti ci pa ção no
pro ces so pe nal“3, con for me es ta be le ce a
Lei de Orga ni za ção Ju di ciá ria ale mã.

A ten dên cia eu ro péia quan to à equi va lên cia
dos mem bros do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio
Pú bli co é de mons tra da na De cla ra ção de Prin cí pi os
so bre o Mi nis té rio Pú bli co (ado ta da em Ná po les, 2
de mar ço 1996) fe i ta pe los Ma gis tra dos Eu ro pe us
pela De mo cra cia e Li ber da de – MEDEL, in ver bis:

”IV. Esta tu to
Os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co são

ne ces sa ri a men te ma gis tra dos, in te gra dos a
um cor po ju di ciá rio úni co, onde cons ti tu em
uma ma gis tra tu ra dis tin ta, a qual terá um
es ta tu to, di re i tos e ga ran ti as equi va len tes
àque les dos ju í zes. (IV. STATUTPERSON
NEL Lês mem bres du MP sont né ces sa i re-
ment des ma gis trats, in té grés dens um corp -
sju di ci a i re uni que, ou cons ti tu ant une ma gis-
tra tu re dis tinc te, Ia quel le aura un sta tut, des
dro its et des ga ra nhíes équi va lents à ceux
des ju ges.)”

Des ta que-se, ain da, que do va lor do abo no de -
ve rão ser de du zi dos ”to dos e qua is quer re a jus tes re -
mu ne ra tó ri os per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União, a qual quer
tí tu lo, por de ci são ad mi nis tra ti va ou ju di ci al“, tais
como a di fe ren ça da URV e a par ce la as se gu ra da
da Ação Ori gi ná ria nº 630 (Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral, Re so lu ção nº 195, de 27 de fe ve re i ro de 2000).

As des pe sas de cor ren tes da im ple men ta ção
des te pro je to de lei cor re rão à con ta das do ta ções
or ça men tá ri as do Mi nis té rio Pú bli co da União, e
aten dem às dis po si ções da Lei Com ple men tar nº
101/2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal).

É im por tan tes sa li en tar que o Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral en ten deu que o re gi me de sub sí di os -
pre vis to na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98 – só en -
tra rá em vi gor com a edi ção da lei de ini ci a ti va con -
jun ta de que tra ta o ar ti go 48, in ci so XV, da Cons ti tu-
i ção, com a re da ção dada por tal Emen da.

À luz des sa pre mis sa, mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co da União con ti nu am a per ce ber ven ci men to,
gra ti fi ca ção de re pre sen ta ção e adi ci o na is por tem-
po de ser vi ço nos ter mos do sis te ma an te ri or.

O mes mo ocor re nas Ca sas Par la men ta res e
no âm bi to dos Po de res Exe cu ti vo e Ju di ciá rio.

Por isso, o va lor do ven ci men to bá si co pode
ser re a jus ta do até o ad ven to even tu al da con di ção

re co nhe ci da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, para o
iní cio da vi gên cia da nova sis te má ti ca de pa ga men-
to dos agen tes po lí ti cos - a lei de fi xa ção do sub sí-
dio (Cons ti tu i ção Fe de ral, ar ti go 48, in ci so XV,
acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98).

Em sen do as sim, vi go ran do o re gi me an te ri or,
cabe ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, nos ter mos
do art. 127, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro por ao
Po der Le gis la ti vo a po lí ti ca re mu ne ra tó ria do Mi nis-
té rio Pú bli co da União, que deve se guir, por equi va-
lên cia, a po lí ti ca re mu ne ra tó ria do Po der Ju di ciá rio.

Por fim, na im ple men ta ção do que pre vis to no
pro je to, ob ser var-se-á, como não po dia de i xar de
ser, o ar ti go 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o que de -
man da rá even tu a is atos in te gra ti vos, le gis la ti vos, ou
não.

São es tes os ter mos do pro je to que sub me to à 
apre ci a ção dos dig nos re pre sen tan tes do povo.

1 http:://no ti ci as.ju ri di cas.com
2 Co mu ni ca ção apre sen ta da no Encon tro Inter na ci o nal de Ma gis-
tra dos or ga ni za do pelo Sin di ca to dos Ma gis tra dos do Mi nis té rio
Pú bli co de 12 a 14 de Maio no Por to, su bor di na do ao tema “O Mi-
nis té rio Pú bli co e o pro ces so pe nal: es tru tu ra e li mi tes da in ter-
ven ção hi e rár qui ca“. Tra du ção de Edu ar do Maia Cos ta.
Www.smmp.pt
3 Kle ink necht/Me yer-Goss nerr.StPO mit GVG. GVG vor § 141 RR 
dn.8-9, pp. 1709-1710.

MENSAGEM PGR/GAB/N° 02/2002

Bra sí lia, 28 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
De pu ta do Aé cio Ne ves da Cu nha
Dig nís si mo Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para apre ci a ção do Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 61, ca put, com bi-
na do com o dis pos to no art. 127, § 2°, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o ane xo Pro je to de Lei que dis põe so bre a re -
mu ne ra ção dos Mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da
União.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Res pe i to sa men te,  – Ge ral do Brin de i ro, Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

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

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

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

Art. 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 ar ti gos 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:

............................. .......................................................
XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -

pre mo Tribu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I.

* Inci so XV acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o-
nal nº 19, de 4-6-1998

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

Se ção II
Dos Orça men tos

....................................................................................
Art. 169. A des pe sa com pes so al ati vo e ina ti vo

da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu -
ni cí pi os não po de rá ex ce der os li mi tes es ta be le ci dos
em lei com ple men tar.

* Arti go, “ca put” com re da ção dada pela Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-1998

§ 1º A con ces são de qual quer van ta gem ou au -
men to de re mu ne ra ção, a cri a ção de car gos, em pre gos
e fun ções ou al te ra ção de es tru tu ra de car re i ras, bem
como a ad mis são ou con tra ta ção de pes so al, a qual-
quer tí tu lo, pe los ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção
di re ta ou in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í das e man -
ti das pelo po der pú bli co, só po de rão ser fe i tas:

* § 1º com re da ção dada pela Emen da Cons ti tu-
ci o nal nº 19, de 4-6-1998

I – se hou ver pré via do ta ção or ça men tá ria su fi-
ci en te para aten der às pro je ções de des pe sa de pes -
so al e aos acrés ci mos dela de cor ren tes;

* Inci so I com re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-1998

II – se hou ver au to ri za ção es pe cí fi ca na lei de di -
re tri zes or ça men tá ri as, res sal va das as em pre sas pú -
bli cas e as so ci e da des de eco no mia mis ta.

* Inci so II com re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-1998

§ 2º De cor ri do o pra zo es ta be le ci do na lei com -
ple men tar re fe ri da nes te ar ti go para a adap ta ção aos
pa râ me tros ali pre vis tos, se rão ime di a ta men te sus-
pen sos to dos os re pas ses de ver bas fe de ra is ou es ta-
du a is aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi-
os que não ob ser va rem os re fe ri dos li mi tes.

* § 2º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal n°
19, de 4-6-1998

§ 3º Para o cum pri men to dos li mi tes es ta be le ci-
dos com base nes te ar ti go, du ran te o pra zo fi xa do na
lei com ple men tar re fe ri da no “ca put”, a União, os
Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os ado ta rão
as se guin tes pro vi dên ci as:

* § 3º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 4-6-1998

I – re du ção em pelo me nos vin te por cen to das
des pe sas com car gos em co mis são e fun ções de
con fi an ça;

* Inci so I acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº19, de 4-6-1998

II – exo ne ra ção dos ser vi do res não es tá ve is.
* Inci so II acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 19, de 4-6-1998
§ 4º Se as me di das ado ta das com base no pa rá-

gra fo an te ri or não fo rem su fi ci en tes para as se gu rar o
cum pri men to da de ter mi na ção da lei com ple men tar
re fe ri da nes te ar ti go, o ser vi dor es tá vel po de rá per der
o car go, des de que ato nor ma ti vo mo ti va do de cada
um dos Po de res es pe ci fi que a ati vi da de fun ci o nal, o
ór gão ou uni da de ad mi nis tra ti va ob je to da re du ção de 
pes so al.

* § 4º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 4-6-1998

§ 5º O ser vi dor que per der o car go na for ma do
pa rá gra fo an te ri or fará jus a in de ni za ção cor res pon-
den te a um mês de re mu ne ra ção por ano de ser vi ço.

* § 5º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal n°
19, de 4-6-1998

§ 6º O car go ob je to da re du ção pre vis ta nos pa -
rá gra fos an te ri o res será con si de ra do ex tin to, ve da da
a cri a ção de car go, em pre go ou fun ção com atri bu i-
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ções igua is ou as se me lha das pelo pra zo de qua tro
anos.

* § 6º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 4-6-1998

§ 7º Lei fe de ral dis po rá so bre as nor mas ge ra is
a se rem obe de ci das na efe ti va ção do dis pos to no § 4º

* § 7º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 4-6-1998
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.655, DE 2 DE JUNHO DE 1998

Alte ra o per cen tu al de di fe ren ça en-
tre a re mu ne ra ção dos car gos de Mi nis-
tros do Su pe ri or Tribu nal de Jus ti ça e
dos Ju í zes da Jus ti ça Fe de ral de pri me i ro
e se gun do gra us.

Art. 1º Os sub sí di os dos Mi nis tros dos Tri bu na is
Su pe ri o res cor res pon dem a no ven ta e cin co por cen -
to do sub sí dio men sal fi xa do para os Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Art. 2º Os sub sí di os dos ju í zes dos Tri bu na is
Re gi o na is cor res pon dem a no ven ta por cen to dos
sub sí di os dos Mi nis tros dos Tri bu na is Su pe ri o res,
man ti do idên ti co re fe ren ci al, su ces si va men te, en tre
os sub sí di os da que les e os dos car gos de ju í zes e de 
ju í zes subs ti tu tos da Jus ti ça Fe de ral e da Jus ti ça do
Tra ba lho.
....................................................................................

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.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2002
(Nº 6.546/2002, na Casa de ori gem)

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

Dis põe so bre po si ci o na men to dos
ser vi do res ocu pan tes de car gos da Car-
re i ra de Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te
na Ta be la de Ven ci men tos ins ti tu í da pela
Lei nº 10.410, de 11 de ja ne i ro de 2002.

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

Art. 1º Os ser vi do res ocu pan tes dos atu a is car -
gos efe ti vos do Qu a dro de Pes so al do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te – MMA e do 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, al can ça dos pelo § 1º do art. 1º da Lei nº
10.410, de 11 de ja ne i ro de 2002, se rão po si ci o na dos
nas Ta be las de Ven ci men tos cons tan tes dos Ane xos
I, II e III da men ci o na da lei, a par tir de 1º de maio de
2002, em Clas ses e Pa drões com ven ci men to igual
ou ime di a ta men te su pe ri or aos ven ci men tos dos car -
gos ori gi ná ri os, nos ter mos do art. 1º da Lei nº 8.852,
de 4 de fe ve re i ro de 1994.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de
maio de 2002.

PROJETO DE LEI Nº 6.546, DE 2002

Dis põe so bre po si ci o na men to dos
ser vi do res ocu pan tes de car gos da car-
re i ra de Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te
na ta be la de ven ci men tos ins ti tu í da pela
Lei nº 10.410, de 11 de ja ne i ro de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1° Os ser vi do res ocu pan tes dos atu a is car -

gos efe ti vos do Qu a dro de Pes so al do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te – MMA e do 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, al can ça dos pelo § 1º do art. 1º da Lei nº
10.410, de 11 de ja ne i ro de 2002, se rão po si ci o na dos
nas Ta be las de Ven ci men tos cons tan tes dos Ane xos
I, II e III da men ci o na da lei, a par tir de 1º de maio de
2002, em Clas ses e Pa drões com ven ci men to igual
ou ime di a ta men te su pe ri or aos ven ci men tos dos car -
gos ori gi ná ri os, nos ter mos do art. 1º da Lei nº 8.852,
de 4 de fe ve re i ro de 1994.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor da data da sua pu -
bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de
maio de 2002.

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 233

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 o tex to do pro je to de lei que “Dis põe so bre po si ci o-
na men to dos ser vi do res ocu pan tes de car gos da car -
re i ra de Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te na Tabe la de
Ven ci men tos ins ti tu í da pela Lei nº 10.410, de 11 de ja -
ne i ro de 2002”.

12714 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 200280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Bra sí lia 3 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

EM Inter mi nis te ri al nº 088/MP/MMA

Bra sí lia, 25 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to Lei que dis -
põe so bre po si ci o na men to dos ser vi do res ocu pan tes
de car gos da Car re i ra de Espe ci a lis ta em Meio Ambi -
en te na Ta be la de Ven ci men tos ins ti tu í da pela Lei nº
10.410, de 11 de ja ne i ro de 2002.

2. A Lei nº 10.410, de 2002, que cria e dis ci pli na
a car re i ra de Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te pre vê,
no seu art. 1º, § 1º, a trans for ma ção dos atu a is ocu -
pan tes de car gos de pro vi men to efe ti vo in te gran tes
dos Qu a dros de Pes so al do Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te – MMA, e do Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en-
te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA, em con -
for mi da de com os no vos car gos cri a dos no mes mo
ar ti go. Entre tan to, não fi cou de fi ni do o cri té rio de en -
qua dra men to dos ser vi do res.

3. Nes se sen ti do, apre sen ta mos o ane xo Pro je to
de Lei, que dis põe so bre as re gras mí ni mas para o
po si ci o na men to dos atu a is ser vi do res do MMA e do
Iba ma.

4. O po si ci o na men to, na for ma con ti da na pro -
pos ta, ocor re rá nos pa drões de ven ci men to bá si co
cons tan tes das Ta be las de Ven ci men tos dos Ane xos
I, II e III da Lei nº 10.410, de 2002, igual ou ime di a ta-
men te su pe ri or aos ven ci men tos per ce bi dos pe los
ser vi do res na data da pu bli ca ção da Lei, in clu í da a
Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Exe cu ti va – GAE, ins ti tu í da
pela Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de 1992,
com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de maio de 2002.

5. A pre sen te pro pos ta im por ta em um acrés ci-
mo de des pe sa para o MMA e para Iba ma, da or dem
de R$ 23.6 mi lhões no ano de 2002.

6. Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser con si de ra do ple na men te aten di do, uma vez que
as des pe sas re la ti vas à me di da em pa u ta para 2002,
da or dem de R$ 23.6 mi lhões, se rão co ber tas com re -
cur sos de R$11,0 mi lhões alo ca dos em fun ci o nal es -
pe cí fi ca jun to ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão, e R$12.6 mi lhões pro ve ni en tes de
re ma ne ja men to de ações do MMA e do Iba ma, sem
pre ju í zo das me tas fis ca is pre vis tas na Lei Orça men-
tá ria do pre sen te exer cí cio.

7. Nos exer cí ci os de 2003 e 2004, a des pe sa es -
ti ma da em RS 34.1 mi lhões re pre sen ta rá um acrés ci-

mo de R$ 10.5 mi lhões, em re la ção a 2002, mon tan te
que re du zi rá a mar gem lí qui da de ex pan são para des -
pe sas de ca rá ter con ti nu a do da que les exer cí ci os, o
que se mos tra com pa tí vel com o au men to de re ce i ta
de cor ren te do cres ci men to real da eco no mia pre vis to,
con for me de mons tra a sé rie his tó ri ca re la ti va à am pli-
a ção da base de ar re ca da ção nos úl ti mos anos.

8. São abran gi dos por esta me di da cin co mil,
cen to e ses sen ta ser vi do res, sen do um mil, se is cen-
tas e de ze no ve de ní vel su pe ri or, três mil, qua tro cen-
tos e um de ní vel in ter me diá rio e cen to e qua ren ta de
ní vel au xi li ar.

9. Estas, Se nhor Pre si den te, são, em sín te se, as 
ra zões que en vol vem a ma té ria e jus ti fi cam a pre sen-
te pro pos ta que ora sub me te mos à ele va da apre ci a-
ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão –
José Car los Car va lho, Mi nis tro de Esta do do Meio
Ambi en te.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.410, DE 11 DE JANEIRO DE 2002

Cria e dis ci pli na a Car re i ra de Espe-
ci a lis ta em Meio Ambi en te.

Art. 1º Fica cri a da a Car re i ra de Espe ci a lis ta em
Meio Ambi en te, com pos ta pe los car gos de Ges tor
Ambi en tal, Ges tor Admi nis tra ti vo, Ana lis ta Ambi en tal,
Ana lis ta Admi nis tra ti vo, Téc ni co Ambi en tal, Téc ni co
Admi nis tra ti vo e Au xi li ar Admi nis tra ti vo, abran gen do
os car gos de pes so al do Mi nis té rio do Meio Ambi en te
– MMA, e do 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.

§ 1º Os atu a is car gos de pro vi men to efe ti vo in te-
gran tes dos qua dros de pes so al a que se re fe re o ”ca -
put“ pas sam a de no mi nar-se car gos de Ges tor Ambi -
en tal e Ges tor Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te – MMA, e Ana lis ta Ambi en tal, Ana lis ta
Admi nis tra ti vo, Téc ni co Ambi en tal, Téc ni co Admi nis-
tra ti vo e Au xi li ar Admi nis tra ti vo do 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, na pro por ção a ser de fi ni da em re gu la-
men to, ve dan do-se a mo di fi ca ção do ní vel de es co la-
ri da de do car go em ra zão da trans for ma ção fe i ta.

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to no § 1º, fi cam cri -
a dos:

I – no qua dro de pes so al do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, 300 (tre zen tos) car gos efe ti vos de Ges tor
Ambi en tal;
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II – no qua dro de pes so al da au tar quia a que se
re fe re o ”ca put“, 2.000 (dois mil) car gos efe ti vos de
Ana lis ta Ambi en tal.

§ 3º Os car gos de ní vel in ter me diá rio ou au xi li ar
al can ça dos pelo dis pos to no § 1º que es te jam va gos
po de rão ser trans for ma dos em car gos de Ana lis ta
Ambi en tal ou Ana lis ta Admi nis tra ti vo, quan do in te-
gran tes do qua dro de pes so al do Iba ma, e ex tin tos, se 
per ten cen tes ao qua dro de pes so al do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te.

§ 4º Esten de-se, após a va cân cia, o dis pos to no
§ 3º aos car gos ali re fe ri dos que se en con trem ocu pa-
dos na data de pu bli ca ção des ta Lei.

§ 5º No uso da prer ro ga ti va pre vis ta no § 1º, é ve -
da da a trans for ma ção de car gos de pro vi men to efe ti vo
idên ti cos em dis tin tos car gos de pro vi men to efe ti vo.
............................. .......................................................

ANEXO I

VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DE GESTOR
AMBIENTAL, GESTOR ADMINISTRATIVO,  ANALISTA

AMBIENTAL E DE ANALISTA ADMINISTRATIVO
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LEI Nº 8.852, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1994

Dis põe so bre a Apli ca ção dos arti-
gos 37, Inci sos XI e XII, e 39, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras Pro vi-
den ci as.

Art. 1º Para os efe i tos des ta lei, a re tri bu i ção pe -
cu niá ria de vi da na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di-
re ta e fun da ci o nal de qual quer dos Po de res da União
com pre en de:

I – como ven ci men to bá si co:
a) a re tri bu i ção a que se re fe re o art. 40 da Lei nº

8.112, de 11 de de zem bro de 1990, de vi da pelo efe ti-
vo exer cí cio do car go, para os ser vi do res ci vis por ela
re gi dos;

b) o sol do de fi ni do nos ter mos do art. 6 da Lei nº
8.237, de 30 de se tem bro de 1991, para os ser vi do res
mi li ta res;

c) o sa lá rio bá si co es ti pu la do em pla nos ou ta -
be las de re tri bu i ção ou nos con tra tos de tra ba lho,
con ven ções, acor dos ou dis sí di os co le ti vos, para os
em pre ga dos de...

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2002
(Nº 6.662,/2002, na Casa de ori gem)

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

Dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car -
re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho
no âm bi to da Admi nis tra çâo Pú bli ca Fe-
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica es tru tu ra da a Car re i ra da Se gu ri da-

de So ci al e do Tra ba lho, no âm bi to da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral, com pos ta dos car gos efe ti vos re gi-
dos pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990,
que não es te jam or ga ni za dos em car re i ras, in te gran-
tes dos Qu a dros de Pes so al dos Mi nis té ri os da Sa ú-
de, da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al e do Tra ba lho
e Empre go, e da Fun da ção Na ci o nal da Sa ú de –
FUNASA, en qua dran do-se os ser vi do res ati vos, apo -
sen ta dos e pen si o nis tas de acor do com as res pec ti-
vas de no mi na ções, atri bu i ções, re qui si tos de for ma-
ção pro fis si o nal e po si ção re la ti va na ta be la de ven ci-
men tos, con for me o cons tan te do Ane xo I.

§ 1º Na apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go, não
po de rá ocor rer mu dan ça de ní vel.

§ 2º O en qua dra men to de que tra ta este ar ti go
dar-se-á au to ma ti ca men te, sal vo ma ni fes ta ção ir re-
tra tá vel do ser vi dor, a ser for ma li za da no pra zo de
trin ta dias, a con tar da vi gên cia des ta lei.

§ 3º Os ser vi do res ocu pan tes dos car gos a que
se re fe re o ca put que não op ta rem na for ma do art.
2º, bem como os de ma is car gos que não in te gra rem a 
Car re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho com po-
rão qua dro su ple men tar em ex tin ção.

§ 4º O po si ci o na men to dos ina ti vos na ta be la re -
mu ne ra tó ria será re fe ren ci a do à si tu a ção em que se
en con tra vam no mo men to de pas sa gem para a ina ti-
vi da de.

Art. 2º O de sen vol vi men to do ser vi dor na Car re i-
ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho ocor re rá me di-
an te pro gres são fun ci o nal e pro mo ção.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, pro gres são fun ci o-
nal é a pas sa gem do ser vi dor para o pa drão de ven ci-
men to ime di a ta men te su pe ri or den tro de uma mes ma
clas se, e pro mo ção, a pas sa gem do ser vi dor do úl ti-
mo pa drão de uma clas se para o pri me i ro da clas se
ime di a ta men te su pe ri or.

§ 2º A pro gres são fun ci o nal e a pro mo ção ob -
ser va rão os re qui si tos e as con di ções a se rem fi xa-
dos em re gu la men to, de ven do le var em con si de ra-
ção os re sul ta dos da ava li a ção de de sem pe nho do
ser vi dor.

Art. 3º O ven ci men to bá si co dos car gos que in te-
gram a Car re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Traba lho é
o cons tan te dos Ane xos II e III, con for me o pe río do
con si de ra do.

Pa rá gra fo úni co. Fica man ti da para os in te gran-
tes da Car re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho a
jor na da se ma nal de tra ba lho dos car gos ori gi ná ri os,
con for me es ta be le ci da na le gis la ção vi gen te em 31
de mar ço de 2002.

Art. 4º Fica ins ti tu i da a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba-
lho – GDASST, de vi da aos in te gran tes da Car re i ra da
Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho, a par tir de 1º de
abril de 2002.

Art. 5º A GDASST terá como li mi tes:
I – má xi mo, cem pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, dez pon tos por ser vi dor, cor res pon-

den do cada pon to aos va lo res es ta be le ci dos nos
Ane xos IV e V, con for me o pe río do con si de ra do.

§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -
vel de que dis põe o Mi nis té rio da Sa ú de, o Mi nis té rio
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, o Mi nis té rio do
Tra ba lho e Empre go e a Fu na sa, para ser atri bu í do
aos ser vi do res de seus Qu a dros de Pes so al cor res-
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pon de rá a oi ten ta ve zes o nú me ro de ser vi do res ati-
vos por ní vel, que faz jus à GDASST, em exer cí cio no
ór gão ou na en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e co le ti vo dos ser vi do res.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho no al can ce dos ob je ti vos
or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je tos e ati vi-
da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de tra ba lho,
além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do ór gão
ou da en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho co le ti vo visa a
afe rir o de sem pe nho do con jun to de ser vi do res de
uma uni da de, no exer cí cio das atri bu i ções do car go
ou da fun ção, com foco na con tri bu i ção do gru po para
o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

§ 5º As ava li a ções de de sem pe nho, re fe ri das
nos §§ 3º e 4º des te ar ti go, se rão uti li za das, ex clu si-
va men te, para fins de pro gres são e pro mo ção na Car -
re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho e de pa ga-
men to da GDASST.

Art. 6º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção
das ava li a ções de de sem pe nho ins ti tu ci o nal e co le ti-
vo e de atri bu i ção da GDASST, in clu si ve na hi pó te se
de ocu pa ção de car gos e fun ções co mis si o na das.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
e co le ti vo e de atri bu i ção da GDASST se rão es ta be le-
ci dos pelo ato do ti tu lar do ór gão ou da en ti da de, ob -
ser va da a le gis la ção vi gen te.

Art. 7º A GDASST será paga em con jun to, de
for ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da-
de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to
de 1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is-
quer ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Pa rá gra fo úni co. A par tir da vi gên cia des ta lei, o
acrés ci mo de qua ren ta pon tos per cen tu a is à Gra ti fi-
ca ção de Ati vi da de re fe ri da no ca put, de que tra ta o
art. 3º da Lei nº 8.538, de 21 de de zem bro de 1992,
de vi do aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos
de ní vel su pe ri or da Fu na sa, que não es te jam or ga ni-
za dos pe las car re i ras, quan do ob ser va do o re gi me de 
de di ca ção ex clu si va, fica trans for ma do em van ta gem
pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex clu si va-
men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge ral da
re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 8º A GDASST in te gra rá os pro ven tos da
apo sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos, quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen-
sões exis ten tes quan do da vi gên cia des ta lei apli-
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 9º A apli ca ção do dis pos to nes ta lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro -
ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis pos-
to nes ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta-
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex-
clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge -
ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 10. Na hi pó te se de re du ção de re mu ne ra ção
de ser vi dor, de cor ren te da apli ca ção do dis pos to nes -
ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem pes -
so al no mi nal men te iden ti fi ca da, a ser ab sor vi da por
oca sião da re or ga ni za ção ou re es tru tu ra ção da Car -
re i ra ou de sua ta be la re mu ne ra tó ria ou da con ces são
de adi ci o na is ou gra ti fi ca ções que te nham como be -
ne fi ciá ri os ex clu si vos os in te gran tes da car re i ra.

Art. 11. Até 31 de maio de 2002 e até que seja
edi ta do o ato re fe ri do no art. 6º, a GDASST será paga
aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou car -
gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que a
ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a qua ren-
ta pon tos por ser vi dor.

Art. 12. A ava li a ção de de sem pe nho co le ti vo que
re sul te em pon tu a ção in fe ri or a cin qüen ta pon tos em
duas ava li a ções con se cu ti vas tor na obri ga tó ria a im ple-
men ta ção de pro ces so de ca pa ci ta ção para os ser vi do-
res, de res pon sa bi li da de da uni da de de exer cí cio.

Art. 13. No pe río do en tre 1º de ju nho e 31 de de -
zem bro de 2002 e até que se jam re gu la men ta das e
efe ti va das as ava li a ções que con si de rem as con di-
ções es pe cí fi cas de exer cí cio pro fis si o nal, a GDASST 
será paga em va lor cor res pon den te a ses sen ta pon -
tos aos ser vi do res al can ça dos pelo art. 1º pos tos à
dis po si ção dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos
Mu ni cí pi os, con for me dis pos to no art. 20 da Lei nº
8.270, de 17 de de zem bro de 1991.

Art. 14. Os ser vi do res de que tra ta o art. 10 que
vi e rem a ser re dis tri bu í dos para ou tros ór gãos ou en ti-
da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral ou ne les co -
lo ca dos em exer cí cio per ce be rão, a par tir da re dis tri-
bu i ção ou do novo exer cí cio, a ti tu lo de GDASST o va -
lor cor res pon den te a ses sen ta pon tos.
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Art. 15. Em de cor rên cia do dis pos to no art. 40,
os ser vi do res abran gi dos por esta lei de i xam de fa zer
jus, a par tir de sua vi gên cia, à Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va - GDATA,
de que tra ta a Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro de 2002.

Art. 16. So bre os va lo res das ta be las cons tan tes
dos Ane xos II, III, IV e V des ta lei in ci di rá qual quer ín -
di ce con ce di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra-
ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is en tre 10 de abril
de 2002 e de ju lho de 2003.

Art. 17. Os car gos in te gran tes da Car re i ra da
Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho se rão ex tin tos quan -
do va gos.

Art. 18. As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta de do ta ção or ça men tá ria da 
União.

Art. 19. As dis po si ções des ta lei não se apli cam
aos ser vi do res agre ga dos de que tra ta a Lei nº 1.741,
de 22 de no vem bro de 1952.

Art. 20. Fica re a ber to por trin ta dias a par tir da
vi gên cia des ta lei, o pra zo de op ção de que tra ta o § 2º 
do art. 10 da Lei nº 10.355, de 26 de de zem bro de
2001, aos ser vi do res do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro
So ci al ati vos, ina ti vos e pen si o nis tas que não te nham
exer ci do o re fe ri do di re i to no pra zo ori gi nal men te pre -
vis to.

Art. 21. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir de 10 de abril
de 2002.
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PROJETO LEI Nº 6.662, DE 2002

Dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car -
re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe-
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica es tru tu ra da a Car re i ra da Se gu ri da-

de So ci al e do Tra ba lho, no âm bi to da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral, com pos ta dos car gos efe ti vos re gi-
dos pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990,
que não es te jam or ga ni za dos em car re i ras, in te gran-
tes dos Qu a dros de Pes so al dos Mi nis té ri os da Sa ú-
de, da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al e do Tra ba lho
e Empre go, e da Fun da ção Na ci o nal da Sa ú de –
FUNASA, en qua dran do-se os ser vi do res de acor do
com as res pec ti vas de no mi na ções, atri bu i ções, re qui-
si tos de for ma ção pro fis si o nal e po si ção re la ti va na
ta be la de ven ci men tos, con for me o cons tan te do Ane -
xo I.

§ 1º Na apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go, não
po de rá ocor rer mu dan ça de ní vel.

§ 2º O en qua dra men to de que tra ta este ar ti go
dar-se-á me di an te op ção ir re tra tá vel do ser vi dor, a
ser for ma li za da no pra zo de trin ta dias, a con tar da vi -
gên cia des ta lei.

§ 3º Os ser vi do res ocu pan tes dos car gos a que
se re fe re o ca put que não op ta rem na for ma do art.
2º, bem as sim os de ma is car gos que não in te gra rem
a Car re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho com -
po rão qua dro su ple men tar em ex tin ção.

§ 4º O po si ci o na men to dos ina ti vos na ta be la re -
mu ne ra tó ria será re fe ren ci a do à si tu a ção em que se
en con tra vam no mo men to de pas sa gem para a ina ti-
vi da de.

Art. 2º O de sen vol vi men to do ser vi dor na Car re i-
ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho ocor re rá me di-
an te pro gres são fun ci o nal e pro mo ção.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, pro gres são fun ci o-
nal é a pas sa gem do ser vi dor para o pa drão de ven ci-
men to ime di a ta men te su pe ri or den tro de uma mes ma
clas se, e pro mo ção, a pas sa gem do ser vi dor do úl ti-
mo pa drão de uma clas se para o pri me i ro da clas se
ime di a ta men te su pe ri or.

§ 2º A pro gres são fun ci o nal e a pro mo ção ob -
ser va rão os re qui si tos e as con di ções a se rem fi xa-
dos em re gu la men to, de ven do le var em con si de ra ção
os re sul ta dos da ava li a ção de de sem pe nho do ser vi-
dor.

Art. 3º O ven ci men to bá si co dos car gos que in te-
gram a Car re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho é

o cons tan te dos Ane xos II e III, con for me o pe río do
con si de ra do.

Pa rá gra fo úni co. Fica man ti da para os in te gran-
tes da Car re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho a
jor na da se ma nal de tra ba lho dos car gos ori gi ná ri os,
con for me es ta be le ci da na le gis la ção vi gen te em 31
de mar ço de 2002.

Art. 4º Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba-
lho – GDASST, de vi da aos in te gran tes da Car re i ra da
Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho, a par tir de 1º de
abril de 2002.

Art. 5º A GDASST terá como li mi tes:
I – má xi mo, cem pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, dez pon tos por ser vi dor, cor res pon-

den do cada pon to aos va lo res es ta be le ci dos nos
Ane xos IV e V, con for me o pe río do con si de ra do.

§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -
vel de que dis põe o Mi nis té rio da Sa ú de, o Mi nis té rio
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, o Mi nis té rio do
Tra ba lho e Empre go e a Fu na sa, para ser atri bu í do
aos ser vi do res de seus Qu a dros de Pes so al cor res-
pon de rá a oi ten ta ve zes o nú me ro de ser vi do res ati -
vos por ní vel, que faz jus à GDASST, em exer cí cio no
ór gão ou na en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e co le ti vo dos ser vi do res.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho no al can ce dos ob je ti vos
or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je tos e ati vi-
da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de tra ba lho,
além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do ór gão
ou da en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho co le ti vo visa a
afe rir o de sem pe nho do con jun to de ser vi do res de
uma uni da de, no exer cí cio das atri bu i ções do car go
ou da fun ção, com foco na con tri bu i ção do gru po para
o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

Art. 6º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção
das ava li a ções de de sem pe nho ins ti tu ci o nal e co le ti-
vo e de atri bu i ção da GDASST, in clu si ve na hi pó te se
de ocu pa ção de car gos e fun ções co mis si o na das.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
e co le ti vo e de atri bu i ção da GDASST se rão es ta be le-
ci dos em ato do ti tu lar do ór gão ou da en ti da de, ob -
ser va da a le gis la ção vi gen te.

Art. 7º A GDASST será paga em con jun to, de
for ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da-
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de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to
de 1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is-
quer ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Pa rá gra fo úni co. A par tir da vi gên cia des ta lei,
o acrés ci mo de qua ren ta pon tos per cen tu a is à Gra ti-
fi ca ção de Ati vi da de re fe ri da no ca put, de que tra ta
o art. 3º da Lei nº 8.538, de 21 de de zem bro de
l992, de vi do aos ser vi do res ocu pan tes de car gos
efe ti vos de ní vel su pe ri or da Fu na sa, que não es te-
jam or ga ni za dos em car re i ras, quan do ob ser va do o
re gi me de de di ca ção ex clu si va, fica trans for ma do
em van ta gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da,
su je i ta ex clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de
re vi são ge ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli-
cos fe de ra is.

Art. 8º A GDASST in te gra rá os pro ven tos da
apo sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos, quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen-
sões exis ten tes quan do da vi gên cia des ta lei apli-
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 9º A apli ca ção do dis pos to nes ta lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro -
ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis -
pos to nes ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de
van ta gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je-
i ta ex clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi-
são ge ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos
fe de ra is.

Art. 10. Na hi pó te se de re du ção de re mu ne ra ção
de ser vi dor, de cor ren te da apli ca ção do dis pos to nes -
ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem pes -
so al no mi nal men te iden ti fi ca da, a ser ab sor vi da por
oca sião da re or ga ni za ção ou re es tru tu ra ção da Car -
re i ra ou de sua ta be la re mu ne ra tó ria, con ces são de
re a jus tes, adi ci o na is, gra ti fi ca ções ou van ta gem de
qual quer na tu re za ou do de sen vol vi men to na Car re i-
ra.

Art. 11. Até 31 de maio de 2002 e até que seja
edi ta do o ato re fe ri do no art. 6º, a GDASST será
paga aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos
ou car gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça,
que a ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a
qua ren ta pon tos por ser vi dor.

Art. 12. A ava li a ção de de sem pe nho co le ti vo
que re sul te em pon tu a ção in fe ri or a cin qüen ta pon-
tos em duas ava li a ções con se cu ti vas tor na obri ga tó-
ria a im ple men ta ção de pro ces so de ca pa ci ta ção
para os ser vi do res, de res pon sa bi li da de da uni da de
de exer cí cio.

Art. 13. No pe río do en tre 1º de ju nho e 31 de
de zem bro de 2002 e até que se jam re gu la men ta das
e efe ti va das as ava li a ções que con si de rem as con di-
ções es pe cí fi cas de exer cí cio pro fis si o nal, a
GDASST será paga em va lor cor res pon den te a ses -
sen ta pon tos aos ser vi do res al can ça dos pelo art. 1º
pos tos à dis po si ção dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
ou dos Mu ni cí pi os, con for me dis pos to no art. 20 da
Lei nº 8.270, de 17 de de zem bro de 1991.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to de que tra ta o
art. 6º po de rá es ta be le cer me ca nis mos de re pas se
de re cur sos que per mi tam aos Esta dos, ao Dis tri to
Fe de ral e aos Mu ni cí pi os im ple men tar o pa ga men to
da GDASST.

Art. 14. Os ser vi do res de que tra ta o art. 1º que 
vi e rem a ser re dis tri bu í dos para ou tros ór gãos ou
en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral ou ne-
les co lo ca dos em exer cí cio per ce be rão, a par tir da
re dis tri bu i ção ou do novo exer cí cio, a tí tu lo de
GDASST o va lor cor res pon den te a ses sen ta pon tos.

Art. 15. Em de cor rên cia do dis pos to no art. 4º,
os ser vi do res abran gi dos por esta lei de i xam de fa-
zer jus, a par tir de sua vi gên cia, à Gra ti fi ca ção de
De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va –
GDATA, de que tra ta a Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro
de 2002.

Art. 16. So bre os va lo res das ta be las cons tan-
tes dos Ane xos II, III, IV e V des ta lei in ci di rá qual -
quer ín di ce con ce di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re -
mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is en tre 1º 
de abril de 2002 e 1º de ju lho de 2003.

Art. 17. Os car gos in te gran tes da Car re i ra da
Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho se rão ex tin tos quan -
do va gos.

Art. 18. As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta de do ta ção or ça men tá ria da 
União.

Art. 19. As dis po si ções des ta lei não se apli cam
aos ser vi do res agre ga dos de que tra ta a Lei nº 1.741,
de 22 de no vem bro de 1952.

Art. 20. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir de 1º de abril
de 2002.

Bra sí lia,
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de per ma nen te men te me lho rar a qua li fi ca ção e de-
sen vol ver o po ten ci al dos ser vi do res des ses ór gãos,
para se ob ter em con tra par ti da alto de sem pe nho,
mo ti va ção, ace i ta ção de ma i o res res pon sa bi li da des
e com pro me ti men to com os re sul ta dos de se ja dos.
Esse é o ca mi nho para se cri ar con di ções mais fa vo-
rá ve is à ino va ção e ao apri mo ra men to da qua li da de
dos ser vi ços e do re la ci o na men to com os usuá ri os
ci da dãos.

4 – Para al can çar es ses ob je ti vos, este pro je to
de lei tem como fun da men to a ade qua ção e a qua li fi-
ca ção do cor po fun ci o nal do MS, do MPAS, do MTE e
da Fu na sa, à se me lhan ça do que foi pro pos to para o
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, com vis -
tas a ga ran tir a po li va lên cia de es pe ci a li za ções, a
adap ta ção a no vas tec no lo gi as e a ca pa ci da de de
ino va ção. Tra ta-se da es tru tu ra ção da Car re i ra da Se -
gu ri da de So ci al e do Tra ba lho para os ser vi do res já
em exer cí cio nes tes Mi nis té ri os e na Fu na sa, de for -
ma a con tem plar com me lho res re mu ne ra ções as
com pe tên ci as já ins ta la das, con tri bu in do para a con -
so li da ção do mo de lo de ges tão de pes so al, em fase
de im plan ta ção, que re sul ta na or ga ni za ção de car re i-
ras que in te gram ser vi do res que te nham uma ou mais 
ati vi da des co muns como se pode exem pli fi car com o
gru po de au di to ria ou de ges tão.

5. Assim, a es tru tu ra ção da Car re i ra da Se gu ri-
da de So ci al e do Tra ba lho está sen do fe i ta a par tir da
ado ção de mo der nas prá ti cas de ges tão de re cur sos
hu ma nos, que in clui a in tro du ção de com po nen tes re -
mu ne ra tó ri os re la ci o na dos ao de sem pe nho in di vi du al
e ins ti tu ci o nal, que se con cre ti za por in ter mé dio da
Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de da Se gu ri-
da de So ci al e do Tra ba lho – GDASST, para os in te-
gran tes da Car re i ra, ex ten si va aos apo sen ta dos e
pen si o nis tas, o que tor na a re mu ne ra ção mais ade-
qua da ao ní vel de res pon sa bi li da de atri bu í da a cada
ser vi dor.

6. Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser con si de ra do ple na men te aten di do, uma vez que
não ha ve rá des pe sas adi ci o na is re la ti vas à me di da
em pa u ta em 2002, em fun ção de es tar-se pro pon do
ape nas a subs ti tu i ção do nome e da for ma de pa ga-
men to de gra ti fi ca ção exis ten te, cuja des pe sa já em
cur so en con tra-se pre vis ta no Pro je to de Lei Orça-
men tá ria Anu al, com re cur sos alo ca dos em fun ci o nal
es pe ci fi ca jun to ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, sen do ab sor vi da pela mar gem lí qui-
da de ex pan são para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do
cal cu la da e de mons tra da no ane xo à Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2002.

7. Nos exer cí ci os de 2003 e 2004, a des pe sa es -
ti ma da em R$89,2 mi lhões e R$178,9 mi lhões, res-
pec ti va men te, re pre sen ta rá um acrés ci mo, nes tes va -
lo res, em re la ção a 2002, re du zin do a mar gem lí qui da
de ex pan são para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do
da que les exer cí ci os, o que se mos tra com pa tí vel com
o au men to de re ce i ta de cor ren te do cres ci men to real
da eco no mia pre vis to, con for me de mons tra a sé rie
his tó ri ca re la ti va à am pli a ção da base de ar re ca da ção
nos úl ti mos anos.

8. É opor tu no es cla re cer que a vi a bi li da de em
ter mos de dis pên dio des te pro je to de lei foi cons tru í da
a par tir da ado ção de me ca nis mos de com pen sa ção
e de gra du a li da de na sua im ple men ta ção.

9. Assim, em 2002, o que se pro pôs foi à uti li za-
ção dos re cur sos da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDAT, de que tra -
ta a Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro de 2002, já im plan-
ta da, que não mais será de vi da aos ser vi do res abran -
gi dos por este Pro je to de Lei. Como os re cur sos des ti-
na dos a GDATA, fo ram cal cu la dos com base na atri -
bu i ção de se ten ta cin co pon tos a cada ser vi dor, sem
con si de rar si tu a ções es pe cí fi cas, como as ces sões e
as re dis tri bu i ções, par ti cu lar men te para o Sis te ma
Úni co de Sa ú de – SUS, Esta dos e Mu ni cí pi os e
ex-Ter ri tó ri os, foi pos sí vel a par tir da iden ti fi ca ção
des sas es pe ci fi ci da des, pro ce der-se ao re cál cu lo das 
des pe sas e, em fun ção do va lor ob ti do, au men tar de
cin qüen ta para ses sen ta o per cen tu al de gra ti fi ca ção
de vi do aos ser vi do res ce di dos ou re dis tri bu í dos e de
se ten ta e cin co para oi ten ta o per cen tu al mé dio a ser
pago aos ser vi do res ati vos em exer cí cio no MS, no
MPAS, no MTE e na Fu na sa.

10. Qu an to a gra du a li da de de im ple men ta ção,
pode ser en ten di da a par tir da exis tên cia de dois mo -
men tos: no pri me i ro, ele va-se o per cen tu al de gra ti fi-
ca ção a ser pago e o va lor dos pon tos da gra ti fi ca ção,
al can çan do-se uma si tu a ção in ter me diá ria em re la-
ção à pre ten di da; no se gun do, ele va-se o va lor do
ven ci men to bá si co, o que tem re fle xos mu i to po si ti vos
para to dos os ser vi do res, in clu si ve para os ina ti vos, e
im plan ta-se a gra ti fi ca ção em seu va lor ple no.

11. Se rão abran gi dos por esta me di da du zen tos
e vin te nove mil e se ten ta e um ser vi do res, sen do ses -
sen ta e um mil no ve cen tos e oi ten ta e cin co de ní vel
su pe ri or, cen to e ses sen ta e cin co mil e ses sen ta e
um de ní vel in ter me diá rio e dois mil e vin te e cin co de
ní vel au xi li ar, in clu í dos os apo sen ta dos e ins ti tu i do res
de pen são.

12. Ten do em vis ta que a me di da de que se tra ta
re pre sen ta um avan ço na for ma ges tão de pes so al do 
MS, do MPAS, do MTE, e da Fu na sa, com ga nhos
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subs tan ti vos para os ser vi do res des ses ór gãos, o en -
ca mi nha men to do pre sen te pro je to de lei de ve rá im -
pli car a re ti ra da dos Pro je tos de Lei nº 5.941 e nº
5.942, am bos de 2001, que di zem res pe i to à Fu na sa
e ao MS e ao MTE, res pec ti va men te, atu al men te em
tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

13. Estas, Se nhor Pre si den te, são, em sín te se,
as ra zões que en vol vem a ma té ria e jus ti fi cam a pre -
sen te pro pos ta que ora sub me te mos à ele va da apre -
ci a ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão –
Fran cis co Dor ne les, Mi nis tro de Esta do Tra ba lho e
Empre go – Bar jas Ne gri, Mi nis tro de Esta do da Sa ú-
de – José Ce chin, Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia
e Assis tên cia So ci al.

MENSAGEM Nº 307

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-
cias, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos dos Se -
nho res Mi nis tros de Esta do do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão, da Sa ú de, do Tra ba lho e Empre go e
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, o tex to do pro je to
de lei que ”Dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car re i ra
da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho no âm bi to da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên-
cia.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
ser vi do res pú bli cos ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe-
de ra is.

TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO

Das Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta lei ins ti tui o Re gi me Ju rí di co dos
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das au tar qui as,
in clu si ve as em re gi me es pe ci al, e das fun da ções pú -
bli cas fe de ra is.

Art. 2º Para os efe i tos des ta lei, ser vi dor é a pes -
soa le gal men te in ves ti da em car go pú bli co.
....................................................................................
....................................................................................

LEI DELEGADA Nº 13,DE 27 DE AGOSTO DE 1992

Insti tui gra ti fi ca ções de ati vi da de
para os ser vi do res ci vis do Po der Exe cu-
ti vo, revê van ta gens e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Art. 1º Fi cam ins ti tu í das gra ti fi ca ções de ati vi da-
de de pes so al ci vil, de vi das men sal men te aos ser vi-
do res do Po der Exe cu ti vo, re gi dos pela Lei nº 8.112,
de 11 de de zem bro de 1990, em va lor cal cu la do so bre
o ven ci men to bá si co, nos ter mos des ta Lei De le ga da.

Art. 2º Os ser vi do res das car re i ras de Di plo ma ta
e os Ju í zes do Tri bu nal Ma rí ti mo re ce be rão Gra ti fi ca-
ção de Ati vi da de no per cen tu al, não cu mu la ti vo, de
160%, sen do:

I – 80% a par tir de 1º de agos to de 1992;
II – 100% a par tir de 1º de ou tu bro de 1992;
III – 120% a par tir de 1º de no vem bro de 1992;
IV – 140% a par tir de 1º de fe ve re i ro de 1993;
V – 160% a par tir de 1º de abril de 1993.

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

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

LEI Nº 8.538, DE 21 DE DEZEMBRO 1992

Dis ci pli nar o pa ga men to de van ta gens
que men ci o na e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º A Gra ti fi ca ção de Esti mu lo à Fis ca li za ção
e Arre ca da ção – GEFA, a que se re fe re o art. 3 do De -
cre to-Lei nº 2.371, de 18 de no vem bro de 1987, será
paga, a par tir de 1º de no vem bro de 1992, con for me
dis pu ser o re gu la men to, que ob ser va rá o dis pos to na
Lei nº 7.711, de 22 de de zem bro de 1988, aos:

I – ocu pan tes de car go efe ti vo de Pro cu ra dor
Au tár qui co do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –
INSS;

II – ser vi do res lo ta dos no Mi nis té rio do Tra ba lho,
ti tu la res dos car gos efe ti vos de:

a) Fis cal do Tra ba lho.
b) Mé di co do Tra ba lho en car re ga do da fis ca li za-

ção das con di ções de sa lu bri da de do am bi en te do
tra ba lho.

c) Enge nhe i ro en car re ga do da fis ca li za ção da
se gu ran ça do tra ba lho.

d) Assis ten te So ci al en car re ga do da fis ca li za-
ção do tra ba lho da mu lher e do me nor.

§ 1º Os ser vi do res a que se re fe re a le tra b do in ci-
so II per ce be rão a gra ti fi ca ção com a re du ção de 50%,
quan do cum pri rem jor na da de tra ba lho de 4 ho ras.
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§ 2º O va lor da Gra ti fi ca ção a que se re fe re este
ar ti go ob ser va rá o li mi te es ta tu í do no ca put do art. l2
da Lei nº 8.460, de 17 de se tem bro de 1992, do qual
se ex clu em as van ta gens re fe ri das nas alí ne as a a l e
p do in ci so II, do art. 3 da Lei nº 8.448, de 21 de ju lho
de 1992.

§ 3º O va lor da Gra ti fi ca ção a que se re fe re este
ar ti go não será com pu ta do para fins do li mi te pre vis to
no art. 12 da Lei nº 8.460/92.

Art. 2º Os ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti-
vos de Assis ten te Ju rí di co, Pro cu ra dor Au tár qui co,
Pro cu ra dor, Advo ga do e Advo ga do-de-Ofí cio do Tri -
bu nal ma rí ti mo per ce be rão a Gra ti fi ca ção de Ati vi da-
de ins ti tu í da pela Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to
de 1992, em per cen tu al de 160%, a par tir de 1º de no -
vem bro de 1992.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go e no
Ane xo IX da Lei nº 8.460/92, não al can çam os Pro cu-
ra do res da Fa zen da Na ci o nal e os Pro cu ra do res Au -
tár qui cos do INSS.

Art. 3º A Gra ti fi ca ção de Ati vi da de de vi da aos
ser vi do res ocu pan tes:de car gos efe ti vos de ní vel su -
pe ri or da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de – FNS, fica
ele va da, a par tir de 1º de ou tu bro de 1992, em qua -
ren ta pon tos per cen tu a is, quan do ob ser va do o re gi-
me de de di ca ção ex clu si va.

Pa rá gra fo úni co. A Gra ti fi ca ção de Ati vi da de a
que se re fe re este ar ti go não será de vi da aos ser vi do-
res da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, ocu pan tes de
car gos efe ti vos be ne fi ci a dos pelo ar ti go an te ri or.

Art 4º O dis pos to no art. 9º da Lei De le ga da nº
13/92, apli ca-se, tam bém, aos ser vi do res ocu pan tes
de car gos efe ti vos de ní ve is su pe ri or e in ter me diá rio
das se guin tes en ti da des:

I – Fun da ção Co or de na ção de Aper fe i ço a men to
de Pes so al de Ní vel Su pe ri or – CAPES.

II – Insti tu to Na ci o nal da Pro pri e da de Indus tri al
– INPI.

III – Insti tu to Na ci o nal de Me tro lo gia Nor ma ti za-
ção e Qu a li da de Indus tri al -

INMETRO;
IV – Fun da ção Jor ge Du prat de Fi gue i re do de

Se gu ran ça e Me di ci na do Tra ba lho –
FUNDACENTRO.
Pa rá gra fo úni co As di fe ren ças re la ti vas aos me -

ses de agos to a ou tu bro de 1992, de cor ren tes do dis -
pos to nes te ar ti go, se rão pa gas em no vem bro de
1992.

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

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

LEI Nº 8.270, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991

Dis põe so bre re a jus te da re mu ne ra-
ção, dos ser vi do res pú bli cos, cor ri ge e
re es tru tu ra ta be las de ven ci men tos, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

....................................................................................
Art. 20. Com vis tas à im ple men ta ção do Sis te ma

Úni co de Sa ú de, cri a do pela Lei nº 8.080, de 19 de se -
tem bro de 1990, o Mi nis té rio da Sa ú de po de rá co lo-
car seus ser vi do res, e os das au tar qui as e fun da ções
pú bli cas vin cu la das, à dis po si ção dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, me di an te con vê nio,
sem pre ju í zo dos di re i tos e van ta gens do car go efe ti-
vo.

Art. 21. Os ser vi do res pú bli cos fe de ra is do mi ci li-
a dos no ex tin to Ter ri tó rio de Fer nan do de No ro nha
po de rão ser co lo ca dos à dis po si ção do Esta do de
Per nam bu co, me di an te con vê nio, sem pre ju í zo dos
di re i tos e van ta gens do car go efe ti vo.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 10.404, DE 9 DE JANEIRO DE 2002

Dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni-
co-Admi nis tra ti va – GDATA, 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 Fica ins ti tu í da, a par tir de 1º de fe ve re i ro de
2002, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc -
ni co-Admi nis tra ti va – GDATA, de vi da aos ser vi do res al-
can ça dos pelo Ane xo V da Lei nº 9.367, de 16 de de zem-
bro de 1996, e pela Lei nº 6.550, de 5 de ju lho de 1978,
que não es te jam or ga ni za dos em car re i ra, que não te-
nham tido al te ra ção em sua es tru tu ra re mu ne ra tó ria en -
tre 30 de se tem bro de 2001 e a data da pu bli ca ção des ta
lei, bem como não per ce bam qual quer ou tra es pé cie de
van ta gem que te nha como fun da men to o de sem pe nho
pro fis si o nal, in di vi du al ou ins ti tu ci o nal ou a pro du ção.

Art. 2º A gra ti fi ca ção ins ti tu í da no art. 1º terá
como li mi tes:

I – má xi mo, 100 (cem) pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, 10 (dez) pon tos por ser vi dor, cor res-

pon den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no Ane -
xo.

§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -
vel de que dis põe cada ór gão ou en ti da de para ser
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atri bu í do aos ser vi do res cor res pon de rá a 75 (se ten ta
e cin co) ve zes o nú me ro de ser vi do res ati vos por ní -
vel, que faz jus à GDATA, em exer cí cio no ór gão ou
en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e in di vi du al.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je-
tos e ati vi da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de
tra ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
de cada ór gão ou en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
a afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i-
ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za-
ci o na is.

Art. 3º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção
das ava li a ções e do pa ga men to da gra ti fi ca ção, in clu-
si ve na hi pó te se de ocu pa ção de car gos e fun ções de
con fi an ça.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de atri bu i ção da GDATA se rão es ta be le ci-
dos em ato dos ti tu la res dos ór gãos e das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 4º A GDATA será paga em con jun to, de for -
ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de
de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 5º A GDATA in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos 60 
(ses sen ta) me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a 10 (dez) pon tos,
quan do per ce bi da por pe río do in fe ri or a 60 (ses sen ta)
me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen-
sões exis ten tes quan do da pu bli ca ção des ta lei apli -
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que se jam
edi ta dos os atos re fe ri dos no art. 3º, a GDATA será
paga aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou
car gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que
a ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a 37,5
(trin ta e sete vír gu la cin co) pon tos por ser vi dor.

Art. 7º A GDATA será paga, com a ob ser vân cia
do dis pos to no art. 6º, até que se efe ti vem as ava li a-
ções que con si de rem as con di ções es pe cí fi cas de

exer cí cio pro fis si o nal, em va lor cor res pon den te a 50
(cin qüen ta) pon tos aos ser vi do res al can ça dos pelo
art. 1º:

I – ce di dos aos Esta dos do Ama pá, Ro ra i ma e
Ron dô nia, com fun da men to no art. 31 da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e no § 2º do art. 19 da
Lei Com ple men tar nº 41, de 22 de de zem bro de
1981;ou

II – à dis po si ção de Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou
Mu ni cí pi os, con for me dis pos to no art. 20 da Lei nº
8.270, de 17 de de zem bro de 1991.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to de que tra ta o
art. 3º po de rá es ta be le cer me ca nis mos de re pas se de 
re cur sos que per mi tam aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral
e Mu ni cí pi os im ple men tar o pa ga men to da GDATA.

Art. 8º Ao ser vi dor ati vo be ne fi ciá rio da gra ti fi ca-
ção ins ti tu í da por esta lei que ob ti ver pon tu a ção in fe ri-
or a 50 (cin qüen ta) pon tos em duas ava li a ções in di vi-
du a is con se cu ti vas será as se gu ra do pro ces so de ca -
pa ci ta ção, de res pon sa bi li da de do ór gão ou en ti da de
de lo ta ção.

Art. 9º A GDATA não será de vi da àque les que
não se en con tram no de sem pe nho de atri bu i ções de -
cor ren tes da con di ção de ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor em 1º de fe ve re i ro
de 2002.

Bra sí lia, 9 de ja ne i ro de 2002; 181º Inde pen dên-
cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Mar tus Ta va res.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2002
(Nº 6.603/2002, na Casa de ori gem,

 de ini ci a ti va do Sr. Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a com ple men ta ção de
apo sen ta do ri as de fer ro viá ri os da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral S.A. – RFFSA, em li-
qui da ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica es ten di do, a par tir de 1º de abril de

2002, aos fer ro viá ri os ad mi ti dos até 21 de maio de
1991 pela Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A. – RFFSA,
em li qui da ção, cons ti tu í da ex vi da Lei nº 3.115, de 16 
de mar ço de 1957, suas es tra das de fer ro, uni da des
ope ra ci o na is e sub si diá ri as, o di re i to à com ple men ta-
ção de apo sen ta do ria na for ma do dis pos to na Lei nº
8.186, de 21 de maio de 1991.
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Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de abril 
de 2002.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.603, DE 2002

Dis põe so bre a com ple men ta ção de
apo sen ta do ri as de fer ro viá ri os da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral S.A. – RFFSA, em li-
qui da ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica es ten di do, a par tir de 1º de abril de

2002, aos fer ro viá ri os ad mi ti dos até 21 de maio de
1991 pela Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A – RFFSA, em 
li qui da ção, cons ti tu í da ex vi da Lei nº 3.115, de 16 de
mar ço de 1957, suas es tra das de fer ro, uni da des ope -
ra ci o na is e sub si diá ri as, o di re i to à com ple men ta ção
de apo sen ta do ria na for ma do dis pos to na Lei nº
8.186, de 21 de maio de 1991.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 12 de abril 
de 2002.

MENSAGEM Nº 280

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 do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Dis põe so bre a 
com ple men ta ção de apo sen ta do ri as de fer ro viá ri os
da Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A. – RFFSA, em li qui-
da ção, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do Hen rique
Car do so.

EM Inter mi nis te ri al nº 098/MP

Bra sí lia, 28 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia a pre sen te pro pos ta de Pro je to de Lei que
es ten de aos fer ro viá ri os da Rede Fer ro viá ria Fe de ral
S.A. – RFFSA, em li qui da ção, o be ne fí cio de que tra ta
a Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991, que dis põe so -
bre a com ple men ta ção de apo sen ta do ria de fer ro viá-
ri os.

2. A Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991, ga ran-
tiu aos fer ro viá ri os, ad mi ti dos até 31 de ou tu bro de
1969 pela RFFSA, com ple men ta ção de apo sen ta do-
ria paga na for ma da Lei nº 3.807, de 26 de agos to de

1960, que dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca da Pre vi dên-
cia So ci al – LOPS, o que aca bou por ge rar, no âm bi to
da que la em pre sa tra ta men to di fe ren ci a do para gru-
pos de apo sen ta dos, ten do como úni ca re fe rên cia o
mar co tem po ral de ad mis são.

3. A pre sen te pro pos ta jus ti fi ca-se pela ne ces si-
da de de se dar tra ta men to iso nô mi co aos em pre ga-
dos de uma mes ma em pre sa e mes ma si tu a ção, por
in ter mé dio de ins tru men to le gal que as se gu re a com -
ple men ta ção de apo sen ta do ria, de que tra ta a Lei nº
8.186, de 1991, aos fer ro viá ri os da RFFSA, al can çan-
do to dos aque les que fo ram ad mi ti dos até 21 de maio
de 1991, cor ri gin do a abran gên cia da Lei, que es ta be-
le ceu a data de 31 de ou tu bro de 1969, de i xan do a
des co ber to os em pre ga dos ad mi ti dos des sa data até
a sua vi gên cia.

4. Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser con si de ra do ple na men te aten di do, uma vez que
as des pe sas re la ti vas à me di da em pa u ta, em 2002,
da or dem de R$7,2 mi lhões, per fa zen do um to tal de
R$18 mi lhões quan do con si de ra da a par te de R$10,8
mi lhões, do or ça men to do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, en con tram-se pre vis tas no Pro je to
de Lei Orça men tá ria Anu al, com re cur sos alo ca dos
no âm bi to do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, sen do ab sor vi das pela mar gem lí qui da de ex -
pan são para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do cal cu la-
da e de mons tra da no ane xo à Lei de Di re tri zes Orça -
men tá ri as para 2002.

5. Nos exer cí ci os de 2003 e 2004, res pec ti va-
men te, as des pe sas es ti ma das em R$11 mi lhões e
R$12,6 mi lhões, per fa zem um to tal de R$27,4 mi-
lhões em 2003 e R$31,4 mi lhões em 2004. Con for me
es ta tís ti ca exis ten te no gru po atu al men te be ne fi ci a-
do, des de 1991 até o mo men to, anu al men te ocor re
um de crés ci mo fí si co de 2,16% e um de crés ci mo fi -
nan ce i ro de 2,71%. Des ta for ma, con si de ran do a pre -
vi são de ces sa ção de be ne fí ci os na or dem de 2.100
ao ano per mi te afir mar que o in gres so de 1.000 no vas
com ple men ta ções em 2003 e igual nú me ro em 2004
não re pre sen ta rá qual quer acrés ci mo ao to tal pra ti ca-
do em 2002.

6. Se rão abran gi dos por esta me di da 6.500 apo -
sen ta dos em 2002, 1.000 apo sen ta dos em 2003 e
1.000 apo sen ta dos em 2004, per fa zen do um to tal,
para o triê nio, de 8.500 apo sen ta dos.

7. Estas, Se nhor Pre si den te, são, em sín te se, as 
ra zões que jus ti fi cam o Pro je to de Lei que ora sub me-
te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia.
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Res pe i to sa men te, – Martus Tavares, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

LEI Nº 3.115, DE 16 DE MARÇO DE 1957

De ter mi na a trans for ma ção das em-
pre sas fer ro viá ri as da União em so ci e da-
des por ações, au to ri za a cons ti tu i ção da
Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A., e dá ou tras
pro vi dên ci as.

LEI Nº 8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991

Dis põe so bre a com ple men ta ção de
apo sen ta do ria de fer ro viá ri os, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je-
tos li dos irão para a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, es -
ses 5 pro je tos têm, con for me en ten di men to po lí ti co,
pri o ri da de ab so lu ta por con ta do pra zo da le gis la ção
ele i to ral.

Em con ta to com to das as Li de ran ças e tam bém
com o Se na dor Ber nar do Ca bral, fui de sig na do Re la-
tor de to dos es ses pro je tos. Eu gos ta ria de pe dir a V. Exª
que, ten do em vis ta esse en ten di men to, vo tás se mos
na ma nhã de hoje es ses 5 pro je tos, cu jos pa re ce res
es tão pron tos e po de rão ser pro fe ri dos em ple ná rio.
Te mos con di ções, de acor do com o en ten di men to
com os Lí de res, de vo tar esta ma té ria ain da hoje pela
ma nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Fran ce li no Pe re i ra.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esses
cinco requerimentos, com a concordância das
Lideranças, serão votados após a Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim, Sr. Presidente. Inclusive nós, da Oposição,
estamos de acordo. Ontem, conversamos com
diversas entidades do Judiciário e também com os da
futura Oposição – como já reconhece o Senador
Romero Jucá –, que estão de acordo com a votação,
no dia de hoje, atendendo à solicitação da Ajuf e das
diversas entidades presentes a esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
Congratulo-me com a Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se 
à

ORDEM DO DIA

Item 1: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

Primeira sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Leomar Quintanilha, que altera a redação do artigo
29-A da Constituição Federal (estabelece limites de
despesas com o Poder Legislativo Municipal), tendo

Pa re cer sob nº 543, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Luiz
Otá vio, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.(Pausa)
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 (Ramez Tebet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92,
de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, 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 29, de 2000
(nº 96/92, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que in tro duz mo -
di fi ca ções na es tru tu ra do po der Ju di ciá rio, ten do

Parecer sob nº 538, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Bernardo Cabral, favorável, com as Emendas nºs 1 a
105-CCJ, que apresenta; encaminhando os

Requerimentos de Destaque nºs 340 a 356, de 2002;
e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62,
71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de
2001, que tramitam em conjunto.

Transcorre hoje a segunda sessão de
discussão.

Discussão em conjunto da proposta e das
emendas.(Pausa)

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.

São os se guin tes os itens que tra mi tam
em con jun to com a ma té ria cons tan te do
Item 2:

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1995

(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 5, 16, 21, 23, 33,

54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;  1, 5, 20
e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 21,
de 1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da
Constituição Federal.

(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 1999

(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 16, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de
2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Geraldo Althoff, que acrescenta parágrafos aos
artigos 27 e 168 e altera os artigos 28 e 29 da
Constituição Federal, que tratam de relações
jurídico-orçamentárias entre os Poderes dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.

(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).

– 5 –
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 1999

(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;

5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 16,
de 1999, tendo como primeira signatária a Senadora
Heloísa Helena, que altera a redação do § 1º do art.
99 e o art. 168 da Constituição Federal, a fim de
estabelecer, para os poderes e órgãos que
especifica, limites nas dotações das respectivas
propostas orçamentárias.

(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).

– 6 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1999

(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;

5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 21,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Pedro Simon, que acrescenta parágrafo único ao art.
98 da Constituição Federal.

(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).

– 7 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 1999

(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 23,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Roberto Requião, que acrescenta parágrafo art. 109
da Constituição Federal, para atribuir ao Superior
Tribunal de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação
de varas da Justiça Federal especializadas em
processar e julgar os crimes financeiros.

(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).

– 8 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 1999

(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Jefferson Péres, que altera o art. 114 da Constituição
Federal, para indicar as partes que têm legitimidade
para instaurar dissídio coletivo e as hipóteses em que
este pode ocorrer.

(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).

– 9 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 54, DE 1999

(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54,
de 1999, tendo como primeira signatária a Senadora
Luzia Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da
Constituição Federal, para estabelecer princípio
relativo à composição dos Tribunais Superiores.

(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).

– 10 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 62, DE 1999

(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 62,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Mozarildo Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso I
do artigo 96 da Constituição Federal, para determinar
eleições diretas para os órgãos diretivos dos
tribunais.

(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).
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– 11 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 71, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, 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 71,
de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Pe dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao art.
132 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do Item 2).

– 12 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 74, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16,

21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, 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 74,
de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Pe dro Si mon, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi -
nis té rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es co lha do
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do Item 2).

– 13 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, 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 81,
de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ney Su as su na, que al te ra a com pe tên cia do Su pe ri-
or Tri bu nal de Jus ti ça.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do Item 2).

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 92, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, 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 92, de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Pa u lo Sou to, que acres cen ta alí nea ao
in ci so I do art. 102 da Cons ti tu i ção, para con fe rir
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com pe tên cia para
jul gar, ori gi na ri a men te, nos cri mes de res pon sa bi-
li da de, os ju í zes de di re i to, ju í zes fe de ra is, de sem-
bar ga do res e mem bros dos Tri bu na is Re gi o na is
Fe de ra is.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do Item 2).

– 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
5, 20 e 29, de 2000; e 15, 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 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Tião Vi a na, que al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção
Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do Item 2).

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 20 e 29, de 2000; e 15, 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 5,
de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
José Ro ber to Arru da, que dis põe so bre o re ces so
par la men tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do Item 2).
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– 17 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20,
de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador
Sebastião Rocha, que altera o § 1º do art. 128 da
Constituição Federal, a fim de estabelecer que a
escolha do candidato ao cargo de Procurador-Geral
da República será feita mediante processo eletivo.

(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).

– 18 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

de 1999; 1, 5, 20 e 29, 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 15, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor João Alber to
Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção para de ter-
mi nar a in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca
den tre os in te gran tes de lis ta trí pli ce es co lhi da pe los
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, me di an te ele i-
ção.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do Item 2).

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 20:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 28, de 2002 (nº 1.219/99, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação do Dia Nacional
do Consumidor, tendo

Pa re cer sob nº 418, de 2002, da Co mis são de Edu -
ca ção, Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, fa vo rá vel, com
a Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre sen ta.

Discussão, em conjunto, do projeto e da
emenda, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto, sem prejuízo da
emenda.(Pausa)

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Roberto Freire, para encaminhar.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, é re dun dan te cri ar o Dia do Con su mi dor é
algo re dun dan te, por que to dos os dias de ve ri am ser o
Dia do Con su mi dor, in clu si ve o de sua de fe sa.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não
havendo mais oradores para encaminhar a votação,
declaro encerrado o encaminhamento.

Em votação o Projeto de Lei da Câmara nº 28,
de 2002, sem prejuízo da emenda.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1, de redação, da

Comissão de Educação. (Pausa.)
Não havendo oradores para encaminhar a

votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam

permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação final.

São os seguintes o projeto e a emenda 
aprovados:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 28, DE 2002

(Nº 1.219/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a cri a ção do Dia Na-
cio nal do Con su mi dor.

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

mi dor, que será co me mo ra do, anu al men te, no dia 15
de mar ço.

Art. 2º Os ór gãos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci-
pa is de de fe sa do con su mi dor, pro mo ve rão fes ti vi da-
des, de ba tes, pa les tras e ou tros even tos, com vis tas a 
di fun dir os Di re i tos do Con su mi dor.

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

EMENDA Nº 1 – CE.
Dê-se ao art. 2º do pro je to a se guin te re da ção:

Art. 2º Os ór gãos fe de ra is, es ta du a is e
mu ni ci pa is de de fe sa dos con su mi do res pro -
mo ve rão fes ti vi da des, de ba tes, pa les tras e
ou tros even tos, com vis tas a di fun dir os di re-
i tos do con su mi dor.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 21:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 390, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 390, de 2001 (nº
890/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Co ro a tá 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 Co ro a tá,
Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 128, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a

votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam

permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 390, DE 2001

(Nº 890/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Co ro a-
tá 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 Co ro a tá, Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 426, de 3 de agos to de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Co ro a tá
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em Fre qüên cia
Mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Co ro a tá, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 22:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 2002 (nº
1.443/2001, 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 Can ta res de Sa lo mão 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 Cu i a bá,
Esta do de Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 347, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Ad hoc Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com abs-
ten ção do Se na dor Edu ar do Su plicy.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a

votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam

permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2002

(Nº 1.443/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Can ta res de Sa lo mão 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
Cu i a bá, Esta do do Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 385, de 12 de ju lho de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Can ta res de Sa lo mão para exe -
cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Cu i a bá, Esta do do Mato Gros so.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 23:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 72, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 72, de 2002 (nº
1.194/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
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que apro va o ato que au to ri za a So ci e da de
dos Eco lo gis tas de Tam baú a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Tam baú, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 401, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Chi co Sar to ri.

Dis cus são, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam per ma-

ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Está apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 72, DE 2002

Nº 1.194/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a So ci e da-
de dos Eco lo gis tas de Tam baú a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Tam baú, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 452, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú 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 Tam baú, Esta -
do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 24:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 73, de 2002 (nº
1.196/2001, 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 e Cul tu ral Nas cen te do Vale de
Alfre do Wag ner a exe cu tar ser vi ço ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Alfre do Wag -
ner, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 402, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Ge ral do Althoff.

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.
Para en ca mi nhar a vo ta ção, tem a pa la vra o Se -

na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, a re gião de Alfre do Wag ner fica pra -
ti ca men te no iní cio da ser ra, em San ta Ca ta ri na. Por-
tan to, o pro je to re fe ren te a essa emis so ra, re la ta do
pelo Se na dor Ge ral do Althoff, é per ti nen te, vis to que
a emis so ra é ex tra or di ná ria e al can ça óti ma re per cus-
são. Nós, ca ta ri nen ses – es tão aqui os Se na do res su -
plen tes Adir Gen til e Ari Stad ler – es ta mos en tu si as-
ma dos para que essa emis so ra da re gião do vale de
Alfre do Wag ner vá ao ar. 

Por isso, de i xa mos aqui o nos so re gis tro fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -

ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam per ma-

ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2002

(Nº 1.196/201, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci ação Co mu ni tá ria e Cul tu ral Nas cen te do 
Vale de Alfre do Wag ner a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Alfre do Wag ner, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta-

ria nº 469, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Nas cen te do Vale de Alfre -
do Wag ner 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 Alfre do Wag ner, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 25:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 75, de 2002 (nº
1.199/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria São Fran cis co a exe cu tar ser vi ço de 
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ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La ran-
je i ras do Sul, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 443, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e 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 75, DE 2002

(Nº 1.199/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria São Fran cis co a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de La ran je i ras do Sul, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 488, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La ran je i ras do
Sul, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 26:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 80, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 80, de 2002 (nº
1.043/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz no Val -
le FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Cam bo riú, Esta do
de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 403, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

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 80, DE 2002

(Nº 1.043/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Paz no Val le FM a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 249, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz no
Val le FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 27:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 170, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 170, de 2002 (nº
1.349/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Ca bu gi net Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Na tal, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 588, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Be ní cio Sam pa io, com abs ten ção do Se na dor
Ge ral do Cân di do e Edu ar do Su plicy.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 170, DE 2002

(Nº 1.349/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Ca bu gi net Co mu ni ca ções Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Na tal, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 4 de ju nho de 2001, que ou tor ga con -
ces são à Ca bu gi net Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo-
rar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Na tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 28:

REQUERIMENTO Nº 297, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 297, de 2002, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter de fi-
ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 237,
de 2000, de sua au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 237, de 2000, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 28, de 2002, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

É lido o se guin te:

PARECER N° 617, DE 2002
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 28, de 2002 (n° 1.219, de 1999,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra n° 28, de 2002 (n° 1.219, 
de 1999, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a cri -
a ção do Dia Na ci o nal do Con su mi dor, con so li dan do a 

Emen da nº 1, da Co mis são de Edu ca ção, apro va da
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res,
Mo za ril do Ca val can ti,  Ro nal do Cu nha Lima.

ANEXO AO PARECER Nº 617, DE 2002

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra n° 28, de 2002 (nº 1.219, de 1999,
na Casa de ori gem).

Dis põe so bre a cri a ção do Dia Na ci o-
nal do Con su midor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do o Dia Na ci o nal do Con su mi-

dor, que será co me mo ra do, anu al men te, no dia 15 de
mar ço.

Art. 2º Os ór gãos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci-
pa is de de fe sa do con su mi dor pro mo ve rão fes ti vi da-
des, de ba tes, pa les tras e ou tros even tos, com vis tas a 
di fun dir os di re i tos do con su mi dor.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 405, DE 2002
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 28, de 2002 (nº 1.219/99, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a cri a ção do Dia
Na ci o nal do Con su mi dor.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2002. – Ger-
son Ca ma ta.

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

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 398, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei do Se na do nº 16, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai fi gu rar na Ordem do Dia da se-

gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos re-
gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 399, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 52, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai fi gu rar na Ordem do Dia da se-

gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos re-
gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 400, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 62, de 2002, que dis põe so bre a
re mu ne ra ção da Ma gis tra tu ra da União.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 400, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 62, de
2002 (nº 6.879/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Su pre mo Tribu nal Fe de ral,
que dis põe so bre a re mu ne ra ção da ma gis-
tra tu ra da União.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia para ofe re cer o pa re cer.

PARECER Nº 618, DE 2002 (DE PLENÁRIO)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, a ma té ria é ex tre ma men te im por tan te
para o Ju di ciá rio Bra si le i ro. O Pro je to de Lei cum pre a

téc ni ca le gis la ti va, a Le gis la ção e aten de à Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal. Por tan to, de po is de um am -
plo en ten di men to de to das as Li de ran ças, o pa re cer é
fa vo rá vel. Peço a apro va ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

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

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
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 62, DE 2002

(Nº 6.879/2002, na Casa de ori gem )
(De ini ci a ti va do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral)

Dis põe so bre a re mu ne ra ção da ma-
gis tra tu ra da União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Até que seja edi ta da a lei pre vis ta no art.

48, in ci so XV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ven ci men to
bá si co do Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral é fi -
xa do em R$3.950,31 (três mil, no ve cen tos e cin qüen-
ta re a is e trin ta e um cen ta vos)

§ 1º Para os fins de qua is quer li mi tes re mu ne ra-
tó ri os, não se in clu em no côm pu to da re mu ne ra ção
as par ce las per ce bi das, em ba ses anu a is, por Mi nis-
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral em ra zão de tem po
de ser vi ço ou de exer cí cio tem po rá rio de car go no Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

§ 2º A re mu ne ra ção dos Mem bros da Ma gis-
tra tu ra da União ob ser va rá o es ca lo na men to de
cin co por cen to en tre os di ver sos ní ve is, ten do
como re fe rên cia a re mu ne ra ção, de ca rá ter per ma-
nen te, per ce bi da por Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

§ 3º A re mu ne ra ção de cor ren te des ta lei in clui e
ab sor ve to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os
per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los Ma gis tra dos da
União, a qual quer tí tu lo, por de ci são ad mi nis tra ti va ou
ju di ci al, até a pu bli ca ção des ta lei.

Art. 2º O va lor do abo no va riá vel con ce di do pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de ju nho de 1998, com
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efe i tos fi nan ce i ros a par tir da data nele men ci o na da,
pas sa a cor res pon der à di fe ren ça en tre a re mu ne ra-
ção men sal per ce bi da por Ma gis tra do, vi gen te à data
da que la lei, e a de cor ren te des ta lei.

§ 1º Se rão aba ti dos do va lor da di fe ren ça re fe ri-
da nes te ar ti go to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne-
ra tó ri os per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los Ma gis tra-
dos da União, a qual quer tí tu lo, por de ci são ad mi nis-
tra ti va ou ju di ci al, após a pu bli ca ção da Lei nº 9.655,
de 2 de ju nho de 1998.

§ 2º Os efe i tos fi nan ce i ros de cor ren tes des te
ar ti go se rão sa tis fe i tos em vin te e qua tro par ce las
men sa is e su ces si vas, a par tir do mês de ja ne i ro de
2003.

§ 3º o va lor do abo no va riá vel da Lei nº 9.655, de 
2 de ju nho de 1998, é in te i ra men te sa tis fe i to na for ma
fi xa da nes te ar ti go.

Art. 3º A re mu ne ra ção to tal de ser vi dor do Po der
Ju di ciá rio da União, in clu í dos os va lo res per ce bi dos
pelo exer cí cio de car go em co mis são ou fun ção de
con fi an ça, não po de rá ul tra pas sar a re mu ne ra ção,
em ba ses anu a is, cor res pon den te ao Ma gis tra do do
ór gão a que es ti ver vin cu la do.

Art. 4º As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri-
as, con sig na das aos ór gãos do Po der Ju di ciá rio da
União.

Art. 5º A im ple men ta ção do dis pos to nes ta lei
ob ser va rá o art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as nor -
mas per ti nen tes da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de ju -
nho de 2002, in clu si ve.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à apre ci a ção do Re que ri men to nº 401, de 2002, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 63, de 2002, que al te ra dis po si ti vos da Lei
nº 9.421, de 24 de de zem bro de 1996, que re es tru tu ra
as car re i ras dos ser vi do res do Po der Ju di ciá rio e da
União

Em vo ta ção o re que ri men to, que tem a una ni mi-
da de das Li de ran ças.

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.
Pas sa-se à apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 401, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de
2002 (nº 5.314/2001, na Casa de ori gem),
que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.421, de
24 de de zem bro de 1996, e re es tru tu ra as
car re i ras dos ser vi do res do Po der Ju di ciá rio
da União.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir o pa -
re cer.

PARECER Nº 619, DE 2002 (DE PLENÁRIO)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, da mes ma for ma, esse pro je to com ple-
men ta o que vo ta mos an te ri or men te. Ele re es tru tu-
ra as car re i ras dos ser vi do res do Po der Ju di ciá rio
e da União, ação ex tre ma men te im por tan te para
dar agi li da de e pres te za ao cum pri men to ju ris di ci-
o nal.

Por tudo isso, cum prin do a le gis la ção da res-
pon sa bi li da de fis cal e a le gis la ção per ti nen te à exe-
cu ção, da mos pa re cer fa vo rá vel e pe di mos a apro-
va ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

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.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

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 pri me i ro lu gar, que ro cum pri men tar a Câ ma ra
e o Se na do pelo con sen so em agi li zar es ses pro-
je tos que es tão di re ta men te li ga dos à vida, à tra je-
tó ria e à luta dos ser vi do res do Po der Ju di ciá rio e
da União. Esta mos fa lan do de qua li da de, de se ri e-
da de, de gar ra na luta e de com ba ti vi da de, que fi -
ze ram com que se che gas se à cons tru ção de algo
que, se não é o me lhor ou aqui lo que os fun ci o ná-

12746 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002112    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ri os do Po der Ju di ciá rio me re cem, é o má xi mo que 
se ob te ve no mo men to. Daí a nos sa so li da ri e da de
à luta dos fun ci o ná ri os e a cer te za de que ain da
che ga rá o dia em que os tra ba lha do res des te País 
não pre ci sa rão fa zer gre ve para atin gir seus ob je ti-
vos, pois, ape nas por sua von ta de e re co nhe ci-
men to, te rão a ga ran tia de suas con quis tas e de
sua luta. 

Cum pri men to, por tan to, to dos os tra ba lha do res
do Bra sil, cer ta de que esta Casa, que está fa zen do
jus ti ça ago ra aos ser vi do res do Po der Ju di ciá rio, pro -
ce de rá da mes ma for ma, na pró xi ma se ma na, em re -
la ção aos da Re ce i ta Fe de ral. Faço aqui este aler ta:
te mos que re co nhe cer a luta dos au di to res. Con vém
sa li en tar que a ex clu são dos téc ni cos da Re ce i ta Fe -
de ral me pa re ce in cor re ta, in jus ta.

Antes de en cer rar mi nha in ter ven ção so bre to -
dos es ses pro je tos, faço um ape lo, Sr. Pre si den te. Na
pa u ta da pró xi ma ses são do Con gres so Na ci o nal,
que V. Exª, com tan ta de ter mi na ção, vai sub me ter à
aná li se dos Srs. Con gres sis tas, cons ta a ma té ria li ga-
da aos ser vi do res da Re ce i ta Fe de ral. So li ci to que
tam bém se in clua na re fe ri da pa u ta o veto a um pro je-
to da mais alta re le vân cia, o PLC nº 6, de 2002, que
está di re ta men te li ga do aos tra ba lha do res dos Cor re i-
os, ba ta lha do res in can sá ve is, que há mais de dez
anos es tão nes sa luta.

Cum pri men to, mais uma vez, a ár dua luta dos
ser vi do res e tra ba lha do res de to dos os se to res des -
te País.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em
vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de
2002 .

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
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 63, DE 2002

(Nº 5.314/2001, na casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Po der Ju di ciá rio)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.421,
de 24 de de zem bro de 1996, e re es tru tu ra
as car re i ras dos ser vi do res do Po der Ju -
di ciá rio da União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 7º e 9º da Lei nº 9.421, de 24 de

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

“Art. 7º O de sen vol vi men to dos ser vi-
do res nas car re i ras de que tra ta esta lei
dar-se-á me di an te pro gres são fun ci o nal e
pro mo ção.

§ 1º A pro gres são fun ci o nal é a mo vi-
men ta ção do ser vi dor de um pa drão para o
se guin te, den tro de uma mes ma clas se, ob -
ser va do o in ters tí cio mí ni mo de um ano,
com a pe ri o di ci da de pre vis ta em re gu la men-
to, sob os cri té ri os nele fi xa dos e de acor do
com o re sul ta do de ava li a ção for mal de de -
sem pe nho.

§ 2º A pro mo ção é a mo vi men ta ção do 
ser vi dor do úl ti mo pa drão de uma clas se
para o pri me i ro pa drão da clas se se guin te,
ob ser va do o in ters tí cio mí ni mo de um ano em 
re la ção à pro gres são fun ci o nal ime di a ta men te
an te ri or, de pen den do, cu mu la ti va men te, do
re sul ta do de ava li a ção for mal do de sem pe nho
e da par ti ci pa ção em cur so de aper fe i ço a-
men to, ação ou pro gra ma de ca pa ci ta ção, na
for ma pre vis ta em re gu la men to.

§ 3º São ve da das a pro mo ção e a pro -
gres são fun ci o nal du ran te o es tá gio pro ba-
tó rio, fin do o qual será con ce di da ao ser vi-
dor apro va do a pro gres são fun ci o nal para o
quar to pa drão da clas se “A” da res pec ti va
car re i ra.” (NR)

“Art. 9º Inte gram ain da os Qu a dros
de Pes so al re fe ri dos no art. 1º as Fun ções
Co mis si o na das, es ca lo na das de FC-1 a
FC-6, e os Car gos em Co mis são, es ca lo-
na dos de CJ-1 a CJ-4, para o exer cí cio de
atri bu i ções de di re ção, che fia e as ses so ra-
men to.

§ 1º Cada ór gão do Po der Ju di ciá rio
des ti na rá, no mí ni mo, oi ten ta por cen to do
to tal das fun ções co mis si o na das para se-
rem exer ci das por ser vi do res in te gran tes
das Car re i ras Ju di ciá ri as da União, de sig-
nan do-se para as res tan tes ex clu si va men-
te ser vi do res ocu pan tes de car gos de pro -
vi men to efe ti vo que não in te grem es sas
car re i ras ou que se jam ti tu la res de em pre-

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12747

    113JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



gos pú bli cos, ob ser va dos os re qui si tos de
qua li fi ca ção e de ex pe riên cia pre vis tos em 
re gu la men to.

§ 2º Pelo me nos cin qüen ta por cen to
dos car gos em co mis são a que se re fe re o
ca put, no âm bi to de cada ór gão do Po der
Ju di ciá rio, se rão des ti na dos a ser vi do res
in te gran tes das car re i ras ju di ciá ri as da
União, na for ma pre vis ta em re gu la men to.”
(NR)

Art. 2º É ve da da a cri a ção de em pre go pú bli co
cu jas atri bu i ções co in ci dam com as pre vis tas para
as Car re i ras Ju di ciá ri as, bem como a ter ce i ri za ção
ou a exe cu ção in di re ta des sas atri bu i ções.

Art. 3º Os car gos efe ti vos das car re i ras de Au -
xi li ar Ju di ciá rio, Téc ni co Ju di ciá rio e Ana lis ta Ju di-
ciá rio, a que se re fe re o art. 2º da Lei nº 9.421, de 24
de de zem bro de 1996, fi cam re es tru tu ra dos na for -
ma do Ane xo I, ob ser van do-se para o en qua dra-
men to dos ser vi do res a cor re la ção es ta be le ci da no
Ane xo II.

Art. 4º Os ven ci men tos bá si cos dos car gos das
Car re i ras Ju di ciá ri as pas sam a ser os cons tan tes do
Ane xo III.

Art. 5º A re mu ne ra ção das Fun ções Co mis si o-
na das e dos Car gos em Co mis são de que tra ta o art.
9º da Lei nº 9.421, de 24 de de zem bro de 1996, é a
cons tan te dos Ane xos IV e V.

§ 1º O ser vi dor in ves ti do em Fun ção Co mis si o-
na da po de rá op tar pela re mu ne ra ção de seu car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, acres ci da dos va lo-
res cons tan tes do Ane xo VI.

§ 2º O ser vi dor no me a do para Car go em Co mis-
são po de rá op tar pela re mu ne ra ção de seu car go efe -
ti vo ou em pre go per ma nen te, acres ci da dos va lo res
cons tan tes do Ane xo VII.

Art. 6º Aos ser vi do res das Car re i ras Ju di ciá ri-
as, ati vos ou ina ti vos, e aos pen si o nis tas será de vi-
da par ce la, a tí tu lo de di fe ren ça in di vi du al, no va lor
igual ao do even tu al de crés ci mo re sul tan te da apli -
ca ção des ta lei em sua re mu ne ra ção ou pro ven to.

Art. 7º Fica ex tin to o Adi ci o nal de Pa drão Ju di-
ciá rio – APJ, de que tra tam o art. 8º e o art. 14, II, da
Lei nº 9.421, de 24 de de zem bro de 1996.

Art. 8º A Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Ju di ciá ria –
GAJ, a que se re fe re o art. 13 da Lei nº 9.421, de 24 de 
de zem bro de 1996, pas sa a ser cal cu la da me di an te a
apli ca ção do per cen tu al de doze por cen to, in ci den te
so bre os ven ci men tos bá si cos es ta be le ci dos no art.
4º, Ane xo III, des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res re tri bu í dos pela
re mu ne ra ção da Fun ção Co mis si o na da e do Car go
em Co mis são, cons tan tes dos Ane xos IV e V des ta
lei, e os sem vín cu lo efe ti vo com a Admi nis tra ção Pú -
bli ca não per ce be rão a gra ti fi ca ção de que tra ta este
ar ti go.

Art. 9º Os ór gãos do Po der Ju di ciá rio da União
fi cam au to ri za dos a trans for mar, sem au men to de
des pe sa, no âm bi to de suas com pe tên ci as, as Fun -
ções Co mis si o na das e os Car gos em Co mis são de
seu Qu a dro de Pes so al, ve da da a trans for ma ção de
fun ção em car go ou vice-ver sa.

Art. 10. Cabe ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos
Tri bu na is Su pe ri o res, ao Con se lho da Jus ti ça Fe de ral
e ao Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri-
os, no âm bi to de suas com pe tên ci as, ba i xar os re gu-
la men tos ne ces sá ri os à apli ca ção des ta lei, bus can do
a uni for mi da de de cri té ri os e pro ce di men tos.

Art. 11. As dis po si ções des ta lei apli cam-se aos
apo sen ta dos e aos pen si o nis tas.

Art. 12. Fi cam res guar da das as si tu a ções cons -
ti tu í das até a data da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 13. A di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção fi xa-
da por esta lei e a de cor ren te da Lei nº 9.421, de 24
de de zem bro de 1996, será im ple men ta da em par -
ce las su ces si vas, não cu mu la ti vas, ob ser va da a se -
guin te ra zão:

I – vin te e cin co por cen to, a par tir de 1º de ju nho
de 2002;

II – qua ren ta e cin co por cen to, a par tir de 1º de
ju nho de 2003;

III – se ten ta e cin co por cen to, a par tir de 1º de
ja ne i ro de 2004; e

IV – in te gral men te, a par tir de 1º de ja ne i ro de
2005.

Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca às par ce las pre -
vis tas nes te ar ti go o dis pos to no art. 3º da Lei nº
10.331, de 18 de de zem bro de 2001.

Art. 14. A efi cá cia do dis pos to nes ta lei fica con -
di ci o na da ao aten di men to do § 1º do art. 169 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e das nor mas per ti nen tes da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15. As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri-
as con sig na das aos ór gãos do Po der Ju di ciá rio da
União.

Art. 16. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 17. Re vo gam-se os arts. 3º, 8º e 14 da Lei
nº 9.421, de 24 de de zem bro de 1996.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à apre ci a ção do Re que ri men to nº 402, de 2002, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 64, que re es tru tu ra a car re i ra de Apo io
Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co da
União e dá ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to, as si na do por to das
as Li de ran ças par ti dá ri as.

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.
Pas sa-se à apre ci a ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 64, DE 2002

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº    , de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 64, de
2002 (nº 5.440/2001, na Casa de ori gem), de
ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co da União, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.953, de 4 de ja -
ne i ro de 2000, re es tru tu ra a Car re i ra de Apo io
Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co
da União, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir o pa -
re cer.

PARECER Nº 620, DE 2002
(DE PLENÁRIO)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aca ba mos de
apro var a re es tru tu ra ção e o for ta le ci men to do Po der
Ju di ciá rio, e tam bém há, na pa u ta des ta ma nhã, dois
pro je tos que for ta le cem e me lho ram a atu a ção do Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 64 re es tru tu ra a
car re i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té-
rio da União.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

Em vo ta ção o pro je to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

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

O SR. 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, con gra tu lo-me
com o Se na do Fe de ral, nes ta ma nhã, pela de ci são de 
vo tar es tas duas ma té ri as: a que se re fe re ao Po der
Ju di ciá rio e a que diz res pe i to ao Mi nis té rio Pú bli co.

Te nho acom pa nha do a luta dos tra ba lha do res
do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co na bus ca
da re es tru tu ra ção de suas car re i ras. Con si de ro lou vá-
vel a apro va ção des ta ma té ria na ma nhã de hoje, que
vi a bi li za a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca an tes
do re ces so e, por tan to, das ele i ções, per mi tin do que a 
lei pas se a va ler ime di a ta men te.

Con gra tu lo-me com V. Exª, com o Re la tor e com
o Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o Pro je to de lei da Câ ma ra nº 64, de 2002. (Pa u sa)

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 64, DE 2002

(Nº 5.440/2001, na casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co da União)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.953,
de 4 de ja ne i ro de 2000, re es tru tu ra a
Carre i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo
do Mi nis té rio Pú bli co da União, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Car re i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti-

vo de que tra ta a Lei nº 9.953, de 4 de ja ne i ro de 2000, 
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fica des mem bra da nas Car re i ras de Ana lis ta e Téc ni-
co do Mi nis té rio Pú bli co da União.

§ 1º Fi cam trans for ma dos, man ti das as res pec ti-
vas áre as de ati vi da des e es pe ci a li za ções pro fis si o-
na is:

I – em car gos de Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co
da União, da Car re i ra de mes ma de no mi na ção, os
car gos va gos e ocu pa dos de Téc ni co da Car re i ra de
Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co da 
União;

II – em car gos de Ana lis ta do Mi nis té rio Pú bli co
da União, da Car re i ra de mes ma de no mi na ção, os
car gos va gos e ocu pa dos de Ana lis ta da Car re i ra de
Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co da 
União.

§ 2º Fica ex tin to o ní vel Au xi li ar da Car re i ra de
Apo ião.

Art. 2º Os arts. 3º, 4º, 9º, 11 e 13 da Lei nº 9.953,
de 4 de ja ne i ro de 2000, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 3º As Car re i ras de Ana lis ta e Téc -
ni co do Mi nis té rio Pú bli co da União são
cons ti tu í das dos car gos de mes ma de no mi-
na ção, de pro vi men to efe ti vo, es tru tu ra dos
em clas ses e pa drões, nas di ver sas áre as
de ati vi da des, con for me o Ane xo I.” (NR)

“Art. 4º São re qui si tos de es co la ri da de
para in gres so nas car re i ras de Ana lis ta e
Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da União,
aten di das, quan do foi o caso, for ma ção es -
pe ci a li za da e ex pe riên cia pro fis si o nal, a se -
rem de fi ni das em re gu la men to e es pe ci fi ca-
das nos edi ta is de con cur so:

I – para a Car re i ra de Téc ni co do Mi-
nis té rio Pú bli co da União, o en si no mé dio,
ou cur so téc ni co equi va len te;

II – para a Car re i ra de Ana lis ta do Mi -
nis té rio Pú bli co da União, o en si no su pe ri or,
in clu si ve li cen ci a tu ra ple na, cor re la ci o na do
com as áre as pre vis tas no Ane xo I."(NR)

“Art. 9º Os Qu a dros de Pes so al dos ór -
gãos de que tra ta o art. 2º com pre en dem os
car gos efe ti vos das car re i ras de Ana lis ta e
Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da União e as
Fun ções Co mis si o na das – FC” (NR)

“Art. 11. O de sen vol vi men to dos ser vi-
do res nas car re i ras de que tra ta esta lei
dar-se-á me di an te pro gres são fun ci o nal e
pro mo ção.

§ 1º A pro gres são fun ci o nal é a mo vi-
men ta ção do ser vi dor de um pa drão para o
se guin te, den tro de uma mes ma clas se, ob -
ser va do o in ters tí cio mí ni mo de um ano e
dar-se-á em épo cas e sob cri té ri os fi xa dos
em re gu la men to, de acor do com re sul ta do
de ava li a ção for mal de de sem pe nho.

§ 2º A pro mo ção é a mo vi men ta ção do 
ser vi dor do úl ti mo pa drão de uma clas se
para o pri me i ro pa drão da clas se se guin te,
ob ser va do o in ters tí cio mí ni mo de um ano
em re la ção à pro gres são fun ci o nal ime di a ta-
men te an te ri or, e de pen de rá, cu mu la ti va-
men te do re sul ta do de ava li a ção for mal do
de sem pe nho e da par ti ci pa ção em cur so de
aper fe i ço a men to, ação ou pro gra ma de ca-
pa ci ta ção, na for ma pre vis ta em re gu la men-
to." (NR)

“Art. 13. As Fun ções Co mis si o na das –
FC, es ca lo na das de FC–1 a FC–l0, com pre-
en dem as ati vi da des de di re ção, che fia, as -
ses so ra men to e as sis tên cia.

§ 1º Cada ramo do Mi nis té rio Pú bli co
da União des ti na rá, no mí ni mo, se ten ta por
cen to do to tal das fun ções co mis si o na das
para se rem exer ci das por ser vi do res in te-
gran tes das Car re i ras de Ana lis ta e Téc ni-
co do Mi nis té rio Pú bli co da União, ob ser-
va dos os re qui si tos de qua li fi ca ção e de
ex pe riên cia, con for me se dis pu ser em re -
gu lamen to.

§ 2º As FC–7 a FC–10 se rão exer ci-
das, pre fe ren ci al men te, por ser vi do res in te-
gran tes das car re i ras de Ana lis ta e Téc ni co
do Mi nis té rio Pú bli co da União, na for ma
pre vis ta em re gu la men to, e se rão con si de ra-
das car go em co mis são, quan do seus ocu-
pan tes não ti ve rem vín cu lo efe ti vo com a
Admi nis tra ção Pú bli ca." (NR)

Art. 3º Os ocu pan tes das car re i ras de Ana lis ta
e Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da União exe cu tam
ati vi da des ex clu si vas de Esta do, re la ci o na das ao
exer cí cio de atri bu i ções de na tu re za téc ni cas e admi-
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nis tra ti vas, es sen ci a is à pres ta ção ju ris di ci o nal do
Esta do que lhes são ine ren tes, no âm bi to do Mi nis-

té rio Pú bli co da União.

Art. 4º A par tir de 1º de ju nho de 2002, os car gos
efe ti vos da Car re i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo
do MPU, a que se re fe re o art. 1° da Lei n° 9.953, de 4
de ja ne i ro de 2000, trans for ma dos pelo art. 1º des ta
lei, fi cam re es tru tu ra dos na for ma do Ane xo I des ta
lei, ob ser van do-se para o en qua dra men to dos ser vi-
do res a cor re la ção es ta be le ci da no Ane xo IV des ta
lei.

Art. 5º A trans for ma ção dos atu a is car gos de
Ana lis ta e Téc ni co da Car re i ra de Apo io Téc ni-
co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té rio Pú bli co da União nos
seus cor res pon den tes das no vas car re i ras ob ser va rá
a cor re la ção con ti da no Ane xo II.

Art. 6º A par tir de 1º de ju nho de 2002, os ven ci-
men tos bá si cos dos car gos das Car re i ras de Ana lis ta
e Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da União pas sam a
ser os cons tan tes do Ane xo III des ta lei.

§ 1º Sem pre ju í zo da apli ca ção dos per cen tu a is
con ce di dos a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra ção
dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is a par tir de 30 de ju -
nho de 2002, in ci di rão so bre os va lo res re fe ri dos no
ca put, cu mu la ti va men te, os acrés ci mos cons tan tes
do Ane xo III-b.

§ 2º Não se apli ca às par ce las pre vis tas nes te
ar ti go o dis pos to no art. 3º da Lei n° 10.331, de 18 de
de zem bro de 2001.

Art. 7º As re mu ne ra ções das Fun ções Co mis si-
o na das de que tra ta o art. 9° e 13 da Lei n° 9.953, de 4 
de ja ne i ro de 2000, in clu si ve para os ocu pan tes sem
vín cu lo efe ti vo com a Admi nis tra ção Pú bli ca, são as
re mu ne ra ções cons tan tes do Ane xo V des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Ao ser vi dor in te gran te das Car -
re i ras de Ana lis ta e Téc ni co do Mi nis té rio Pú bli co da
União e ao re qui si ta do, in ves ti do em Fun ção Co mis si-
o na da, é fa cul ta do op tar pela re mu ne ra ção de seu
car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te, acres ci da dos
va lo res cons tan tes do Ane xo VI des ta lei.

Art. 8° Fica ex tin to o Adi ci o nal do MPU – AMPU
de que tra tam o art. 12 e o in ci so II do art. 17, da Lei n°
9.953, de 4 de ja ne i ro de 2000.

Art. 9º A Gra ti fi ca ção de Ati vi da de do Mi nis té rio
Pú bli co da União – GAMPU a que se re fe re o art. 16

da Lei nº 9.953, de 4 de ja ne i ro de 2000, pas sa a ser
cal cu la da me di an te a apli ca ção do per cen tu al de trin -
ta por cen to in ci den te so bre os ven ci men tos bá si cos
fi xa dos no Ane xo III des ta lei, para os ocu pan tes de
car gos efe ti vos das Car re i ras de Ana lis ta e Téc ni co
do Mi nis té rio Pú bli co da União.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res ocu pan tes de
Fun ção Co mis si o na da sem vín cu lo efe ti vo com a
Admi nis tra ção Pú bli ca e os re qui si ta dos que op ta rem
pela re mu ne ra ção de seu car go efe ti vo na for ma do
pa rá gra fo úni co do art. 7° des ta lei não per ce be rão a
GAMPU.

Art. 10. Cons ta ta da a re du ção de re mu ne ra ção,
pro ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis -
pos to nes ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van -
ta gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta aos 
re a jus tes ge ra is con ce di dos aos ser vi do res pú bli cos
fe de ra is.

Art. 11. O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca fica
au to ri za do a trans for mar, no âm bi to do Mi nis té rio Pú -
bli co da União, as Fun ções Co mis si o na das de seu

Qu a dro de Pes so al, des de que dis so não re sul te au -
men to de des pe sas.

Art. 12. As dis po si ções des ta lei apli cam-se aos
apo sen ta dos e aos pen si o nis tas.

Art. 13. Fi cam ab sor vi das pe los ven ci men tos
de cor ren tes da apli ca ção do dis pos to nes ta lei, con -
for me de fi ni do no in ci so II do art. 1º da Lei nº 8.852, de 
4 de fe ve re i ro de 1994, as van ta gens e di fe ren ças re -
mu ne ra tó ri as even tu al men te pa gas, a qual quer tí tu lo,
aos ser vi do res in te gran tes das car re i ras de que tra ta

esta lei, ati vos, ina ti vos e pen si o nis tas, res sal va das
as re la ci o na das a in cor po ra ções de cor ren tes do exer -
cí cio de car gos co mis si o na dos, fun ções de con fi an ça
e do tem po de ser vi ço, na for ma da lei.

Art. 14. As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri-
as con sig na das ao Mi nis té rio Pú bli co da União.

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

Art. 16. Re vo gam-se os arts. 12 e 17 da Lei n°
9.953, de 4 de ja ne i ro de 2000.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à apre ci a ção do Re que ri men to nº 403, de 2002, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 65, de 2002, que dis põe so bre a re mu ne-
ra ção dos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co. O re que ri-
men to foi fir ma do por to das as Li de ran ças.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Pas sa-se à apre ci a ção do pro je to de lei.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 403, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 65, de
2002 (nº 6.882/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú-
bli ca, que dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir o pa -
re cer.

PARECER Nº 621, DE 2002
(DE PLENÁRIO)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pa re cer é fa vo-
rá vel, pe los mes mos mo ti vos re la ta dos nos pro je tos
an te ri o res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

Em dis cus são o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 65, 
de 2002. (Pa u sa)

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

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam 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 65, DE 2002

(Nº 6.882/2002, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Até que seja edi ta da a lei pre vis ta no art.

48, in ci so XV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ven ci men to
bá si co do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca é fi xa do em 
R$3.950,31 (três mil, no ve cen tos e cin qüen ta re a is e
trin ta e um cen ta vos)

§ 1º O va lor da re pre sen ta ção men sal do Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca será equi va len te ao fi xa do
para os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 2º Para os fins de qua is quer li mi tes re mu ne ra-
tó ri os, não se in clu em no côm pu to da re mu ne ra ção
as par ce las per ce bi das, em ba ses anu a is, pelo Pro-
cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca em ra zão de tem po de
ser vi ço ou atu a ção jun to à Jus ti ça Ele i to ral.

§ 3º A re mu ne ra ção dos mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co da União ob ser va rá o es ca lo na men to de cin -
co por cen to en tre os di ver sos ní ve is, ten do como re -
fe rên cia a re mu ne ra ção, de ca rá ter per ma nen te, per -
ce bi da pelo Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

§ 4º A re mu ne ra ção de cor ren te des ta lei in clui e
ab sor ve to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne ra tó ri os
per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los mem bros do Mi nis-
té rio Pú bli co da União, a qual quer tí tu lo, por de ci são
ad mi nis tra ti va ou ju di ci al, até a pu bli ca ção des ta lei.

Art. 2º O va lor do abo no va riá vel con ce di do pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de ju nho de 1998, é apli cá-
vel aos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União, com
efe i tos fi nan ce i ros a par tir da data nele men ci o na da e
pas sa a cor res pon der à di fe ren ça en tre a re mu ne ra-
ção men sal per ce bi da pelo mem bro do Mi nis té rio Pú -
bli co da União, vi gen te à data da que la lei, e a de cor-
ren te des ta lei.

§ 1º Se rão aba ti dos do va lor da di fe ren ça re fe ri-
da nes te ar ti go to dos e qua is quer re a jus tes re mu ne-
ra tó ri os per ce bi dos ou in cor po ra dos pe los mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co da União, a qual quer tí tu lo, por
de ci são ad mi nis tra ti va ou ju di ci al, após a pu bli ca ção
da Lei nº 9.655, de 2 de ju nho de 1998.

§ 2º Os efe i tos fi nan ce i ros de cor ren tes des te ar-
ti go se rão sa tis fe i tos em vin te e qua tro par ce las men -
sa is e su ces si vas, a par tir do mês de ja ne i ro de 2003.

§ 3º o va lor do abo no va riá vel da Lei nº 9.655, de 
2 de ju nho de 1998, é in te i ra men te sa tis fe i to na for ma
fi xa da nes te ar ti go.
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Art. 3º O ser vi dor dos Qu a dros de Pes so al da
Car re i ra de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo do Mi nis té-
rio Pú bli co da União não po de rá per ce ber, a tí tu lo de
ven ci men to bá si co e van ta gens per ma nen tes, im por-
tân cia su pe ri or a oi ten ta por cen to da re mu ne ra ção
de vi da ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

Art. 4º As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri-
as, con sig na das ao Mi nis té rio Pú bli co da União.

Art. 5º A im ple men ta ção do dis pos to nes ta lei
ob ser va rá o art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as nor -
mas per ti nen tes da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de ju -
nho de 2002, in clu si ve.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à apre ci a ção do Re que ri men to nº 404, de 2002, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 66, de 2002, que dis põe so bre o po si ci o-
na men to dos ser vi do res ocu pan tes dos car gos na
car re i ra de es pe ci a lis ta em meio am bi en te, na ta be la
de ven ci men tos ins ti tu í da pela Lei nº 10.410, de 11 de 
ja ne i ro de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Pas sa-se à apre ci a ção do pro je to de lei, já que

foi apro va do o re que ri men to de ur gên cia.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº    , de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 66, de
2002 (nº 6.546/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre po si ci o na men to dos ser vi-
do res ocu pan tes de car gos da Car re i ra de
Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te na Ta be la
de Ven ci men tos ins ti tu í da pela Lei nº
10.410, de 11 de ja ne i ro de 2002.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir o pa -
re cer.

PARECER Nº 622, DE 2002 (DE PLENÁRIO)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos mes mos ter mos,
o pa re cer é fa vo rá vel. Peço a apro va ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam 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 66, DE 2002

(Nº 6.546/2002, na Casa de ori gem de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre po si ci o na men to dos
ser vi do res ocu pan tes de car gos da Car-
re i ra de Espe ci a lis ta em Meio Ambi en te
na Ta be la de Ven ci men tos ins ti tu í da pela
Lei nº 10.410, de 11 de ja ne i ro de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ser vi do res ocu pan tes dos atu a is car -

gos efe ti vos do Qu a dro de Pes so al do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te – MMA e do 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, al can ça dos pelo § 1º do art. 1º da Lei nº
10.410, de 11 de ja ne i ro de 2002, se rão po si ci o na dos
nas Ta be las de Ven ci men tos cons tan tes dos Ane xos
I, II e III da men ci o na da lei, a par tir de 10 de maio de
2002, em Clas ses e Pa drões com ven ci men to igual
ou ime di a ta men te su pe ri or aos ven ci men tos dos car -
gos ori gi ná ri os, nos ter mos do art. 1º da Lei nº 8.852,
de 4 de fe ve re i ro de 1994.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 10 de
maio de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 19:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 27, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de  Lei  da  Câ ma ra nº 27,  de  2002  (nº
1.432/99, na Casa de ori gem), que ins ti tui o
12 de agos to como o Dia Na ci o nal da Ju-
ven tu de, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 417, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Ri car do San tos.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam 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 27, DE 2002

(Nº 1.432/99, na Casa de Ori gem)

Insti tui o 12 de agos to como Dia Na -
ci o nal da Ju ven tu de.

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

de, a ser ce le bra do em todo o ter ri tó rio bra si le i ro, anu -
al men te, no dia 12 de agos to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 623, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 213, de 2002.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

O Se na dor Ro meu Tuma re quer, nos ter mos re -
gi men ta is, se jam so li ci ta das ao Exmo. Sr. Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da as se guin tes in for ma ções:

a) Que in qué ri to(s) ad mi nis tra ti vo(s)
exis tem no âm bi to da Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os (CVM) con tra a Com pa nhia de
Be bi das das Amé ri cas (AmBev) e a BRACO 
S.A. (hol ding que con tro la va a Com pa nhia
Cer ve ja ria Brah ma)?

b) Qual o teor do ter mo de com pro mis-
so fir ma do pela CVM e es sas em pre sas em
abril de 2002?

c) O de ta lha men to das in for ma ções
per ti nen tes ao va lor de R$300.000,00 (tre-
zen tos mil re a is) pa gos à CVM pela AmBev
e pela BRACO. Qual a na tu re za e a fi na li da-
de des se pa ga men to?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção está em con for mi da de com os ter -
mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e do art.
216, I, do Re gi men to Inter no des ta Casa, bem como
com as nor mas de ad mis si bi li da de pre vis tas no Ato
da Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual pro nun ci a-
mo-nos fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re-
que ri men to nº 213, de 2002.

PARECER Nº 624, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre
Re que ri men to de Infor ma ções nº 291, de
2002, em que o Se na dor Edu ar do Ma ta-
raz zo Su plicy so li ci ta ao Mi nis tro de
Esta do da Edu ca ção có pi as dos re la tó ri-
os de au di to ri as re a li za das aten den do as
su ges tões da Co mis são de Sin di cân cia,
cons ti tu í da pela Por ta ria nº 366/2001,
des ti na da a apu rar ir re gu la ri da des na
apli ca ção dos re cur sos pro ve ni en tes do
Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma – 
PGRM.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
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I – Re la tó rio

Com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 215 e 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o ilus tre Se -
na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy apre sen ta re que ri-
men to de in for ma ções no sen ti do de que lhe seja en -
ca mi nha do, pelo Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção, có -
pi as dos re la tó ri os de au di to ria re a li za das aten den do
as su ges tões da Co mis são de Sin di cân cia, cons ti tu í-
da pela Por ta ria nº 366/2001, des ti na da a apu rar ir re-
gu la ri da des na apli ca ção dos re cur sos pro ve ni en tes
do Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma – PGRM.

Argu men ta o no bre Se na dor que, a par tir de de -
nún ci as so bre in dí ci os de ir re gu la ri da des na apli ca-
ção de re cur sos do ci ta do PGRM, le va das por ele ao
co nhe ci men to do Mi nis tro da Edu ca ção, foi cri a da Co -
mis são de Sin di cân cia, que con clu iu pela ne ces si da-
de de o Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu -
ca ção (FNDE) efe tu ar au di to ri as para ave ri guar as
pos sí ve is ir re gu la ri da des.

De cor ri do um ano após o en cer ra men to dos tra -
ba lhos da re fe ri da Co mis são, o emi nen te par la men tar
ava lia que as au di to ri as te nham sido re a li za das e
con si de ra de gran de im por tân cia às atri bu i ções cons -
ti tu ci o na is do Con gres so Na ci o nal co nhe cer os re la-
tó ri os.

II – Voto do Re la tor

O mar co le gal do re que ri men to de in for ma ções
en con tra-se in ser to nas dis po si ções cons ti tu ci o na is
do art. 50, § 2º, que as sim es ta be le ce:

“Art. 50............... ...................................
..............................................................
§ 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 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”.

Em sin to nia com as dis po si ções su pra trans cri-
tas, o art. 215 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, que dis ci pli na as mo da li da des de re que ri men-
to, pres cre ve que os re que ri men tos de in for ma ções
in se rem-se na mo da li da de es cri ta e de pen den te de
de ci são da Mesa (v. art. 215, in ci so I, alí nea a).

Os ri tos e res tri ções a essa mo da li da de de re -
que ri men to cons tam do art. 216 do ci ta do Re gi men to

e do Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990. Cabe
des ta car que a pro po si ção em exa me en con tra-se de
acor do com am bos nor ma ti vos.

Ade ma is, con vém res sal tar que os re que ri men-
tos de re mes sa de do cu men tos – como ocor re no
caso em apre ci a ção – equi pa ram-se aos pe di dos de
in for ma ções, con for me dis pos to no art. 217 do Re gi-
men to des ta Casa.

Di an te do ex pos to, e con si de ran do que se en-
con tram sa tis fe i tas as exi gên ci as re gi men ta is, nos so
voto é pelo en ca mi nha men to do Re que ri men to de
Infor ma ções nº 291, de 2002, ao Mi nis tro de Esta do
da Edu ca ção.

PARECER Nº 625, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 292,
de 2002.

Relator: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O Se na dor Edu ar do Su plicy, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri-
men to de Infor ma ções nº 292, de 2002, no qual so li ci-
ta o en vio de ques tões à Mi nis tra de Esta do da Inte -
gra ção Na ci o nal.

O Re que ri men to tem como ob je ti vo so li ci tar in -
for ma ções so bre as pres ta ções de con tas dos con vê-
ni os 220/99 e 531/99, fir ma dos com a pre fe i tu ra Mu ni-
ci pal de Bar ra do Cor da, Ma ra nhão. No pri me i ro se -
mes tre de 2001 a Câ ma ra Mu ni ci pal de Bar ra do Cor -
da ins ta lou uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
(CPI) para apu rar pos sí ve is ir re gu la ri da des na apli ca-
ção dos re cur sos pro ve ni en tes dos men ci o na dos con -
vê ni os. Em agos to de 2001, o Re la tó rio da CPI foi en -
ca mi nha do ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal.
Como exis te a pos si bi li da de de re cur sos fe de ra is te -
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rem sido des vi a dos, é im por tan te que o Con gres so
te nha aces so a es sas in for ma ções para que pos sa
cum prir com suas atri bu i ções cons ti tu ci o na is.

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi-
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, con clu í mos pela apro va-
ção do Re que ri men to de Infor ma ções nº 292, de
2002.

PARECER Nº 626, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre
Re que ri men to de Infor ma ções nº 293, de
2002, em que o Se na dor Edu ar do Ma ta-
raz zo Su plicy so li ci ta ao Mi nis tro de
Esta do da Edu ca ção có pia do re la tó rio
de au di to ria re a li za da no Mu ni cí pio de
Bar ra do Cor da, no Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

Com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 215 e 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o ilus tre Se -
na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy apre sen ta re que ri-
men to de in for ma ções no sen ti do de que lhe seja en -
ca mi nha do, pelo Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção, có -
pia do re la tó rio de au di to ria re a li za da por aque le ór -
gão no Mu ni cí pio de Bar ra do Cor da, no Esta do do
Ma ra nhão.

Se gun do cons ta, a au di to ria fora re a li za da com
a fi na li da de de apu rar pos sí ve is ir re gu la ri da des na

apli ca ção de re cur sos con ve ni a dos por aque la mu ni-
ci pa li da de com di ver sos ór gãos fe de ra is, no pe río do
de 1997 a 2000.

Jus ti fi ca o dis tin to par la men tar seu re que ri men-
to, com as con si de ra ções de que, no ano de 2001, a
Câ ma ra Mu ni ci pal cri ou uma Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to (CPI), com o ob je ti vo de elu ci dar a ques -
tão, que re sul tou in fru tí fe ra, por quan to o res pon sá vel,
ex-Pre fe i to, ter-se-ia se re cu sa do a pres tar de po i-
men to.

Em face do ma lo gro da CPI mu ni ci pal, o Mi nis té-
rio da Edu ca ção, ao to mar co nhe ci men to das de nún-
ci as de ir re gu la ri da des, de ter mi nou a re a li za ção de
au di to ria, no que diz res pe i to aos re cur sos re pas sa-
dos àque le mu ni cí pio pelo Fun do Na ci o nal de De sen-
vol vi men to da Edu ca ção – FNDE.

II – Voto do Re la tor

O mar co le gal do re que ri men to de in for ma ções
en con tra-se in ser to nas dis po si ções cons ti tu ci o na is
do art. 50, § 2º, que as sim es ta be le ce:

“Art.  50. ................................................

..............................................................
§ 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 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”.

Em sin to nia com as dis po si ções su pra trans cri-
tas, o art. 215 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, que dis ci pli na as mo da li da des de re que ri men-
to, pres cre ve que os re que ri men tos de in for ma ções
in se rem-se na mo da li da de es cri ta e de pen dem de
de ci são da Mesa (v. art. 215, in ci so I, alí nea a).

Os ri tos e res tri ções a essa mo da li da de de re -
que ri men to es tão elen ca dos no art. 216 do mes mo
re gi men to e no Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, os qua is se en con tram ple na men te sa tis fe i tos.

Cabe res sal tar que, a teor das dis po si ções do
art. 217, os re que ri men tos de re mes sa de do cu men-
tos – como ocor re no caso em apre ci a ção – equi pa-
ram-se aos pe di dos de in for ma ções.

Di an te de todo o ex pos to, e con si de ran do que
se en con tram sa tis fe i tas to das as exi gên ci as cons ti tu-
ci o na is e re gi men ta is para essa mo da li da de de pro -
po si ção, o nos so voto é pelo en ca mi nha men to do Re -
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que ri men to de Infor ma ções nº 293, de 2002, ao Mi -
nis tro de Esta do da Edu ca ção, nos ter mos ex pos tos
pelo sig na tá rio.

PARECER Nº 627, DE 2002

Da Mesa do Senado Federal, so bre
o Re que ri men to nº 299, de 2002.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy, com
base no § 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216
do Re gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re -
que ri men to nº 299, de 2002, no qual re quer seja so li-
ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da có -
pia do re la tó rio fi nal ela bo ra do pela Co mis são cri a da
me di an te a Por ta ria Mi nis te ri al nº 369, de 2001, que
teve como fi na li da de cons ti tu ir gru po de tra ba lho com
o ob je ti vo de ana li sar e pro por me di das re la ti vas a
ces são de em pre ga dos do Ser vi ço Fe de ral de Pro-
ces sa men to de Da dos – SERPRO a ór gãos do Mi nis-
té rio da Fa zen da, bem como in for ma ções so bre as
pro vi dên ci as já im ple men ta das por aque le Mi nis té rio
so bre a ques tão.

O ilus tre re que ren te jus ti fi ca o pe di do afir man do
que faz-se ne ces sá ria a cons tru ção de uma so lu ção
para o pro ble ma [dos em pre ga dos do SERPRO ce di-
dos ao Mi nis té rio da Fa zen da] que seja jus ta para es -
ses ser vi do res e ga ran ta o bom fun ci o na men to da Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral. Sen do as sim, as in for ma-
ções aqui so li ci ta das são de fun da men tal im por tân cia
para que esta Casa do Con gres so Na ci o nal pos sa
con tri bu ir para su pe rar a ques tão. O emi nen te au tor
adi ta, ain da, que a ma té ria em ques tão já foi ob je to de
de ba tes no Se na do Fe de ral quan do da tra mi ta ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 1996, re -
cen te men te re je i ta da pelo Ple ná rio des ta Casa.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo.

Igual men te, aten de os re qui si tos de ad mis si bi li-
da de exi gi dos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma
vez que se en con tra di ri gi do à au to ri da de mi nis te ri al
com pe ten te, re fe re-se a ma té ria sub me ti da à apre ci a-
ção do Se na do Fe de ral e ati nen te à sua com pe tên cia
fis ca li za do ra e não con tém tema ve da do por aque le
di plo ma le gal e nem su je i to a si gi lo.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Re que ri men to nº 299, de 2002.

PARECER Nº 628, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 307, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 307, de 2002, de au to ria do
no bre Se na dor Ari Stad ler, com fun da men to no ar ti go
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o
art. 215, 1, a, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, so li ci ta ao Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
in for ma ções so bre a com pa ti bi li da de en tre o ní vel de
en di vi da men to das em pre sas con ces si o ná ri as de
ser vi ços de te le co mu ni ca ções e o mon tan te de in ves-
ti men tos por elas efe ti va men te re a li za dos; e so bre a
pos si bi li da de de o vo lu me de di vi den dos e lu cros pa -
gos a aci o nis tas vi rem a pre ju di car a per for man ce
ope ra ci o nal des sas em pre sas.

O no bre pro po nen te ar gu men ta que a im pren sa
tem dado gran de des ta que a uma pos sí vel fra gi li da de
fi nan ce i ra das em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços
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de te le co mu ni ca ções, com o acú mu lo de pre ju í zos e
per das pa tri mo ni a is.

Mas na con tra mão des se ce ná rio de di fi cul da-
des fi nan ce i ras, o jor nal Fo lha de São Pa u lo, no dia
12-5-02, pu bli cou ma té ria na qual vá ri os ana lis tas do
mer ca do de ca pi ta is apon tam que o pro ces so de en -
di vi da men to das em pre sas de te le co mu ni ca ções te-
ria ocor ri do para fi nan ci ar o pa ga men to de lu cros e di -
vi den dos e não para fi nan ci ar a ex pan são dos ser vi-
ços.

II – Voto

Con si de ran do que a pro po si ção em aná li se in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 307, de 2002.

PARECER Nº 629, DE 2002 

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 308, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 308, de au to ria do no bre se -
na dor Ari Stad ler, com fun da men to no ar ti go 50, § 2º
da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 215, I,
a, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci ta
ao Mi nis tro de Esta do das Mi nas e Ener gia, in for ma-
ções so bre a com pa ti bi li da de en tre o ní vel de en di vi-
da men to das em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços
de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca e o mon tan te de in -
ves ti men tos por elas efe ti va men te re a li za dos e so bre
a pos si bi li da de de o vo lu me de di vi den dos e lu cros
pa gos a aci o nis tas vi rem a pre ju di car a per for man ce
ope ra ci o nal des sas em pre sas.

Como jus ti fi ca ção de sua pro po si ção, o no bre
pro po nen te des ta ca ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo-
lha de São Pa u lo, em 12-5-02, sob o tí tu lo “Pri va ti za-
da se Endi vi da para Embol sar Lu cro”, na qual, vá ri os
ana lis tas do mer ca do  de ca pi ta is ar gu men tam que o
pro ces so de en di vi da men to das em pre sas con ces si-
o ná ri as de ser vi ços de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca
te ria ser vi do para fi nan ci ar o pa ga men to de lu cros e
de di vi den dos a seus aci o nis tas e não para fi nan ci ar
o in ves ti men to na ex pan são de ser vi ços.

O au tor do Re que ri men to em pa u ta des ta ca ain -
da que re cen te men te, o Con gres so Na ci o nal apro vou
a co bran ça de uma taxa ex tra or di ná ria, des ti na da a
com pen sar os ale ga dos pre ju í zos in cor ri dos du ran te
o pe río do de ra ci o na men to.

II – Voto

Con si de ran do que a pro po si ção em aná li se in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 308, de 2002.

PARECER Nº 630, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 309, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 309, de 2002, de au to ria do
no bre Se na dor Ari Stad ler, com fun da men to no ar ti go
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o
art. 215, I, a, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe deral,
so li ci ta ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, es cla re-
cimen tos so bre em prés ti mos ban cá ri os re a li za dos
pe las em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ço de Te le-
co mu ni ca ções e de Ener gia Elé tri ca, cu jos re cur sos
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fo ram uti li za dos no pa ga men to de di vi den dos a aci o-
nis tas, em sua ma i o ria no ex te ri or, con for me re la tos
pu bli ca do no jor nal Fo lha de São Pa u lo, em 12 de
maio de 2002.

II – Voto

Con si de ran do que a pro po si ção em aná li se in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 309, de 2002.

PARECER Nº 631, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 310, de 2002, de au to ria
do Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy,
que re quer ao Mi nis tro de Esta do da Jus -
ti ça in for ma ções so bre as me di das ado-
ta das para ave ri guar as cir cuns tân ci as
da mor te do Se nhor José Cor de i ro San ta-
na, en con tra do mor to no dia 26 de mar ço
de 2002, nas de pen dên ci as do Nú cleo de
Cus tó dia da Po lí cia Fe de ral de Re ci fe, su -
pos to man dan te do as sas si na to de Fran -
cis co Assis Ara ú jo, Ca ci que do povo Xu -
cu ru, acir ran do o cli ma de ten são em
Pes que i ra – PE.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O pre sen te Re que ri men to, de au to ria do no bre
Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci ta ao Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, com base nos arts. 216 e 217 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, in for ma ções
so bre as me di das ado ta das para ave ri guar as cir-
cuns tân ci as da mor te do Se nhor José Cor de i ro San -
ta na, en con tra do mor to no dia 26 de maio de 2002,
nas de pen dên ci as do Nú cleo de Cus tó dia da Po lí cia

Fe de ral de Re ci fe, su pos to man dan te do as sas si na to
de Fran cis co Assis Ara ú jo, Ca ci que do povo Xu cu ru,
acir ran do o cli ma de ten são em Pes que i ra-PE.

Pelo re que ri men to, in da ga-se tam bém quan to
às me di das que es tão sen do to ma das para ga ran tir a
tran qüi li da de pú bli ca e para ga ran tir a se gu ran ça do
Sr. Ri val do Ca val can ti de Si que i ra, acu sa do de ser um 
dos exe cu to res da mor te do Ca ci que. Per gun ta, ain -
da, se é cor re ta a in for ma ção de que o Sr, Ri val do Ca -
val can ti de Si que i ra é be ne fi ciá rio do Pro gra ma de
Pro te ção a Tes te mu nhas.

É o re la tó rio.

II – Aná li se
O re que ri men to sob aná li se aten de ao dis pos to

no in ci so I do art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral, se gun do o qual os re que ri men tos de in -
for ma ções se rão ad mis sí ve is para es cla re ci men to de
qual quer as sun to sub me ti do à apre ci a ção do Se na do
ou ati nen te à sua com pe tên cia fis ca li za do ra, e tam-
bém se com pa ti bi li za com o pre ce i to con ti do no § 2º
do art. 50 da Lei Ma i or, re di gi do nos se guin tes ter mos:

Art. 50....................................................
§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu-

tados 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 ção 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.

Ante o ex pos to, te mos a di zer que o re que ri-
men to pode se guir seu cur so, pois seu ob je ti vo aten -
de ao in te res se pú bli co e se afi na com a mis são
con fe ri da a esta Casa de fis ca li zar os atos do Po der
Exe cu ti vo.

III – Voto
Opi na mos, por tan to, pela ad mis si bi li da de do

Re que ri men to nº 310, de 2002.
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PARECER Nº 632, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Pro je to de Re so lu ção do Con gres so nº
03, de 1995, que “re gu la men ta a es co lha
de mem bros do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al pelo Con gres so Na ci o nal”.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

Em pa u ta o Pro je to de Re so lu ção do Con gres so
nº 03, de 1995, que “re gu la men ta a es co lha de mem -
bros do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al pelo Con -
gres so Na ci o nal”, de au to ria do no bre Se na dor José
Edu ar do Du tra.

O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, pre vis to
no art. 224, da Cons ti tu i ção Fe de ral, fun ci o na rá
como ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos da Lei nº 8.389, de 30 de de zem bro de 1991,
que es ta be le ce as atri bu i ções e a com po si ção do
Co le gi a do.

De acor do com o art. 4º da re fe ri da lei, o Con se-
lho de Co mu ni ca ção So ci al será com pos to por 13
mem bros, sen do três re pre sen tan tes das em pre sas
de co mu ni ca ção (rá dio, te le vi são e im pren sa es cri ta),
um en ge nhe i ro com no tó ri os co nhe ci men tos na área
de co mu ni ca ção so ci al, qua tro re pre sen tan tes das
ca te go ri as pro fis si o na is (jor na lis tas, ra di a lis tas, ar tis-
tas e pro fis si o na is de ci ne ma e ví deo) e cin co re pre-
sen tan tes da so ci e da de ci vil.

Se gun do o Pro je to de Re so lu ção do Con gres so
nº 03, de 1995, a es co lha dos re pre sen tan tes das ca -
te go ri as aci ma men ci o na das, dar-se-á me di an te lis ta
trí pli ce que será en vi a da pe las res pec ti vas en ti da des
re pre sen ta ti vas. Os cin cos re pre sen tan tes da so ci e-
da de ci vil se rão es co lhi dos me di an te uma lis ta de 15
no mes, ela bo ra da pela Mesa do Con gres so Na ci o nal,
ou vi das as li de ran ças par ti dá ri as.

As in di ca ções dos mem bros do Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al se rão apre ci a das por Co mis são
Mis ta, for ma da por sete Se na do res e sete De pu ta dos.
O Pa re cer da Co mis são Mis ta será apre ci a do em Ple -
ná rio, em ses são pú bli ca, sen do a vo ta ção pro ce di da
em es cru tí nio se cre to.

É o re la tó rio.

II – Voto

O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al foi con ce bi-
do pela Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de 1988,
como um ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal, no
tra to de ques tões re la ci o na das à ma té ria, ten do sido

re gu la men ta do pela Lei nº 8.389, de 30 de de zem bro
de 1991.

O ob je ti vo do Pro je to de Re so lu ção do Con gres-
so nº 3, de 1995, é, re gu la men tar, no âm bi to do Con -
gres so Na ci o nal, os pro ce di men tos a se rem ob ser va-
dos na ele i ção dos mem bros do re fe ri do co le gi a do.

Po rém, no dia 05.06.2002, após um en ten di-
men to fir ma do en tre as prin ci pa is li de ran ças des ta
Casa e da Câ ma ra dos De pu ta dos, ocor reu a ele i ção
dos mem bros do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al,
em con for mi da de com a Lei nº 8.389, de 30.12.1991,
de for ma que fica pre ju di ca do o pre sen te pro je to de
Re so lu ção.

Assim, di an te da re a li za ção das ele i ções para
os mem bros do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, re -
a li za da no dia 05.06.2002, en ten de mos que o pre sen-
te pro je to en con tra-se pre ju di ca do, em con for mi da de
com o dis pos to no art. 334, a, do Re gi men to Inter no, e 
por esta ra zão, vo ta mos pelo seu ar qui va men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pa re-
ce ress li dos vão à pu bli ca ção.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con vi do o ilus tre Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, 

para as su mir a Pre si dên cia, con si de ran do o mo ti vo
re le van te que faz com que eu me afas te tem po ra ri a-
men te dos tra ba lhos.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tema
que abor da rei, nes ta ma nhã, está re la ci o na do a al gu-
mas no tí ci as di vul ga das em jor na is na ci o na is nos úl ti-
mos dias.

Te nho co mi go um jor nal do dia 18, que diz: “Fer -
nan do Hen ri que afir ma que Go ver na do res da Opo si-
ção pre ju di ca ram seus Esta dos”. Há, ain da, ou tra no -
tí cia, que diz: “FHC cri ti ca Go ver na do res de Opo si-
ção”. Não re pe ti rei as ou tras no tí ci as. Vou ater-me a
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es sas, para, em pri me i ro lu gar, ten tar mos trar o quan -
to é mal do sa a afir ma ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, se não de sa vi sa da, ain da mais
tris te. O che fe de um País deve bus car a in te gra ção, o
res pe i to e o for ta le ci men to do pac to fe de ra ti vo.

As afir ma ções fe i tas pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que vão to tal men te na con tra mão da His tó ria e
dos da dos que com pro vam que, onde se es ta be le ceu
uma po lí ti ca de re sis tên cia, mas de mo crá ti ca e de
par ti ci pa ção, o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al,
ape sar de to dos os pro ble mas ca u sa dos pela po lí ti ca
ne o li be ral en tre guis ta ins ta la da no País, con se guiu se 
for ta le cer e avan çar.

O Pre si den te afir mou que o Rio Gran de do Sul
po de ria ter um pólo in dus tri al ain da ma i or e que não
en ten deu a im por tân cia de se con ce de rem in cen ti vos
fis ca is à Ford. Sua Exce lên cia elo gi ou o con jun to das
pes so as da bu ro cra cia fe de ral, afir mou que o ex-Go -
ver na dor Antô nio Brit to foi um par ce i ro mu i to ati vo em
seu pri me i ro man da to e apro ve i tou para di zer que o
PT não en ten deu a im por tân cia de con cen trar – pres -
tem aten ção nes ta pa la vra: con cen trar – além da GM,
a Ford no Esta do.

A ma ni fes ta ção do nos so Go ver no foi rá pi da e
pre ci sa e re ve lou a vi são de quem re al men te res pe i ta
sua gen te, o povo sul-rio-gran den se. Nós nos so ma-
mos à po si ção do Go ver no, que con si de ra po lí ti-
co-ele i to re i ras es sas de cla ra ções. O Exe cu ti vo ga ú-
cho la men ta que Sua Exce lên cia te nha se es que ci do
da in ter ven ção que fez, du ran te o pe río do em que o
Rio Gran de Sul es ta va ne go ci an do com a mon ta do ra,
em 1999, ne gli gen ci an do o res pe i to e o equi lí brio fe -
de ra ti vo ne ces sá ri os. À épo ca, o Pre si den te da Re pú-
bli ca in ter fe riu di re ta men te, al te ran do a lei au to mo ti va
às pres sas no Con gres so Na ci o nal, e o Go ver no Fe -
de ral não mo veu um dedo se quer para to mar co nhe ci-
men to da dis cus são que es ta va sen do pro vo ca da no
Rio Gran de do Sul, di re ci o nan do os in te res ses da
Ford para o Nor des te bra si le i ro.

Srªs e Srs. Se na do res, o Rio Gran de do Sul tem
cres ci do e, sem dú vi da, esse cres ci men to tem a face
hu ma na, a voz da so li da ri e da de, da dis tri bu i ção par ti-
ci pa ti va, e não dos pri vi lé gi os e dos con cha vos que
têm em vis ta in te res ses da po lí ti ca in ter na ci o nal.

O Rio Gran de do Sul é o quin to Esta do mais po -
pu lo so do Bra sil, com 10,2 mi lhões de pes so as, e o
ter ce i ro ter ri tó rio em ex ten são na ci o nal. Entre 1994 e
1998, seu PIB fi cou es tag na do, mas vol tou a cres cer
3,5% e 4,6 ao ano de 1999 a 2001. Este ano, as ex -
por ta ções atin gi ram a ci fra de 6,3 bi lhões de dó la res.
O PIB agro pe cuá rio do Rio Gran de do Sul cres ceu
12%, três ve zes mais que o bra si le i ro.

Tra go ou tra no tí cia pu bli ca da nos jor na is de an -
te on tem. As es tra té gi as co lo ca das em prá ti ca com
base no Go ver no po pu lar e de mo crá ti co con tra-
põem-se a essa po lí ti ca en tre guis ta ne o li be ral. O
pano de fun do des se ce ná rio apos ta em es tra té gi as
di fe ren tes: va lo ri za ção da ri que za e dos fa to res pro -
du ti vos lo ca is, res pe i to ao meio am bi en te, novo di re ci-
o na men to de re cur sos pú bli cos para to das as ca ma-
das da po pu la ção, além de in se rir ou tros fa to res ine -
xis ten tes nes sa po lí ti ca na ci o nal, como a hu ma ni za-
ção do pro ces so de de sen vol vi men to, con ju gan do
cres ci men to eco nô mi co e jus ti ça so ci al.

O Go ver no an te ri or do Esta do do Rio Gran de do 
Sul op tou cla ra men te por ten tar subs ti tu ir a ma triz
pro du ti va tra di ci o nal, pri va ti zan do em pre sas pú bli cas,
di re ci o nan do as re ce i tas do Esta do para a atra ção de
con cen tra ção em pou cas e gran des em pre sas e re ne-
go ci an do a dí vi da do Esta do em pa ta ma res que re al-
men te não es ta be le ce ram como pri o ri da de os in te res-
ses da que les que pro du zem e que tra ba lham na re gião.
Não é por aca so que, ape nas em 2001, o nos so Go ver-
no, aten den do a uma ne go ci a ção com o Go ver no an te-
ri or e a União, pa gou apro xi ma da men te R$1 bi lhão da -
qui lo que foi pro du zi do no Rio Gran de do Sul, mon tan-
te des ti na do ao pa ga men to de dí vi da com a União.
Então, essa in for ma ção já de mons tra como se tra ta va
o povo an tes e como se faz atu al men te.

O nos so Go ver no De mo crá ti co e Po pu lar do Rio
Gran de do Sul se gue uma di re ção to tal men te opos ta:
for ta le ce a ma triz pro du ti va do Esta do e apos ta na
par ti ci pa ção do povo. Des se modo, há o or ça men to
par ti ci pa ti vo. Não é por aca so que, ape nas em 2001,
mais de 400 mil pes so as par ti ci pa ram das as sem bléi-
as e opi na ram em que deve o di nhe i ro do Esta do ser
apli ca do. O Go ver no do Rio Gran de do Sul atrai e in -
cen ti va se to res es tra té gi cos, apóia o as so ci a ti vis mo e 
os nos sos in di ca do res po dem com pro var esse fato –
não so men te os so ci a is, que são os me lho res do Bra -
sil, mas tam bém os eco nô mi cos.

De cor ri dos três anos, os prin ci pa is in di ca do res
eco nô mi cos do Rio Gran de do Sul con tras tam o de -
sem pe nho dos anos an te ri o res no Esta do com os ín -
di ces do Bra sil. A in dús tria ga ú cha, por exem plo, de
1999 a 2001, ob te ve um cres ci men to de 11,7%. Nes -
se mes mo pe río do, o País cres ceu me nos de 2%. O
Esta do atu al men te é o se gun do ma i or ex por ta dor do
País, fato que con tra ria a his té ri ca afir ma ção so bre o
nos so Go ver no ocor ri da du ran te to dos es ses anos no
sen ti do de que o Rio Gran de do Sul não ti nha de sen-
vol vi do a con ten to, e, mais uma vez, o Sr. Fer nan do
Hen ri que Car do so ain da ten tou en ga nar o povo fa-
zen do essa ale ga ção. Entre tan to, es tão aqui os da dos
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pu bli ca dos pela Agên cia Car ta Ma i or in for man do que
“sem a Ford, o Rio Gran de do Sul cres ceu 17,2%
mais do que a Ba hia. O Rio Gran de do Sul li de ra, ao
lado do Rio de Ja ne i ro, o cres ci men to in dus tri al do
País”.

Se gun do le van ta men to fe i to pelo IBGE – tra-
ta-se de ór gão do Go ver no e não de da dos do PT – a
pro du ção in dus tri al no Rio Gran de do Sul e no Rio de
Ja ne i ro ti ve ram as ma i o res ta xas de cres ci men to no
mês de abril na com pa ra ção do mes mo do pe río do do 
ano pas sa do, am bas cres ce ram 10,6%, bem aci ma
da mé dia na ci o nal que fi cou em 6%.

O cres ci men to acu mu la do no ano, no Esta do, é de
3,1% em re la ção a igual pe río do do ano de 2001. Um dos
pi o res de sem pe nhos in dus tri a is foi re gis tra do na Ba hia
que apre sen tou uma que da de 6,6%. O cres ci men to da in -
dús tria ga ú cha foi im pul si o na do pe los se to res de fumo,
me câ ni ca, ma te ri al de trans por tes, pro du tos ali men ta res.
E aqui está toda uma sé rie de ques tões.

Essa in for ma ção que tra ze mos, Srªs e Srs. Se na do-
res, não é para acen tu ar a guer ra en tre os Esta dos nem a
luta fis cal como mu i tos têm apos ta do e, sim, para nos con -
tra por mos à in for ma ção de que o Rio Gran de do Sul, em
seu go ver no de opo si ção, pe na li zou o Esta do. Os da dos
apon tam que é to tal men te di fe ren te, o cres ci men to se dá
e os da dos se com pro vam.

O Go ver no ga ú cho apóia os sis te mas lo ca is de
pro du ção, pro mo ven do a co o pe ra ção en tre as em pre sas
e pro por ci o nan do a ino va ção e a mo der ni za ção de se to-
res como o cou re i ro-cal ça dis ta, mó ve is, con ser vas, au to-
pe ças, má qui nas e im ple men tos agrí co las.

São tam bém for ta le ci das as re des de co o pe ra-
ção, a eco no mia po pu lar so li dá ria e os em pre en di-
men tos au to ges ti o ná ri os. Ao mes mo tem po, há o in-
ves ti men to em no vas tec no lo gi as, como a cri a ção do
Cen tro de Exce lên cia em Tec no lo gia Ele trô ni ca Avan -
ça da (Ce i tec), uma par ce ria en tre o Po der Pú bli co
Esta du al, Mu ni ci pal, en ti da des em pre sa ri a is e uni ver-
si da des com a em pre sa Mo to ro la, trans for man do o
Rio Gran de do Sul em re fe rên cia mun di al na fa bri ca-
ção de chips.

O Ce i tec, que será ân co ra do Pro gra ma Na ci o-
nal de Mi cro e le trô ni ca, ofe re ce rá in fra-es tru tu ra tec-
no ló gi ca, como la bo ra tó ri os, equi pa men tos de pro-
ces sa men to fí si co-quí mi co e re cur sos hu ma nos às
em pre sas, aos cen tros de pes qui sa e de sen vol vi men-
to e às uni ver si da des.

O se tor de in for má ti ca vem apre sen tan do ex ce-
len te cres ci men to nos úl ti mos anos . Há, no Esta do do
Rio Gran de do Sul, mais de 1.200 em pre sas de in for-

má ti ca, den tre elas a Dell Com pu ta do res, se gun da
ma i or em pre sa pro du to ra de hard wa re do mun do.

Tam bém se des ta ca a Com pa nhia de Pro ces sa-
men to de Da dos do Rio Gran de do Sul (Pro cergs), que
ofe re ce so lu ções em in for má ti ca e te le co mu ni ca ções.

Ou tra ins ti tu i ção que es ta va para ser pri va ti za da
den tro da po lí ti ca do Go ver no an te ri or era o nos so
Ban co do Esta do do Rio Gran de do Sul. Hoje, o Ban ri-
sul é um bra ço im por tan tís si mo no de sen vol vi men to
do Esta do e, em vez de ser pri va ti za do, teve re for ça do
o seu pa pel de agen te do de sen vol vi men to, fi nan ci an-
do a agri cul tu ra, as mi cro em pre sas e as po lí ti cas pú -
bli cas de in clu são so ci al.

O Ban ri sul está pre sen te em 72% dos 497 Mu ni-
cí pi os do Rio Gran de do Sul. É um ban co pú bli co que,
nos úl ti mos três anos, des ti nou re cur sos para se to res
vi ta is da eco no mia ga ú cha. Mais de R$466 mi lhões
fo ram para a agri cul tu ra; apro xi ma da men te R$50 mi -
lhões para hos pi ta is do Esta do; R$5,5 mi lhões para o
pólo de in for má ti ca; mais de R$22 mi lhões para ope -
ra ções de cré di to as sis ti do a 259 Mu ni cí pi os. Tam bém
fo ram li be ra dos mais de R$129 mi lhões para obras de 
in fra-es tru tu ra em mu i tos Mu ni cí pi os ga ú chos, nos
pri me i ros três anos de Go ver no. Além dis so, la ça-
ram-se no vos pro du tos e foi de mo cra ti za do o aces so
à po pu la ção de ba i xa ren da por meio da Con ta Ci da-
da nia. O Ban ri sul tam bém tem atu a do no apo io a em -
pre en di men tos de alta tec no lo gia, na ele tri fi ca ção ru -
ral e no in cen ti vo às ex por ta ções.

O ban co ga nhou o Top de Mar ke ting da Asso ci-
a ção dos Di ri gen tes de Ven das do Bra sil (ADVB/RS),
com o Pro gra ma: Ban ri sul, um Ban co Pú bli co de Su -
ces so.

Mais re cen te men te, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
jam a vi são do Esta do, foi apro va da, por una ni mi da de,
uma lei na Assem bléia Le gis la ti va com o apo io dos
fun ci o ná ri os do Ban ri sul. No Rio Gran de do Sul, a pri -
va ti za ção des te nos so ban co ja ma is po de rá ser fe i ta
sem an tes se re a li zar uma con sul ta pré via à so ci e da-
de ga ú cha. É lei do Rio Gran de do Sul que o Ban ri sul
só po de rá so frer al gum tipo de mo di fi ca ção após ple -
bis ci to de con sul ta ao povo ga ú cho. Esta é uma vi são
de ci da da nia, de par ti ci pa ção do povo e de res pe i to
ao seu pa tri mô nio.

Na agri cul tu ra, V. Exªs sa bem do nos so en fren-
ta men to. A af to sa che gou pe las nos sas fron te i ras e fi -
ze mos o me lhor e mais qua li fi ca do tra ba lho de luta e
de com ba te a esse ví rus jun to com a clas se pro du to-
ra, jun to com os téc ni cos, jun to com o Go ver no do
Esta do, ape sar da po lí ti ca dis cri ci o ná ria até do Go-
ver no Fe de ral.
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Sa be mos que a agri cul tu ra é a base da eco no-
mia ga ú cha e vol ta, nes se sen ti do, a ser pri o ri da de,
re ver ten do uma re a li da de que vi nha pro vo can do o
êxo do ru ral, o de ses tí mu lo à pro du ção e até a mi sé ria
no cam po.

Pro gra mas for ta le cem toda a pro du ção pri má-
ria, ori en ta dos para um de sen vol vi men to ru ral sus ten-
tá vel e jus to.

For ta le ce mos a agri cul tu ra fa mi li ar, a agro e co lo-
gia, a ex ten são da as sis tên cia téc ni ca para todo o
Esta do e apos ta mos na pos si bi li da de de mais cré di to
para os agri cul to res. Com que ob je ti vo? Fi xar a po pu-
la ção no cam po, ga ran tir para quem vive na ci da de
ali men tos sa u dá ve is a pre ços aces sí ve is, por meio de 
ações, de pro gra mas que ga ran tam a so be ra nia e a
se gu ran ça ali men tar.

Foi im plan ta do o se gu ro agrí co la, uma re i vin di-
ca ção his tó ri ca dos agri cul to res.

Em 2001, ocor reu a ma i or sa fra de grãos da His -
tó ria do Esta do, com uma co lhe i ta, como eu já dis se,
de 18,3 mi lhões de to ne la das. Re cur sos de apro xi ma-
da men te R$1 bi lhão em in ves ti men tos e cré di tos aos
agri cul to res.

Assis tên cia téc ni ca, por in ter mé dio da Ema ter –
um tra ba lho qua li fi ca do e res pe i ta do no Rio Gran de
do Sul –, be ne fi cia 230 mil fa mí li as, ori en ta das para a
agro e co lo gia e pre ser va ção do meio am bi en te.

Agri cul tu ra eco ló gi ca se ex pan de por 162 Mu ni-
cí pi os, são em ge ral pe que nos agri cul to res que so-
mam em tor no de 13 mil hec ta res com pro du ção co -
mer ci al. Apo io tam bém ao ma ne jo de re cur sos na tu-
ra is, me lho ria do solo, re flo res ta men to, agro in dus tri a-
li za ção e co mer ci a li za ção. E o Pla no Esta du al de Se -
gu ran ça Ali men tar tam bém ar ti cu la ações para re gu-
lar o mer ca do e o abas te ci men to, con tro lar a qua li da-
de, pro mo ver pro gra mas so ci a is de as sis tên cia e edu -
ca ção ali men tar por meio do Ban co de Ali men tos.

Srªs e Srs. Se na do res, o Rio Gran de não es ta ci-
o nou, mu i to pelo con trá rio, ele se for ta le ceu na sua ci -
da da nia, na sua de mo cra cia e avan çou nos da dos so -
ci a is e eco nô mi cos. Apos tar na agri cul tu ra, como es -
ta mos fa zen do, é exa ta men te o com pro mis so para
que o Rio Gran de re tor ne à sua vo ca ção vol ta da para
a ter ra. Já be ne fi ci a mos, no que se re fe re à re for ma
agrá ria, apro xi ma da men te 7 mil fa mí li as. Em 3 anos,
fo ram in ves ti dos R$ 100 mi lhões para se dis tri bu ir a
ter ra de for ma jus ta e so li dá ria. Muda a pa i sa gem no
cam po. Pre en chem-se os va zi os com gen te e com
for mas de pro du ção so li dá ria.

O RSRu ral, ago ra, nes tes úl ti mos dias, as si nou
um con vê nio com o Go ver no que be ne fi ci a rá 56 Mu ni-

cí pi os com R$6,1 mi lhões in ves ti dos para a agri cul tu-
ra fa mi li ar. Os da dos do Rio Gran de do Sul, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, são aque les que nos or -
gu lham por que têm sido for ja dos na luta e na his tó ria
de um povo que se or gu lha da sua for ma de ser, da
sua for ma de ter mi na da e co ra jo sa de fa zer. A taxa de
mor ta li da de in fan til é de 15 por mil nas ci men tos, en -
quan to que no Bra sil é de 37,4. O anal fa be tis mo tem
as me no res ta xas do Bra sil: es ta mos em 7% e o país
ain da apre sen ta uma taxa na or dem de 15%.

Te mos um pro je to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, por meio do qual le va mos a ci da da nia a
140 mil pes so as, que, es que ci das e ex clu í das da ca -
pa ci da de de agir como ci da dãos, eram anal fa be tas.
Alfa be ti za mos, en tre jo vens e adul tos nes ses úl ti mos
3 anos, mais de 140 mil pes so as de to das as ida des,
que re cu pe ra ram a opor tu ni da de de se sen tir ci da-
dãos e de sa ber ler e es cre ver.

Cri a mos ago ra a Uni ver si da de Esta du al do Rio
Gran de do Sul com uma nova for ma, bus can do cur -
sos vol ta dos às ca rac te rís ti cas re gi o na is, uma uni ver-
si da de pú bli ca gra tu i ta, na qual têm es pa ço as pes so-
as por ta do ras de de fi ciên ci as, as pes so as ori un das
das ca ma das mais ne ces si ta das da po pu la ção.

O Rio Gran de do Sul tem um dos mais al tos sa -
lá ri os mí ni mos do País: nos sa mé dia va ria hoje en tre
R$260,00 a R$280,00. O en si no mé dio, Sr. Pre si den-
te, res pon sa bi li da de do Esta do, au men tou as ma trí-
cu las para 92 mil.

Po de ría mos es tar aqui fa lan do do que fi ze mos
em re la ção à va lo ri za ção dos nos sos tra ba lha do res.
Ao con trá rio do con ge la men to de sa lá ri os, es ta mos,
com to das as di fi cul da des, re cu pe ran do os sa lá ri os,
res pe i tan do o Pla no de Car re i ra dos Pro fes so res, es -
ten den do-o aos fun ci o ná ri os das es co las. Ao in vés de 
de mi tir po li ci a is ci vis e mi li ta res, nós os con tra ta mos e 
qua li fi ca mos. Esta mos pro mo ven do a for ma ção da
po lí cia e de um ser vi ço de se gu ran ça pú bli ca qua li fi-
ca dos para en fren tar a cor rup ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Rio
Gran de do Sul es co lheu a pos si bi li da de de tra ba lhar
para for ta le cer o novo mun do. Não é por aca so que
mais de 60 mil pes so as do mun do in te i ro es ti ve ram
em Por to Ale gre, nes te ano, para a se gun da edi ção
do Fó rum So ci al Mun di al. Esta mos dan do um exem -
plo. O Rio Gran de do Sul, o Esta do mais me ri di o nal
do Bra sil, de se nha uma his tó ria, há sé cu los, por meio
da uto pia, de mo vi men tos, de in sur re i ções, mas tem
uma re bel dia cons tru ti va. Dis se mos não aos in te res-
ses do ca pi tal es tran ge i ro.

O Rio Gran de do Sul não se do brou aos in te res-
ses da Ford, em bo ra de se jas se que essa em pre sa lá
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per ma ne ces se. Mas cha mou-a para uma re ne go ci a-
ção por que, ten do em vis ta suas con di ções eco nô mi-
cas, o Esta do não po de ria ban car os R$440 mi lhões
que a Ford ha via ne go ci a do com o Go ver no an te ri or.
O Esta do fez uma nova pro pos ta. O Esta do com pro-
me ter-se-ia com R$ 196 mi lhões e a Ford en tra va, em
con tra par ti da, com R$113 mi lhões. O Go ver no não
con tes ta ria a re nún cia fis cal, es ti ma da em R$3 bi-
lhões, e até aju da ria a em pre sa a con se guir um em -
prés ti mo com apo io do Esta do jun to ao BNDES. Mas
a Ford não ace i tou, foi in tran si gen te, que ria, como es -
ta va es ta be le ci do, a cons tru ção de cre ches, de es tra-
das, de por tos ex clu si vos, en fim, que ria até os apa re lhos
de ar con di ci o na do e te le fô ni cos, os pré di os ad mi nis tra ti-
vos, ou seja, tudo ti nha de cor rer por con ta do Esta do.
Sa be mos hoje que a le gis la ção man da que se jam ofe re-
ci das cre ches pe las em pre sas; e a Ford exi gia que o
Esta do cons tru ís se uma cre che en quan to as nos sas em -
pre sas pre ci sam e de vem fazê-las.

E o mais gra ve, Sr. Pre si den te, a Ford já ha via
re ce bi do adi an ta men to do Go ver no ga ú cho, e, na
pres ta ção de con tas, o Go ver no qua se não con se guiu
en con trar o ma te ri al re fe ren te ao con tra to com a em -
pre sa. Teve de fa zer um ver da de i ro tra ba lho de ga rim-
po, bus can do, nos 16 ór gãos en vol vi dos no pro je to, a
do cu men ta ção para a pres ta ção de con tas. Qu an do
ela foi fe i ta, en con tra ram en tre as com pras fe i tas pela
Ford, com os R$42 mi lhões já li be ra dos pelo Go ver no
an te ri or e até mes mo com os R$28 mil – cu jas con tas
já ha vi am sido pres ta das – ima gi nem, além de CDs,
pa ga men to de fes ta de fim de ano para os fun ci o ná ri-
os em São Pa u lo, ter nos, cal ças, gra va tas, ma te ri a is
es co la res e pas sa gens in ter na ci o na is. Então, era
para aí que de ve ria ter ido o di nhe i ro do Rio Gran de
do Sul? Não. 

O Go ver no dis se que o Rio Gran de do Sul ce le-
bra ria um acor do com o seu povo, que de se jou que o
Esta do ele ges se a pro pos ta po pu lar e de mo crá ti ca
que re pre sen tou Olí vio Du tra. E, por isso, hoje ce le-
bra mos o for ta le ci men to e o avan ço da de mo cra cia.
Há três anos, com a par ti ci pa ção po pu lar di re ta, por
meio do Orça men to Par ti ci pa ti vo, o povo de ci de a pri -
o ri da de de in ves tir o di nhe i ro pú bli co e não o en tre ga
de mão be i ja da aos in te res ses do ca pi tal in ter na ci o-
nal es pe cu la ti vo. Os ga ú chos es co lhe ram par ti ci par
para go ver nar, es co lhe ram a po lí ti ca da igual da de e
da me lhor qua li da de de vida. 

Por tan to, aque les que le van tam a voz con tra o
nos so pro je to es tão sen do des mas ca ra dos gra da ti va-
men te com os da dos, com os nú me ros e com as pes -
qui sas que mos tram o Rio Gran de do Sul en tre aque -
les Esta dos bra si le i ros que mais cres cem na eco no-

mia, na agri cul tu ra e nos da dos so ci a is de qua li da de
de vida do seu povo.

Era o re gis tro que eu ti nha de fa zer, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pe din do aos go ver nis-
tas de fen so res da po lí ti ca ne o li be ral que bus quem ler
da dos nas pu bli ca ções e nos do cu men tos que não
são dis cur sos, mas com pro mis sos e pro vas au tên ti-
cas do que está se fa zen do de di fe ren te no Esta do da
par ti ci pa ção po pu lar, que é o Rio Gran de do Sul.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer -
nan des, o Sr. Ra mez Te bet,Pre si den te de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ro nal do Cu nha Lima, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, na
con di ção de Lí der do Blo co da Opo si ção, na for ma e
pra zo re gi men ta is.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te Ro nal do Cu nha Lima, 
Sras e Srs. Se na do res, uso da pa la vra, em pri me i ro
lu gar, para sa u dar o Se na dor José Alen car, do Par ti-
do Li be ral, pelo en ten di men to con clu í do on tem, de po-
is de enor mes es for ços, en tre o Par ti do Li be ral e o
Par ti do dos Tra ba lha do res. Inclu si ve avi sei o Se na dor
José Alen car que fa ria este pro nun ci a men to hoje, em
nome da Li de ran ça do Par ti do dos Tra ba lha do res.
Sou Lí der do Blo co da Opo si ção, de que fa zem par te
o PPS e o PT, mas falo hoje em nome do Par ti do dos
Tra ba lha do res, res pe i tan do o PPS, que nes ta Casa
re pre sen to tam bém, mas que tem em Ciro Go mes o
seu can di da to à Pre si dên cia.

Se na dor José Alen car, con si de ro mu i to im por-
tan te para os des ti nos do Bra sil o en ten di men to que o
PT aca ba de con clu ir com o PL. De se jo ser o mais sin -
ce ro pos sí vel por que, quan do em di ver sas oca siões
per gun ta do, afir mei não que con si de ras se es sen ci al
para a vi tó ria de Lula que hou ves se esse en ten di men-
to, mas pude com pre en der o ex tra or di ná rio es for ço
re a li za do por Lula, o nos so Pre si den te de hon ra, para
che gar a esse en ten di men to. Res pe i tei e com pre en di
que o Lula aca bou ten do uma in te ra ção e uma afi ni-
da de mu i to pro du ti va com V. Exª.

À me di da que am bos se co nhe ce ram, V. Exª
pôde tro car idéi as com o Lula e, mais do que isso, re -
la tar a ele a sua ex pe riên cia como em pre sá rio não
ape nas em Mon tes Cla ros, mas na Pa ra í ba, no Rio
Gran de do Nor te e no Pa ra ná, onde fez ques tão de
mos trar as suas em pre sas e o seu re la ci o na men to
com 16 mil tra ba lha do res em pre ga dos nas em pre sas
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em que V. Exª é o prin ci pal aci o nis ta. V. Exª re la tou
tam bém os di ver sos es for ços que em pre en deu ao
lon go de sua vida, des de o iní cio, quan do ain da ti nha
uma ori gem mo des ta e um em pre en di men to co mer ci-
al que foi pou co a pou co cres cen do.

Foi mu i to im por tan te que pu des se V. Exª ter
esse diá lo go com um dos prin ci pa is lí de res da his tó ria
do mo vi men to sin di cal do Bra sil e que nos anos 60 e
70 de sen vol veu a idéia da ne ces si da de de os tra ba-
lha do res se or ga ni za rem para dis cu tir com os em pre-
sá ri os a me lho ria de seus sa lá ri os, de suas con di ções
de vida no am bi en te de tra ba lho. Assim, nos anos 70,
iní cio dos anos 80, os tra ba lha do res fo ram à fren te,
com mu i to acer to, re i vin di car me lho res sa lá ri os, prin -
ci pal men te por que na que le mo men to a eco no mia
cres cia e ha via ga nhos em pro du ti vi da de mu i to
aquém do au men to sa la ri al. Então, ob ser va do o dis -
tan ci a men to en tre o en ri que ci men to de em pre sá ri os
e o pro gres so dos tra ba lha do res, per ce be ram os pro -
ces sos in jus tos, se or ga ni za ram e re a li za ram gre ves.

Na que le mo men to, Lula ob te ve ex tra or di ná ria
ex pe riên cia no diá lo go com os em pre sá ri os. Lem-
bro-me bem, por que acom pa nhei de per to, quan do
Lula dis se aos re pre sen tan tes da Fi esp, na épo ca
Luís Eu lá lio Bu e no Vi di gal, que era ne ces sá rio con-
ver sar não só com o Di re tor de Re la ções Indus tri a is,
mas, e so bre tu do, com os prin ci pa is di ri gen tes, com o
pre si den te da em pre sa, com o Pre si den te da Fi esp. Foi
en tão que ele se sen tou com o Pre si den te da Fi esp.

Nes sa oca sião, os em pre sá ri os ava li a ram que
se ria in te res san te uti li zar ins tru men tos do Esta do,
tan to do Mi nis té rio do Tra ba lho, do Mi nis té rio da Jus ti-
ça quan to da Jus ti ça tra ba lhis ta, para cer ce ar os di re i-
tos dos tra ba lha do res. Então, hou ve o epi só dio da in -
ter ven ção nos sin di ca tos, a pri são dos lí de res dos tra -
ba lha do res, in clu si ve de Lula e de 13 lí de res dos tra -
ba lha do res, por 40 dias apro xi ma da men te. Du ran te
esse pro ces so, os sin di ca tos to ma ram cons ciên cia da 
ne ces si da de de não só lu tar por me lho res con di ções
de vida e de sa lá ri os, mas tam bém se in te res sar pela
ques tão do po der. Afi nal, quem de fi nia as di re tri zes
de po lí ti ca eco nô mi ca? Quem de fi nia se um sin di ca to
iria ou não so frer in ter ven ção? O Exe cu ti vo? O Mi nis-
tro do Tra ba lho? No Po der Ju di ciá rio, quem di a lo ga va,
se eles es ta vam so fren do in ter ven ção, se es ta vam
sen do pre sos?

No fi nal dos anos 70, Lula e seus com pa nhe i ros
che ga ram à con clu são que de vi am for mar um par ti do
dos tra ba lha do res. Já em 1976, em diá lo go pú bli co
que man ti ve com Lula, no cal ça dão da Ba rão de Ita -
pe ti nin ga, ele ma ni fes tou a im por tân cia de os tra ba-
lha do res se or ga ni za rem em um par ti do, um par ti do

de tra ba lha do res, para, as sim, par ti ci par das de ci-
sões da vida po lí ti ca na ci o nal.

Eis que em 10 de fe ve re i ro de 1980, foi fun da do
o Par ti do dos Tra ba lha do res. Tal como inú me ros pro -
fes so res, pro fis si o na is li be ra is, que pen sa vam nas
ques tões re la ti vas à cons tru ção de uma Na ção em
que to dos os seg men tos pu des sem di a lo gar, sen-
ti-me hon ra do e fe liz por ter sido con vi da do para in -
gres sar no PT des de a sua fun da ção.

Se na dor José Alen car, sa be mos to dos das di fi-
cul da des, sabe V. Exª e sa be mos to dos nós que
acom pa nha mos de per to o diá lo go que se de sen vol-
veu en tre o Pre si den te do PT, De pu ta do José Dir ceu;
o Pre si den te de Hon ra do Par ti do, Luís Iná cio Lula da
Sil va; o Pre si den te do PL, Par ti do de V.Exª, De pu ta do
Val de mar Cos ta Neto; o Lí der do PL, De pu ta do Fe de-
ral Bis po Ro dri gues; V. Exª mes mo, o De pu ta do Luiz
Anto nio Me de i ros e ou tros. Sabe V. Exª que, no nos so
pró prio Par ti do, hou ve enor me po lê mi ca quan to a nos 
ali ar mos ao PL, onde es tão re pre sen tan tes de en ti da-
des evan gé li cas, da Igre ja Uni ver sal. A Igre ja ca tó li ca
se in da ga: o PT es ta rá jun to com o PL, onde es tão re -
pre sen tan tes da Igre ja Uni ver sal? Por mais ecu mê ni-
cos que se jam os cris tãos de cada uma das igre jas,
não es tão tão uni dos po li ti ca men te. Assim, hou ve mu -
i ta po lê mi ca quan to a isso.

Eu ava lio que o re sul ta do seja um ver da de i ro ca -
sa men to. Por isso a ima gem sha kes pe a ri a na co lo ca-
da por Lula, pois, nes ses úl ti mos dias, V. Exª e Lula
es ta vam como Ro meu e Ju li e ta, so men te fal tan do os
pais de am bos – aí sig ni fi can do os par ti dos e as suas
ba ses – da rem o con sen ti men to para se ca sa rem.

Qu e ro cum pri men tar V. Exª, Se na dor José Alen -
car, por que tan to V. Exª quan to Lula ava li a ram que se
tra ta de algo mu i to po si ti vo para o Bra sil. Eu con si de ro
que a vi são de V. Exª  como em pre sá rio e como um
dos prin ci pa is di ri gen tes da Fe de ra ção das Indús tri as
de Mi nas Ge ra is  – e o diá lo go que man te ve com Lula
nes se pe río do foi mu i to in te res san te, foi um diá lo go
de apren di za do mú tuo, que será útil para a so ci e da de
bra si le i ra. A pre sen ça de V. Exª, seja na Fe de ra ção
das Indús tri as de Mi nas Ge ra is, onde Lula es te ve,
seja na Fe de ra ção das Indús tri as do Rio Gran de do
Sul, seja na Fir jan, ao lado de Lula, pro por ci o nou cer -
ta men te um diá lo go de ma i or pro fun di da de e de res -
pe i to mú tuo en tre as par tes, en tre Lula e os de ma is
em pre sá ri os, seja da in dús tria, do co mér cio ou da
cons tru ção. Isso re sul tou numa in te ra ção bas tan te
po si ti va. Ain da on tem, em seu de po i men to so bre as
di re tri zes ex ter nas de seu fu tu ro go ver no pe ran te a Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do e da Câ ma-
ra, em re u nião con jun ta, Lula lem brou de epi só dios
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his tó ri cos ao men ci o nar a re la ção do Go ver no bra si-
le i ro com os go ver nos das su per po tên ci as. Qu an do
co me çou o diá lo go com as re pre sen ta ções em pre sa-
ri a is, por exem plo, na Fi esp, no ter ce i ro ou quar to en -
con tro, Lula ob ser vou que o Pre si den te da Fi esp sen -
ta va-se numa ca de i ra mais im por tan te, mais no alto, e 
os tra ba lha do res em ou tras ca de i ras. Ele se deu con ta
de que não ha via ra zão para os tra ba lha do res es ta rem
em po si ções in fe ri o res às dos em pre sá ri os, já que o diá -
lo go te ria de ser de igual para igual. Essa per cep ção do
Lula, sua in te li gên cia, pers pi cá cia, ca pa ci da de ana lí ti ca
e po lí ti ca con ti nu am.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª me per mi te um apar te, an tes de con ce dê-lo ao
Se na dor José Alen car?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Per mi ta-me ape nas di zer que eu es ta va di a lo-
gan do há pou co com o Se na dor José Alen car, e S.
Exª fez uma ob ser va ção, no diá lo go com al guns
com pa nhe i ros do PT, se me lhan te à que to dos nós
te mos em men te di an te da be le za de Ro meu e Ju -
lie ta, que foi lem bra da por Lula. Ro meu e Ju li e ta
ter mi na em tra gé dia. Mas o que de se ja mos – que ro
aqui ex pres sar meu sen ti men to sin ce ro – é que esse
ca sa men to seja re al men te em be ne fí cio do Bra sil.
Que essa ali an ça de V. Exª e do Lula e o Par ti do dos
Tra ba lha do res seja a re a li za ção da qui lo que V. Exª
tem apre go a do, por que será be né fi ca para o Bra sil a
al ter nân cia de po der. Que essa in te ra ção en tre o PL
e o PT sig ni fi que, de fato, a re a li za ção do gran de an -
se io de jus ti ça de que esta Na ção tan to pre ci sa, mas
que, in fe liz men te, nes ses úl ti mos oito anos, nas úl ti-
mas dé ca das e nos úl ti mos sé cu los de his tó ria do
Bra sil, não foi al can ça do.

Embo ra o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do-
so te nha al can ça do re sul ta dos, como di mi nu ir a in-
fla ção, pos si bi li tan do ma i or es ta bi li da de dos pre ços,
cri an do um am bi en te mais ade qua do para a re a li za-
ção de in ves ti men tos, no que diz res pe i to ao as pec to
de re a li za ção de jus ti ça, este Go ver no de i xa mu i to a
de se jar.

Ouço V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -

na dor Edu ar do Su plicy, que ro unir mi nha voz à de V.
Exª para sa u dar o acor do fe i to en tre o PT e o PL, en tre
Lula e José Alen car. Esse acor do, Se na dor, fi ca rá na
his tó ria do Bra sil como a for ma ção de uma uni da de es -
sen ci al para o bom en ca mi nha men to do des ti no do
País. V. Exª fez re fe rên cia ao de po i men to, on tem, de
Lula na Co mis são de Re la ções Exte ri o res, onde es ti-

ve pre sen te. Há tem pos, to dos te mos cons ciên cia de
que o gran de es tran gu la men to da eco no mia bra si le i ra
está no se tor ex ter no, na re la ção com as de ma is eco -
no mi as do mun do e com o ca pi tal fi nan ce i ro in ter na ci-
o nal. Fica cla ro, cada vez mais, que a aber tu ra só se
fará pela ne go ci a ção, por par te do Bra sil, com fir me za
e dig ni da de, sem a ha bi tu al sub ser viên cia que es ta-
mos a as sis tir, mas, ao con trá rio, res pe i tan do os con -
tra tos, as re gras es ta be le ci das. Entre tan to, é pre ci so
que, na re no va ção des ses con tra tos, em qual quer
opor tu ni da de que se abra para o diá lo go en tre a eco -
no mia bra si le i ra e qual quer ou tra, a voz da re pre sen-
ta ção bra si le i ra se faça ou vir com fir me za, al ti vez, dig -
ni da de e com o res pe i to que a Na ção me re ce. E é
esta a es pe ci a li da de do Lula. Ele se tor nou uma li de-
ran ça po lí ti ca im por tan te no País, na Amé ri ca e no
mun do exa ta men te por pos su ir esse sa ber, essa in tu i-
ção, essa ciên cia da ne go ci a ção, que sem pre exer ceu
com mu i ta com pe tên cia. Esta é a gran de qua li da de
que se está a exi gir do pró xi mo pre si den te bra si le i ro:
que seja uma pes soa de es ta tu ra ele va da na ne go ci a-
ção, no co nhe ci men to da re a li da de bra si le i ra e na re -
pre sen ta ção bra si le i ra com al ti vez, com dig ni da de,
com cons ciên cia do in te res se bra si le i ro, com com pe-
tên cia e com sa ber, qua li da des que Lula pos sui. Esse
sa ber da ne go ci a ção e essa cons ciên cia da im por tân-
cia do Bra sil, da dig ni da de da Na ção bra si le i ra e, di -
ga mos, do ca ci fe da nos sa eco no mia, que é gran de e
não está sen do bem uti li za do, esse mes mo sa ber
pos sui o Se na dor José Alen car. Esse acor do sig ni fi ca
a con so li da ção do sa ber da ne go ci a ção com a uni da-
de en tre um re pre sen tan te da clas se tra ba lha do ra e
um re pre sen tan te da clas se em pre sa ri al, am bos bra -
si le i ros, am bos al ta men te res pe i tá ve is, al ta men te
com pe ten tes e pro fun da men te cons ci en tes de que a
ne go ci a ção tem de ser fe i ta em ou tros ter mos. Des sa for -
ma, o Bra sil en con tra rá o ca mi nho do seu des ti no fe liz e
da gran de za que a Na ção tem em po ten ci al. O Se na dor
José Alen car, com sua in te gri da de, sua res pe i ta bi li da de
e seu sa ber, re for ça rá enor me men te a can di da tu ra do
Lula. Esse acor do pre ci sa ser sa u da do. Por essa ra zão,
fiz ques tão de apar te ar o dis cur so de V. Exª, que é ex -
tre ma men te im por tan te e opor tu no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, agra de ço o apar te de V.
Exª, que fez um di ag nós ti co cor re to de que esse en -
ten di men to po de rá sig ni fi car, de fato, um ca mi nho lu -
mi no so para o Bra sil, além de res sal tar a qua li da de
do de po i men to de Lula, on tem, pe ran te a Co mis são
de Re la ções Exte ri o res do Se na do Fe de ral e a da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, pre si di das, res pec ti va men te,
pelo Se na dor Jef fer son Pé res e pelo De pu ta do Aldo
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Re bel lo. Lula fez inú me ras con si de ra ções, mas eu
gos ta ria de re gis trar a que se re fe riu à cons tru ção de
mu ros ao lon go da his tó ria da ci vi li za ção. Na Chi na,
em 221 a.C., fo ram cons tru í dos os pri me i ros mu ros
para pro te ger aque le país da in va são de po vos nô ma-
des e, pos te ri or men te, nos sé cu los XV e XVI, edi fi-
cou-se uma mu ra lha de 6.400 qui lô me tros de ex ten-
são, que atu al men te tem um sen ti do ape nas tu rís ti co
e his tó ri co. Dis se Lula que pou cas edi fi ca ções cons -
tru í das pe los ho mens po dem ser vis tas pe los as tro-
na u tas no es pa ço, e uma de las é mu ra lha da Chi na.

Cons tru iu-se, de po is, em 1961, o Muro de Ber -
lim, que per ma ne ceu até 1989, quan do foi der ru ba do,
o que foi fes te ja do como mais um pas so na as pi ra ção
de li ber da de e de res pe i to en tre os se res hu ma nos.

Entre tan to, após a des tru i ção do Muro de Ber -
lim, sur giu, pri me i ra men te, um muro se pa ran do os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca La ti na, ao lon go da fron -
te i ra com o Mé xi co, al ta men te so fis ti ca do – re tra ta do
por Se bas tião Sal ga do e mos tra do em sua ex po si ção
“Êxo dos” –, onde, in fe liz men te, têm sido mor tas pes -
so as em nú me ro ma i or do que o da que las que ten ta-
ram fu gir da Ale ma nha e atra ves sar o Muro de Ber lim.

Esse fato não con diz com as as pi ra ções de li ber-
da de nem mes mo com a idéia de que nos fa lam os pre -
si den tes nor te-ame ri ca nos, que de se jam a Área de Li -
vre Co mér cio das Amé ri cas. As gran des em pre sas
mul ti na ci o na is que rem in ves tir seus ca pi ta is além das
fron te i ras e par ti ci par de li ci ta ções pú bli cas mu ni ci pa is,
es ta du a is e fe de ra is no Bra sil, em igual da de de con di-
ções, com a pos si bi li da de de ven der seus bens e ser vi-
ços atra vés das fron te i ras sem bar re i ras. Mas, para o
ser hu ma no, há cada vez mais di fi cul da de de lo co mo-
ção, con tras tan do com o que an tes re pre sen ta va a
Amé ri ca, para onde se di ri gi am, às ve zes per se gui dos
por mo ti vos re li gi o sos, aque les que de se ja vam “fa zer a 
Amé ri ca”, quan do não ha via ne nhu ma bar re i ra para o
les te ou para o oes te – tan to que a Fran ça doou aos
Esta dos Uni dos a Está tua da Li ber da de, que está em
Ma nhat tan, para sim bo li zar isso.

Por ou tro lado, esse fe nô me no é mais re cen te
por que o go ver no de Isra el re sol veu cons tru ir um
muro de 364 km mu i to so fis ti ca do, com di ver sas bar -
re i ras de ara me, con cre to e cé lu las ele trô ni cas por
um mi lhão de dó la res cada qual dos qui lô me tros,
mais um gas to que não se jus ti fi ca de ma ne i ra al gu-
ma. Apre sen tei à Casa um re que ri men to que está
sen do con si de ra do em pri me i ro lu gar pela Co mis são
de Re la ções Exte ri o res para que seja en vi a do ao go -
ver no de Isra el um ape lo para que re con si de re a sua
de ci são de cons tru ir um muro para se pa rar o nor te do
Esta do de Isra el e a Cis jor dâ nia. Se ria im por tan te que 

pu dés se mos fa zer um ape lo para Isra el re pen sar a
for ma de con ter os que ali es tão re a li zan do ope ra-
ções ter ro ris tas. É pre ci so ha ver ou tros me i os que
não o do muro. Esse não é um bom exem plo, tan to é
que a Sr.ª La u ra Bush dis se que não lhe pa re ce uma
for ma de se al can çar uma paz du ra dou ra. E o Lula ao
res pon der men ci o nou que é pre ci so aca bar com es -
ses mu ros. Não com a Mu ra lha da Chi na, pelo seu ca -
rá ter atu al de mo nu men to tu rís ti co para o mun do, mas 
é pre ci so de fato aca bar com es ses mu ros seja ao sul
dos Esta dos Uni dos, seja em Isra el. E que nem se ini -
cie essa cons tru ção.

Se na do res Tião Vi a na, José Fo ga ça e José
Alen car, con ce de rei com toda a hon ra os apar tes,
mas me per mi tam fazê-lo em pri me i ro lu gar ao Se na-
dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, que ro cum pri men tar o ex pres si vo
pro nun ci a men to que V. Ex.ª faz em nome da Li de ran-
ça do Par ti do dos Tra ba lha do res no Se na do Fe de ral e 
di zer da ale gria que vi ve mos nes se mo men to de con -
so li da ção da cha pa que está dis pu tan do a Pre si dên-
cia da Re pú bli ca do Bra sil na fi gu ra de Lula como can -
di da to a Pre si den te e o Se na dor José de Alen car, a
Vice-Pre si den te. Enten do que essa opor tu ni da de de
con so li da ção da cha pa tra duz um sen ti men to que foi
lu ci da men te ex pres sa do pelo Pre si den te do PT, De -
pu ta do José Dir ceu há pou co dias, di an te da ame a ça
que vi ve mos do sen ti men to de so be ra nia na ci o nal, de 
na ção pela in ter pre ta ção que ana lis tas e es pe cu la do-
res têm fe i to da po lí ti ca bra si le i ra. Re cen te men te um
es pe cu la dor dis se que o Bra sil não vo ta ria nes sas
ele i ções, mas sim os ame ri ca nos e que se ria como no 
Impé rio Ro ma no onde quem de ci dia eram os ro ma-
nos. Esta mos dan do um gri to de li ber da de, de sen ti-
men to e de na ção re a fir man do a nos sa ne ces si da de
per ma nen te de so be ra nia na ci o nal A cha pa
Lula-José de Alen car con so li da isso e tra duz o que o
Pre si den te José Dir ceu ten tou ex pres sar com uma
am pla co a li zão na ci o nal, en vol ven do se to res po lí ti-
cos, em pre sá ri os e a so ci e da de bra si le i ra, de fen den-
do em pri me i ro lu gar o povo bra si le i ro, com um sen ti-
men to mu i to es pe ci al, inar re dá vel nes se mo men to da
de ci são po lí ti ca. Va mos go ver nar no iní cio de um
novo mi lê nio, em que as re la ções mul ti la te ra is pre ci-
sam ver um país como o Bra sil for ta le ci do, as su min do
o seu pa pel de lí der den tro da Amé ri ca do Sul, do ce -
ná rio in ter na ci o nal e re cu pe ran do a sua auto-es ti ma
para for ta le cer a tese de uma éti ca in ter na ci o nal que
se opõe à ati tu de ab so lu tis ta que tem tido o po de rio
in ter na ci o nal, que é des fa vo rá vel à in de pen dên cia, ao
en ri que ci men to e à jus ti ça en tre as na ções. Eu en ten do
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que essa cha pa tra duz esse sen ti men to. O Sena dor
José Alen car, em to dos os dias do seu man da to, pro -
cu ra apre sen tar a hon ra dez como um ve tor da sua
vida par la men tar. Em to dos os mo men tos em que se
re fe riu à sua vida, ao seu pas sa do, fa lou nes te ple ná-
rio com ab so lu to or gu lho de que a sua hon ra dez sem -
pre foi en ten di da como um ór gão vi tal em sua vida, o
que é mu i to im por tan te para a his tó ria do Par ti do dos
Tra ba lha do res. O PT tem exi gên cia ab so lu ta de éti ca,
co e rên cia e res pe i to a um modo de fa zer po lí ti ca pen -
san do no povo bra si le i ro, numa ação par ti ci pa ti va po -
pu lar e no en ri que ci men to da nos sa Na ção. Eu en ten-
do que essa jun ção em uma cha pa com o Se na dor José
Alen car e com o Par ti do Li be ral for ta le ce, pela sua bi o-
gra fia, esse sen ti men to. Eu fico ex tre ma men te fe liz e en -
ten do que po de mos con so li dar nes sa gran de de ci são,
que será a ele i ção de ou tu bro, a éti ca como o sen ti men to
mais for te da vida pú bli ca do povo bra si le i ro para esse
mo men to. Pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to e pela es -
co lha do nos so par ti do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Tião Vi a na. V. Exª ex pres sa
aqui tam bém uma per cep ção im por tan te da con vi-
vên cia com o Se na dor José Alen car, o seu em pe nho,
o re co nhe ci men to e de como ava lia que esse en ten di-
men to po de rá ser pro du ti vo no in te res se ma i or des ta
Na ção bra si le i ra.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço com pra zer V. Exª.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na-
dor Edu ar do Su plicy, cum pri men to V. Exª e o seu par-
ti do. V. Exª está fa zen do um pro nun ci a men to mo de ra-
do, car re ga do de bom sen so, che io de cu i da dos em
re la ção a um pro ces so po lí ti co bas tan te de li ca do que
é o de con gre gar par ti dos tão di fe ren tes como o PT e
o PL. Qu e ro di zer a V. Exª que sou re la tor de emen da
cons ti tu ci o nal cujo teor cen tral é a de fe sa in con di ci o-
nal des te di re i to, de os par ti dos se au to de ter mi na rem
quan to às co li ga ções que bem en ten de rem fa zer. Mas 
essa co li ga ção do PT com o PL não é só uma de-
mons tra ção prá ti ca e con cre ta de que os par ti dos po -
dem e de vem fa zer as co li ga ções que bem en ten de-
rem – por que o im por tan te são os ob je ti vos de uma
co li ga ção. Mas tam bém de mons tra o quan to te mos
ra zão em não ace i tar a ver ti ca li za ção das co li ga ções.
O que faço aqui é um re gis tro, ape nas um re gis tro do
que está pu bli ca do nos jor na is e do que foi pu bli ca do
nos jor na is ao lon go dos úl ti mos me ses. No Rio Gran -
de do Sul, li de cla ra ções for ma is de li de ran ças do PT
con trá ri as a essa co li ga ção. E tive opor tu ni da de de ler

tam bém de cla ra ções for ma is de re pre sen tan tes do
PL con trá ri as a essa co li ga ção. O que faz res sal tar.
Se na dor Su plicy, a im por tân cia de res pe i tar a his tó ria
dos par ti dos nos Esta dos. Isso não se apli ca so men te
ao PT e ao PL, apli ca-se tam bém a ou tros par ti dos,
PMDB e PSDB, PDT e PTB. É pre ci so re co nhe cer
que em cada Esta do há uma his tó ria po lí ti ca au tô no-
ma. E essa his tó ria po lí ti ca dos par ti dos tem que ser
res pe i ta da. O erro não está em o Lula fa zer acor do
com o Se na dor José de Alen car; não é esse o erro
mas quan do Lula faz acor do com José de Alen car
obri ga a que par ti dos tão di ver gen tes como o PT e o
PL do Rio Gran de do Sul se li mi tem pelo guar da-chu-
va po lí ti co e le gal que essa co li ga ção lhes es ta be le ce
e lhes im põe. Te nho cer te za de que os dois par ti dos
re gi o na is es ta rão se sen tin do den tro de uma ca mi sa
de for ça po lí ti ca que não exis ti ria se não hou ves se a
de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral nor ma ti zan do
as ver ti ca li za ções. Por tan to, mi nha crí ti ca não é à co -
li ga ção do PT com o PL, pois de fen do que o meu Par-
ti do, o PPS, tam bém faça co li ga ções tão abran gen tes
quan to ne ces sá ri as para atin gir seus ob je ti vos po lí ti-
cos, des de que se vol tem para ob je ti vos po lí ti cos ho -
nes tos e com pro me ti dos com o in te res se pú bli co,
com o in te res se na ci o nal. Cha mo a aten ção, nes te
mo men to, para o quan to é es ta pa fúr dia, des ca bi da e
con trá ria à na tu re za his tó ri ca dos par ti dos po lí ti cos a
ne ces si da de da ver ti ca li za ção. Te nho cer te za de que
re cai tam bém so bre o PT e o PL, nos Esta dos onde
há di ver gên cia, a viva sen sa ção, a viva ex pe riên cia
cla ra e con cre ta de que a ver ti ca li za ção não co la bo ra,
de for ma ne nhu ma, para a uni for mi da de po lí ti ca. Nos
Esta dos, es ses par ti dos ca mi nha rão se pa ra dos e te -
rão di fi cul da des para ad mi nis trar a ques tão quan do
che ga rem ao pro ces so ele i to ral. Isso vale para to dos
os par ti dos – PMDB, PDT, PTB; PPB, PPS, PL, PT,
PFL. Em pri me i ro lu gar, é pre ci so que haja o di re i to de 
fa zer a co li ga ção que bem en ten dem. De po is, há que
se res pe i tar a his tó ria po lí ti ca vi vi da pe los par ti dos
em cada Esta do. Obri ga do a V. Exª.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor José Fo ga ça.

Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, vou aten dê-lo.
Per mi ta-me ape nas con ce der tam bém ao Se na dor
José Alen car o apar te fi nal. Qu e ro trans mi tir ao Se na-
dor José Fo ga ça que nós, do PT e do PPS, apo i a mos
o seu pa re cer. Ain da há pou co, o Se na dor José Agri -
pi no Maia nos dis se que, com tal de ci são, aca ba per -
den do a pos si bi li da de de ter um pri me i ro su plen te do
PL em sua cha pa para o Se na do. No Esta do do Pa ra-
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ná, de ci diu-se pela não-co li ga ção com o PL. No Esta -
do do Rio Gran de do Sul, Olí vio Du tra e Gen ro Tas so
pro nun ci a ram-se cri ti ca men te. No Esta do de Ala go-
as, nos sa can di da ta é a Se na do ra He lo í sa He le na.
Te nho a con vic ção de que S. Exª vai bri lhar mu i to nes -
tas ele i ções, como tem sido aqui no Se na do, e vai ser
ele i ta Go ver na do ra do Esta do. Ali o PT vo tou pela
não-co li ga ção com o PL. 

Se o seu pro je to, que já apro va mos no Se na do,
tra mi tar com ra pi dez na Câ ma ra, ha ve ria pos si bi li da-
de de este de se jo ex pres so por V. Exª ser res pe i ta do.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Con ce de-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do um apar te, com mu i ta hon ra, ao Se na dor
José Alen car.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Emi nen te Se -
na dor Edu ar do Su plicy, pedi a V. Exª que me con ce-
des se esta opor tu ni da de, pri me i ro, para le var uma
pa la vra de agra de ci men to a toda essa sua ma ni fes ta-
ção a res pe i to da ali an ça que aca ba mos de acer tar e
que será ho mo lo ga da no pró xi mo do min go pela con -
ven ção na ci o nal do nos so Par ti do, o PL. Qu e ro tam -
bém le var uma pa la vra de agra de ci men to aos emi-
nen tes Se na do res Ro ber to Sa tur ni no, Tião Vi a na e
José Fo ga ça pela par ti ci pa ção nos de ba tes do tema
tra zi do à tri bu na por V. Exª. Nós, re al men te, on tem ti -
ve mos uma re u nião im por tan tís si ma, na qual se con -
so li dou a idéia da co li ga ção en tre o PT e o PL. Des sa
re u nião par ti ci pou pes so al men te o emi nen te can di-
da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, Luís Iná cio Lula da
Sil va, Pre si den te de hon ra e fun da dor do Par ti do dos
Tra ba lha do res, ao lado do Pre si den te do PL, De pu-
tado Val de mar da Cos ta Neto e do Pre si den te do PT,
De pu ta do José Dir ceu. Tam bém es ti ve ram pre sen tes
a emi nen te De pu ta da Ma ria do Car mo Lara, Pre si-
den te do PT em Mi nas Ge ra is, as sim como o De pu-
tado Nil má rio Mi ran da, can di da to pos to pelo PT a Go -
ver na dor de Mi nas Ge ra is, bem como o De pu ta do Til -
den San ti a go, que tam bém tem seu nome pos to como 
re pre sen tan te do PT para dis pu tar uma das va gas do
Se na do Fe de ral nas pró xi mas ele i ções. Além de S.
Exas, ha via a pre sen ça de ou tras Li de ran ças, não só
De pu ta dos, como tam bém as ses so res de am bos os
par ti dos. Na que la re u nião ocor reu um epi só dio que é
tam bém his tó ri co, como his tó ri ca é a ali an ça que se
con fir ma rá ago ra, se Deus qui ser, no do min go 23, da
par te do PL, e mais no fim do mês – pa re ce-me que
dia 28 – da par te do PT.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor José Alen car, eu gos ta ria de re i te rar – o Pre -

si den te José Dir ceu o fará – a mi nha su ges tão de
que V. Exª ve nha ao Di re tó rio Na ci o nal no dia 28
para di a lo gar co nos co. Fa rei a su ges tão ao De pu ta-
do José Dir ceu, con for me já lhe ha via co mu ni ca do,
para en tão di a lo gar mos até mes mo an tes da con so-
li da ção da de ci são. Acho que será mu i to pro du ti vo.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Mu i to bem, es -
ta rei pre sen te, aten den do ao hon ro so con vi te. Como
eu es ta va re la tan do, acon te ceu na que la re u nião um
fato mu i to sig ni fi ca ti vo. O Lula ha via es ta do na Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, onde fez uma pa les tra. De po is
dis so, teve ou tros com pro mis sos – pa re ce-me que de
al mo ço, na CNBB – Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos
do Bra sil – e al guns ou tros que o le va ram a che gar
àque la re u nião por vol ta de 5 ho ras da tar de. Ele já es -
ta va com a pas sa gem e check in, pron to tam bém
para em bar car num vôo das 19 ho ras para São Pa u lo.
Tí nha mos pou co me nos de duas ho ras para a re u-
nião, das qua is te ri am que ser re ti ra dos no mí ni mo 40
mi nu tos, o tem po de trans por tá-lo dali para o ae ro por-
to. No fim, con ver sa mos por cer ca de uma hora e dez
mi nu tos e sen ti mos su ce der, na que le mo men to – e aí
a ra zão pela qual es tou tra zen do esta in for ma ção –, a
ver da de i ra ra zão pela qual, sur pre en den te men te, a
co li ga ção foi acer ta da. É que, an te on tem, as no tí ci as
não eram boas em re la ção à vi a bi li da de da co li ga ção.
Tudo isso por for ça das di fi cul da des im pos tas pela le -
gis la ção de ver ti ca li za ção, de que fa lou mu i to bem o
Se na dor José Fo ga ça. E V. Exª até trou xe um exem -
plo. Há cer ca de uma hora, veio cum pri men tar-me o
meu emi nen te ami go e emi nen te Se na dor José Agri -
pi no, do Rio Gran de do Nor te, de se jan do-me boa sor-
te, ain da que ti ves se per di do o seu can di da to a pri me-
i ro su plen te, nada me nos que o Dr. João Maia, que é
um dos mais bri lhan tes qua dros do nos so Par ti do, o
PL. Pois bem, vol tan do ao epi só dio que con si de ro de
re le vân cia mu i to gran de, ...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
His tó ri ca.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – ... his tó ri ca, an -
te on tem cor reu a no tí cia a co li ga ção es ta va pra ti ca-
men te in vi a bi li za da. Toda a Impren sa Na ci o nal re per-
cu tiu a in vi a bi li da de da ali an ça, e o fez de for ma a de -
mons trar, por meio de ar ti gos pu bli ca dos, edi to ri a is,
no tí ci as, en tre vis tas e ma té ri as ou tras que no Bra sil
es ta va ha ven do uma gran de frus tra ção. Frus tra ção
na ci o nal, de 70% da so ci e da de bra si le i ra, que de se ja
a al ter nân cia de po der. Estes 70% es tão re tra ta dos
em to das as pes qui sas pu bli ca das em to dos os ins ti-
tu tos de pes qui sa, por que o Bra sil não pode dar con ti-
nu i da de a essa po lí ti ca que aí está: a de em po bre ci-
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men to na ci o nal, tra zen do to tal de ses pe ran ça para jo -
vens que não en con tram, em um País tão rico como o
nos so, con di ções de se re a li za rem. Eles vão bus car
ou tros pa í ses, al guns de me nor po ten ci a li da de que o
nos so e, em al guns ca sos, até clan des ti na men te, in-
ver ten do o flu xo mi gra tó rio. Nós to dos so mos des cen-
den tes de mi gran tes que, no pas sa do, vi ram no Bra sil
a ver da de i ra ter ra pro me ti da: por tu gue ses, es pa-
nhóis, ita li a nos, ale mães, asiá ti cos não só do Ori en te
Mé dio como do Extre mo Ori en te, como ja po ne ses
prin ci pal men te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Afri ca nos tam bém.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Sim, e quan tos!
Daí por que cons tru í mos, no Bra sil, essa raça mis ci-
ge na da que nos ofe re ce con di ções de ser mos ver sá-
te is, in clu si ve dan do mo ti vos para es pe ci a lis tas do
mun do in te i ro ob ser va rem a in te li gên cia e a ver sa ti li-
da de do nos so povo. Pois bem, nós in ver te mos esse
flu xo mi gra tó rio e es ta mos ex por tan do jo vens, que
não en con tram fu tu ro em um País de di men sões con -
ti nen ta is como o nos so; de ri que zas imen su rá ve is,
não so men te de sub so lo, mas de solo, de fo tos sín te-
se. E mais:8 mil Km de cos ta; 200 mi lhas de mar ter ri-
to ri al; um ter ri tó rio de 8,5 mi lhões de km2 que se ele -
va a mais de 10 mi lhões de km2, se con si de rar mos as 
200 mi lhas de mar ter ri to ri al em toda essa ex ten são.
Ter ra de cli ma ado rá vel. É um pri vi lé gio nas cer e vi ver
nes te País! Então, há tudo isso. Mas 70%, re tra ta dos
nas pes qui sas, que rem mu dan ças, que rem al ter nân-
cia de po der. É a soma que pos su em os can di da tos
de Opo si ção. E per ten cem, os três, a Par ti dos que re -
tra tam mais uma po si ção à es quer da, como é o caso
do PT, do PSB e do PPS. Ha via uma frus tra ção no ar.
Além dis so, as no tí ci as, to das, mos tra vam que a não
re a li za ção da ali an ça sig ni fi ca va um fra cas so para o
PL, as sim como tam bém para o pró prio PT, sem pre -
ju í zo da vi tó ria de Lula. Eu con cor do com V. Exª, pois
a vi tó ria de Lula não de pen de ria nun ca des sa ali an ça.
Eu acre di to que essa vi tó ria está as se gu ra da por que
é isso que a so ci e da de bra si le i ra de se ja. Há os que
acre di tam que o Lula seja um per de dor – são pes so as
que não tem ca pa ci da de de ob ser va ção, por uma ra -
zão mu i to sim ples: o Lula é um ho mem sim ples, que
vem de uma ori gem hu mil de, e é um gi gan te do pon to
de vis ta po lí ti co: cons tru iu uma vida vol ta da para a ati -
vi da de po lí ti ca das mais vi to ri o sas de toda a His tó ria
Re pu bli ca na bra si le i ra. É um ho mem que dis pu tou a
sua pri me i ra ele i ção à Pre si dên cia da Re pú bli ca em
1989, e saiu dela vi to ri o so. Por quê? Dis pu tou com
nada me nos do que o sa u do so Dr. Má rio Co vas, o sa -
u do so Dr. Ulysses Gu i ma rães, o nos so gran de mi ne i-

ro Dr. Au re li a no Cha ves, o Dr. Le o nel Bri zo la, o Dr.
Gu i lher me Afif Do min gos, o Dr. Pa u lo Ma luf, Dr. Enéi -
as, en fim, to dos es ses dis pu ta ram com o Lula e com o 
Col lor a ele i ção de 1989. É só per gun tar quem foi a
se gun do tur no. Por tan to, o Lula su pe rou a to dos es -
ses gran des no mes na ci o na is, sem ne nhum de sa pre-
ço a eles, mas foi uma vi tó ria de Lula. Em 1994, Lula
não per deu a ele i ção para o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. Per deu a ele i ção para o Pla no
Real. Não ha via quem pu des se ven cer uma ele i ção
di an te do Pla no Real, por que aca bou com a in fla ção
no Bra sil. Em 1998, o mes mo caso. E mais: uma re e le-
i ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Então, Lula é um
vi to ri o so! Além dis so, na que le mo men to, ha via tam-
bém a cons ci en ti za ção – daí o fe nô me no – dos com -
pa nhe i ros do PL e os do PT, que es ta vam ali pre sen-
tes e que es ta vam em seus Esta dos, com os qua is fo -
ram fe i tos al guns con ta tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Per mi te-me V. Exª acres cen tar algo?

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Cer ta men te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – O
Pre si den te, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, cer ta men te
há de com pre en der que o Se na dor José Alen car está
tra zen do um de po i men to his tó ri co de gran de re le vân cia
e de enor me in te res se para to dos os bra si le i ros. Hou ve
um pa pel que me pa re ce fun da men tal do Go ver na dor
Ita mar Fran co, nes tes úl ti mos dias, que tal vez V. Exª
pos sa in se rir em sua aná li se.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Pois não. Com ple-
men tan do esse epi só dio, que con si de ro his tó ri co e da
ma i or re le vân cia, é que o no ti ciá rio, frus tran te, os ar ti gos,
os edi to ri a is, as no tí ci as frus tran tes pu bli ca das pela mí -
dia, on tem, em ra zão da frus tra ção de an te on tem, trou -
xe ram cons ci en ti za ção dos com pa nhe i ros, que abri ram
mão dos in te res ses par ti cu la res de cada Esta do li ga dos
a ali an ças im pos sí ve is, em face da ver ti ca li za ção. Um ca -
su ís mo gros se i ro, im pos to ex tem po ra ne a men te, des res-
pe i tan do in clu si ve dis po si ti vo cons ti tu ci o nal. Essa cons ci-
en ti za ção foi que nos le vou à de ci são de não re cu ar mos
ao obs tá cu lo tra zi do pela ver ti ca li za ção. E as sim, por
exem plo, João Maia, de quem es tá va mos fa lan do, en trou
em con ta to co nos co, di zen do que se ria sa cri fi ca do, mas
que abri ria mão e não te ria ne nhum pro ble ma, por que
es ta ria apla u din do a ali an ça em nome des te ob je ti vo ma -
i or de al ter nân cia de po der no Bra sil. Ha via tam bém uma
ma ni fes ta ção de um gran de De pu ta do do Mato Gros so
We lin ton Fa gun des, que ti nha sido con vi da do para ser
vice-Go ver na dor na cha pa do nos so emi nen te co le ga Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros, com o apo io do emi nen te
Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra, que tem hoje uma po si ção
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in ve já vel no seu Esta do, pelo tra ba lho ad mi rá vel que
lá re a li zou. Então, aqui lo era a ver da dei ra no me a ção
do De pu ta do We lin ton Fa gun des na cha pa do Se na-
dor Ante ro Paes de Bar ros. S. Exª não po de ria mais
vi a bi li zar isso, e que ria de i xar de ser De pu ta do – S.
Exª está na sua ter ce i ra ele i ção – e vol tar para o seu
Esta do. S. Exª abriu mão e fez pro nun ci a men to, o que
de mons trou o des pren di men to dele em fa vor des ta
ali an ça que am plia as for ças que de se jam im plan tar
no Bra sil um novo rumo, que nos de vol va o sen ti men-
to na ci o nal, a sen si bi li da de so ci al e a in tran si gên cia
em re la ção à im pro bi da de no tra to da co i sa pú bli ca.
To dos es ses três fa to res  sen ti men to na ci o nal, sen si-
bi li da de so ci al e pro bi da de – es tão pre sen tes na fi gu-
ra de Luiz Iná cio Lula da Sil va, que dis pu tou três ele i-
ções pre si den ci a is e não pos sui um ar ra nhão se quer
que lhe ma cu le, nem de leve, o seu com por ta men to
éti co e mo ral. Um ho mem acre di ta do como sen do de
pa la vra. Tan to é ver da de que to das essa no tí ci as de
que há um ner vo sis mo de mer ca do em ra zão da sua
ele i ção não é ver da de. Qu al quer ner vo sis mo que haja 
ou é pro vo ca do para ma i or es pe cu la ção ou é por que
os ban que i ros cre do res do Bra sil co nhe cem a fra gi li-
da de e to tal vul ne ra bi li da de a que foi le va da a eco no-
mia bra si le i ra por for ça des sa po lí ti ca equi vo ca da que 
co lo ca – e V. Exª, que é eco no mis ta, sabe dis so – em
prá ti ca uma po lí ti ca mo ne tá ria res tri ti va de ta xas de
ju ros, não al tas, mas sim ples men te on ze ná ri as, im-
pos sí vel de se rem re mu ne ra das por qual quer eco no-
mia por lon go tem po. Ne nhum eco no mis ta por mais
ar ra i ga do mo ne ta ris ta que seja, como por exem plo,
Mil ton Fri ed man, ado ta ou re co men da uma po lí ti ca
mo ne tá ria res tri ti va por lon go tem po. Acha ta mos o
con su mo da so ci e da de bra si le i ra. Nós nos tor na mos
um País de sub con su mo, com con su mo acha ta do por 
for ça das ta xas de ju ros ele va das. Te mos de mu dar
isso sem pre ju í zo da es ta bi li da de da mo e da, por que a 
es ta bi li da de é a ma i or con quis ta, dos úl ti mos tem pos,
do povo bra si le i ro e ne nhum de nós par ti ci pa ria do
Go ver no com a in ten ção de per tur bar a eco no mia e
vol tar a con vi ver com in fla ção. Não há mais es pa ço
para isso. E nin guém vai tran si gir em re la ção à res-
pon sa bi li da de fis cal. Da mes ma for ma nin guém vai
des res pe i tar uni la te ral men te qual quer con tra to. Tudo
isso é uma fa lá cia. Entre tan to, va mos mu dar, sim, a
eco no mia, por que va mos es ta be le cer como meta não 
a in fla ção, mas o de sen vol vi men to. Nos sa meta vai
ser o de sen vol vi men to re a li za do por meio da pe que-
na em pre sa, por in ter mé dio da qui lo que os ame ri ca-
nos cha mam de swe at equity, quer di zer, o ca pi tal
cons tru í do pelo suor, pelo tra ba lho. Nas pe que nas
em pre sas, o es for ço de ca pi tal re pre sen ta cer ca de

10% em re la ção ao es for ço do tra ba lho (90%). Na mi -
nha vida, as sim como na his tó ria das ci vi li za ções, o
ca pi tal nas ceu de po is do tra ba lho. Digo “na mi nha
vida”! Sou tes te mu nha dis to: pri me i ro nas ceu o tra ba-
lho para de po is for mar o ca pi tal. Apren di isso em 50
anos de tra ba lho inin ter rup to cum prin do com os meus 
con tra tos. Uma das pri me i ras con ver sas que tive
como Lula foi com re la ção à sua in ten ção. É ad mi rá vel
o com por ta men to do Lula, mas ele não abre mão, por
exem plo, de ofe re cer às cri an ças bra si le i ras tra ta-
men to igua li tá rio nas es co las, igua li tá rio na edu ca-
ção, na ali men ta ção e em tudo aqui lo que re pre sen ta
o que é ne ces sá rio ofe re cer. Nós sa be mos fa zer con -
ta. O Bra sil tem con di ções de so bra para cu i dar dis so.
Cada pon to per cen tu al da taxa de ju ros ad mi nis tra da
in con se qüen te men te, para não di zer “ir res pon sa vel-
men te”, cada pon to per cen tu al re pre sen ta R$6,5 bi -
lhões hoje, qua se R$7 bi lhões por ano. Isso tem que
mu dar no Bra sil; não po de mos, de for ma ne nhu ma,
con du zir a eco no mia bra si le i ra des sa ma ne i ra. Se
fôs se mos ain da mais ho nes tos do que so mos, não
po de mos di zer que va mos pa gar nos sa dí vi da se
man ti ver mos essa po lí ti ca. O em po bre ci men to da
eco no mia bra si le i ra é evi den te. Hoje de ve mos qua se
60% do PIB. Nos so pas si vo ex ter no lí qui do é de mais
de 80% do PIB – e to dos sa bem que pas si vo ex ter no
lí qui do, ain da que não seja for ma do so men te de dí vi-
das, de man da di vi sas para ser re me ti do e re mu ne rar
os in ves ti men tos di re tos. Qu an do ven de mos uma hi -
dre lé tri ca ou uma te le fô ni ca, au men ta mos nos so pas -
si vo ex ter no lí qui do e pre ci sa mos re mu ne rar. Ago ra,
por exem plo, as te le fô ni cas pa ga rão di vi den dos até
mes mo sem ob ter lu cro. De po is de en fra que cer as
em pre sas, será pre ci so au men tar as ta ri fas. É isso o
que está ocor ren do no nos so País e es ta mos to dos a
as sis tir de bra ços cru za dos. Se na dor Edu ar do Su-
plicy, não in gres sei na vida pú bli ca a fim de aten der
ne ces si da de ma te ri al mi nha, mas ten tan do tra zer al -
gu ma con tri bu i ção ori un da da mi nha ex pe riên cia no
se tor pri va do. Estou mu i to tran qüi lo ao lado de Lula,
que acre di to ser um ho mem de bem, sé rio, bra si le i ro
que co nhe ce o Bra sil. Jus ce li no Ku bits chek foi um dos 
ma i o res Pre si den tes da his tó ria re pu bli ca na, não por
ter sido um gran de mé di co. Ao con trá rio: toda sua
obra foi de en ge nha ria. Ener gia e trans por te fo ram
seu bi nô mio. Foi um gran de Pre si den te, por que era
um gran de po lí ti co. Lula, da mes ma for ma, é um gran -
de po lí ti co. Pode-se for mar na uni ver si da de um gran -
de ci en tis ta po lí ti co, mas não se pode for mar um po lí-
ti co, por que este nas ce. Quem en si na isso é um po e ta
bra si le i ro dos mais po pu la res, um gi gan te da po e sia
po pu lar, Noel Rosa. No sam ba que é seu hino en si na
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que o “sam ba é um pri vi lé gio que não se apren de no
co lé gio”. Da mes ma for ma é a po lí ti ca. Não so mos
igua is. So mos se me lhan tes, pois so mos to dos do re i-
no ani mal, da es pé cie hu ma na. Ape sar de se me lhan-
tes, cada um de nós tem sua vo ca ção, sua ap ti dão,
seu modo de ser, seu tem pe ra men to. Lula é um po lí ti-
co, nas ceu po lí ti co. Nin guém lhe re ti ra essa ca rac te-
rís ti ca. Ele tem con di ções ex cep ci o na is, por sua com -
pro va da ho no ra bi li da de e pelo gi gan tes co tra ba lho
que re a li zou de vi to ri o so no cam po po lí ti co, de re a li-
zar um ex ce len te tra ba lho à fren te da Na ção bra si le i-
ra, que pre ci sa ser cons tru í da so bre este País rico
que Deus nos deu. É pre ci so que esta Na ção re cu pe-
re seu sen ti men to de de fe sa da sua so be ra nia. Esta -
mos sub ser vi en tes e obe di en tes, en tre gan do o Bra sil.
Mas essa po lí ti ca tem de mu dar. E nin guém deve ter
medo dis so. De ve mos te mer o que está aí. O exem plo
pró xi mo que te mos, o da Argen ti na, re ve la-nos que,
con du zin do o País da mes ma ma ne i ra, po de re mos fi -
car na mes ma si tu a ção, ra zão pela qual de ve mos in -
ter rom per esse ca mi nho. Pre ci sa mos ex por tar. E isso
não gera ne nhu ma in com pa ti bi li da de com o cres ci-
men to do mer ca do in ter no. Não es ta mos tra ba lhan do.
E os bra si le i ros que rem tra ba lhar! Os jo vens de se jam
tra ba lhar! Mas es ta mos to dos pro i bi dos de fazê-lo.
De ve mos ape nas ad mi nis trar a ques tão mo ne tá ria.
Essa é a nos sa pre o cu pa ção: a ques tão mo ne tá ria se
trans for mou em fim, quan do to dos sa bem que é meio
para pro mo ver o de sen vol vi men to. Não po de mos, de
for ma al gu ma, pen sar que es ta bi li da de mo ne tá ria
seja fa tor de es tag na ção. Está er ra do! Sem pre qui se-
mos a es ta bi li da de mo ne tá ria para que as em pre sas
pu des sem cres cer a lon go pra zo. Não há como ala-
van car nos sas em pre sas com re cur sos de ter ce i ros,
por que, se for mos a ban cos, es ta re mos con de na dos
à mor te. Essa si tu a ção não pode con ti nu ar. As ta xas
de ju ros es tão one ran do do nas de casa em 8% ao
mês, o que cor res pon de a 150% ao ano. Não po de-
mos con ti nu ar. De ve mos re a gir. E a nos sa re a ção
dá-se pelo voto de mo crá ti co. Se o Lula ga nhar as ele i-
ções, to dos os jor na is da face da Ter ra, a co me çar
pelo Le Fi ga ro e o The New York Ti mes, pu bli ca rão,
na pri me i ra pá gi na: “As Esquer das aca bam de ven cer
as ele i ções no Bra sil”. E ha ve rá, pro va vel men te, uma
se gun da man che te: “As ins ti tu i ções de mo crá ti cas es -
tão con so li da das na que le País”. O tex to será de res -
pe i to ao Bra sil por re co nhe ce rem que as su miu a Pre -
si dên cia da Re pú bli ca um bra si le i ro pelo voto de mo-
crá ti co. A al ter nân cia de po der é in tran si gên cia dos
pa í ses já con so li da dos de mo cra ti ca men te. A Ingla ter-
ra, após a 2ª Gu er ra Mun di al, teve seu ma i or he rói:
Wins ton Chur chill. Entre tan to, na pri me i ra ele i ção que 

dis pu tou no País, de po is da guer ra, o povo in glês o
der ro tou, por que não abria mão da al ter nân cia de po -
der. Pre ci sa mos des sa al ter nân cia. É ur gen te!
Alguém fa lou em Par ti dos. A in com pa ti bi li da de en tre
PL e PT não exis te mais. Sa be mos que o gran de es ta-
dis ta chi nês Deng Xiao Ping pro nun ci ou uma me tá fo-
ra im por tan tís si ma so bre a qual a Chi na está cons tru-
in do a sua aber tu ra eco nô mi ca:“Não im por ta a cor do 
gato, mas, sim, que ele cace o rato”. Essa ex pres são
foi tra du zi da por ci en tis tas po lí ti cos ini ci al men te na
Chi na e por ou tros até do Bra sil da se guin te for ma:
“Não im por ta a co lo ra ção ide o ló gi ca, mas, sim, o bem 
co mum”. Atu al men te, no Bra sil, po de ría mos tra du zi-la
as sim: “Não im por ta a co lo ra ção par ti dá ria, mas que
se al can cem os ob je ti vos so ci a is”. Então, não há mais 
esse pro ble ma – pre ci sa mos es que cer-nos dele. De -
ve mos lu tar para sal var o nos so País. Va mos ga nhar a 
ele i ção para o Bra sil. Vo tar no Lula é vo tar no Bra sil.
Nun ca pos tu lei a mi nha par ti ci pa ção em sua cha pa.
Sem pre re pe ti que da ria apo io a Lula in de pen den te-
men te de par ti ci par de sua cha pa como can di da to a
Vice-Pre si den te. Da mes ma for ma, ini ci ei um tra ba lho
com o Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro, Sr. Anthony Ga -
ro ti nho, para que hou ves se uni da de dos par ti dos de
Opo si ção a fim de ga nhar a ele i ção no pri me i ro tur no.
Com re la ção ao ex-Mi nis tro e ex-Go ver na dor do Ce a-
rá, Sr. Ciro Go mes, con ver sei so bre o as sun to com o
pró prio Pre si den te do PPS, nos so emi nen te co le ga
Se na dor Ro ber to Fre i re. O meu pro pó si to era cons-
tru ir uma ali an ça dos par ti dos de Opo si ção, que hoje
re ú nem apro xi ma da men te 70% dos vo tos, para ven -
cer a ele i ção do pri me i ro tur no e para go ver nar.
Então, não te nho dú vi da ne nhu ma, no bre Se na dor
Edu ar do Su plicy, de que es ta mos no mo men to mais
im por tan te dos úl ti mos tem pos da his tó ria re pu bli ca-
na bra si le i ra. Há a ali an ça de dois par ti dos que têm
ca rac te rís ti cas do pon to de vis ta ide o ló gi co, mas cuja
ide o lo gia po lí ti ca de ex tre ma di re i ta ou es quer da é
uma ima gem do pas sa do. Cons tru i re mos isso com
pro bi da de, sen ti men to na ci o nal, sen si bi li da de so ci al,
com res pon sa bi li da de no tra to da co i sa pú bli ca e tam -
bém le van do con di ções para que – uso ape nas como
uma ima gem – os jo vens bra si le i ros se re a li zem no
Bra sil. Não so mos con tra as mi gra ções, mas não
aque las for ça das por uma pre mên cia, por uma ne ces-
si da de ab so lu ta de ga nhar al gu ma co i sa. Há en ge-
nhe i ros que se ofe re cem para tra ba lhar por dois sa lá-
ri os mí ni mos! O Go ver no se ufa na e diz que não há
mais gre ve por re i vin di ca ção sa la ri al, como se isso
fos se uma vi tó ria! Não há mais gre ve por que o tra ba-
lha dor tem medo de per der o em pre go. Se não há em -
pre go, como é que se vai fa zer gre ve? A gre ve é um
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mo vi men to de re i vin di ca ção sa la ri al ab so lu ta men te
le gí ti mo. Mas não há por que as co i sas irem bem; não
há por que elas irem mal. É pre ci so que meus Co le-
gas tam bém acor dem, pois da for ma com que tem
sido con du zi da a eco no mia ela está que bran do a em -
pre sa bra si le i ra. E já que brou, por exem plo, toda a in -
dús tria de au to pe ças no Bra sil. Aque las que eram
gran des fo ram des na ci o na li za das e as pe que nas fe -
cha ram por que esse Go ver no deu 70% de pro te ção
adu a ne i ra para as mon ta do ras im por ta rem o au to mó-
vel e 2% para im por ta rem au to pe ças, quan do a ver -
da de i ra in dús tria au to mo bi lís ti ca bra si le i ra era a de
au to pe ças. Assim, são con tra fa tos des sa na tu re za
que nos re vol ta mos, as sim como con tra o con tra ban-
do de ar mas so fis ti ca das e pe sa das que es tão nas
mãos do cri me no Rio de Ja ne i ro e em São Pa u lo, que
têm até po der pa ra le lo nas fa ve las do nar co trá fi co bra si-
le i ro, uti li zan do-se de ar ma men to a que nem o Exér ci to
bra si le i ro tem aces so. Essa é uma si tu a ção que pre ci sa-
mos mos trar para os bra si le i ros por não ser po lí ti ca par -
ti dá ria, mas bra si le i ra. Te mos que vol tar a ter a hu mil da-
de para apren der que nem to dos po de mos os ten tar o
nome de Orle ans ou de Bra gan ça, mas pre ci sa mos
va lo ri zar os nos sos so bre no mes sim ples, que po de-
rão ser gran des um dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
A ge ne ro si da de do Se na dor Ro nal do Cu nha Lima
per mi tiu que V. Exª, Se na dor José Alen car, pri me i ro,
des se um de po i men to his tó ri co so bre os en ten di men-
tos ha vi dos, so bre tu do on tem, en tre o PT e o PL.

Em se gun do lu gar, V. Exª tal vez te nha ba ti do um 
ou tro re cor de, por que acre di to que o seu apar te tal -
vez te nha sido um dos mais lon gos na his tó ria do Se -
na do, mas to dos o res pe i ta mos pelo seu va lor sig ni fi-
ca ti vo e, cer ta men te, par te des se en ten di men to en tre
os nos sos Par ti dos.

Qu an do V. Exª re lem bra a be le za do po e ma e da 
can ção de Noel Rosa, cita que “o sam ba re al men te é
um pri vi lé gio que não se apren de no co lé gio”. Em ver -
da de, o Lula é a pes soa que mais tem a von ta de de
apren der. Está sem pre es tu dan do, e os seus fi lhos já
es tão na uni ver si da de. Como po lí ti co que é, bem exal -
ta do por V. Exª, Lula tem fe i to ques tão de di a lo gar,
nes tes úl ti mos anos, por exem plo, com os es pe ci a lis-
tas da ha bi ta ção, da ener gia, da se gu ran ça pú bli ca.
Ele tem se pre o cu pa do so bre tu do com uma ma ne i ra
de aca bar com a fome e a mi sé ria. Por isso ela bo rou
pro gra mas de go ver no com as suas equi pes, que po -
de rá ago ra co lo car em prá ti ca.

Res sal to, di an te das suas ob ser va ções, a im-
por tân cia do en con tro que te re mos na pró xi ma ter-
ça-fe i ra na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, onde

já foi con fir ma da a pre sen ça do Mi nis tro Pe dro Ma lan
e do Pre si den te Armí nio Fra ga, para di a lo gar so bre
mu i tos dos pon tos que V. Exª le van tou e para di zer
como nós que re mos o bem do Bra sil e como que re-
mos fa zer, com as nos sas pro po si ções, que a to dos
os bra si le i ros seja ga ran ti do o di re i to ina li e ná vel de
par ti ci par da ri que za da nos sa Na ção.

Sr. Pre si den te, para não abu sar mais do tem po,
vou de i xar as re fle xões que fa ria so bre o pro nun ci a-
men to do Se na dor Ra mez Te bet para a se ma na pró -
xi ma, quan do S. Exª aqui es ti ver pre sen te.

Pa ra béns, Se na dor José Alen car, pela sua ati tu-
de, pelo ca sa men to, que ago ra está com o no i va do
com ple ta do, fal tan do ape nas a ce ri mô nia na pró xi ma
se ma na em am bas as con ven ções. Res sal to que aqui 
es ta va pre sen te e pre fe riu hoje não apar te ar, mas é
im por tan te a sua pre sen ça, a Se na do ra He lo í sa He le-
na, tes te mu nha des te nos so diá lo go.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro nal do Cu nha Lima)

– Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de
cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou
fa lar so bre a mi nha al de ia. So bre a al de ia de to dos
nós fa la rei na se gun da-fe i ra, na Exe cu ti va Na ci o nal
do nos so Par ti do.

Qu e ro fa zer um ape lo ao Go ver no Fe de ral. Sei
que vá ri as ve zes já fa la mos so bre isso, por que in fe liz-
men te as for ças do atra so que con du zem o nos so
País com a sua in com pe tên cia, ir res pon sa bi li da de e
in sen si bi li da de com o se tor pro du ti vo ru ral não têm
tido a ca pa ci da de de re sol ver pro ble mas gra vís si mos
re la ci o na dos às dis tor ções na cor re ção do sal do de-
ve dor dos pro du to res ru ra is, nem, ao me nos, de ga-
ran tir aos pro du to res ru ra is das re giões mais po bres
do País o que já foi as se gu ra do na re pac tu a ção do
sal do de ve dor para os pro du to res ru ra is do Sul e do
Su des te.

Tive opor tu ni da de de, vá ri as ve zes, fa lar nes ta
Casa so bre pro ble mas gra vís si mos tan to da agri cul tu-
ra fa mi li ar como do mé dio e pe que no pro du tor de vá ri-
as re giões de Ala go as, do ser tão, do agres te, da Zona 
da Mata, do li to ral, do Ba i xo São Fran cis co, que es tão
im pe di das de es ta be le cer me ca nis mos para di na mi-
zar a eco no mia lo cal em fun ção da ir res pon sa bi li da de
e in sen si bi li da de do Go ver no Fe de ral.

Como se isso não bas tas se, Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, mes mo na que les ca sos em que
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pro du to res ru ra is es tão adim plen tes, dis pon do de ga -
ran ti as re a is su fi ci en tes para o fi nan ci a men to ple i te a-
do, a bu ro cra cia das ins ti tu i ções fi nan ce i ras ou o re -
cur so que a es sas ins ti tu i ções está se co lo can do à
dis po si ção es tão im pos si bi li tan do a pro du ção, no
caso es pe cí fi co de Ala go as, da re gião do agres te, da
re gião da gran de Ara pi ra ca, onde te mos uma ex pe-
riên cia, há três anos, ex tre ma men te pro ve i to sa com a
pro du ção de mi lho. Nes sa ci da de, o com ple xo in dus-
tri al do Gru po Co rin ga ab sor ve todo o mer ca do de mi -
lho, com pran do essa pro du ção a um pre ço com pa tí-
vel, vi a bi li za da pela as so ci a ção de grãos. Esses pro -
du to res es ta vam aguar dan do cer ti dão, re gis tran do
cé du la ou com pro ces so em an da men to; já ti nham
ne go ci a do suas pro pos tas jun to ao ban co. São pro du-
to res adim plen tes que dis põem de ga ran ti as re a is su -
fi ci en tes para o fi nan ci a men to ple i te a do, ou es tão
com solo pre pa ra do com in su mos ga ran ti dos ou com
a plan ta ção já fe i ta. Ago ra, o Ban co do Nor des te está
di zen do que não tem re cur sos su fi ci en tes para dis po-
ni bi li zar aqui lo que, efe ti va men te, já foi pac tu a do en -
tre a ins ti tu i ção e os pro du to res ru ra is da re gião.

Por vá ri as ve zes, te nho exi gi do do Go ver no Fe -
de ral res pon sa bi li da de, com pe tên cia e sen si bi li da de
em re la ção aos pro du to res ru ra is do Nor des te e das
re giões mais po bres do País. Mas, como se não bas -
tas se a in com pe tên cia do Go ver no Fe de ral para cor ri-
gir as dis tor ções do sal do de ve dor, para re pac tuá-lo
nas re giões mais po bres do País, o Ban co do Nor des-
te diz que não tem re cur sos para dis po ni bi li zar nem
mes mo aos pro du to res ru ra is adim plen tes, aos que
têm ga ran ti as re a is para o fi nan ci a men to ple i te a do.

Sei que a ir res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de-
ral não tem li mi tes. Mes mo as sim, con ti nu a mos ape -
lan do para que o pro ble ma pos sa ser re sol vi do. Tam-
bém há ques tões re la ci o na das ao Ban co do Bra sil à
dis po ni bi li da de de re cur sos para a agri cul tu ra fa mi li ar,
para o pe que no e mé dio pro du tor ru ral, e até aos pro -
du to res ru ra is adim plen tes, aos que têm con di ções
re a is com pa tí ve is com o fi nan ci a men to ple i te a do.
Assim, a si tu a ção já be i ra o ab sur do.

É ini ma gi ná vel o que o Go ver no Fe de ral faz,
mas a ir res pon sa bi li da de, a in com pe tên cia e a in sen-
si bi li da de para li dar com o pro du tor ru ral de Ala go as,
do Nor des te, são ina ce i tá ve is.

Por tan to, faço um ape lo às ins ti tu i ções ofi ci a is
de cré di to no sen ti do de que so lu ci o nem a si tu a ção
gra vís si ma pela qual es ta mos pas san do. Aliás, o ape -
lo que faço é ao Go ver no Fe de ral, pois é ele que im -
põe às ins ti tu i ções fi nan ce i ras esse tipo de li mi ta ção
que tem in vi a bi li za do o pro du tor ru ral de Ala go as, do

Nor des te e, es pe ci al men te, das re giões mais po bres
do País.

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa
He le na, o Sr. Ro nal do Cu nha Lima, 3º Se -
cre tá rio de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Chi co Sar to ri por ces são do
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Aler to V. Exª que es ta mos há 16 mi nu tos do tér -
mi no da ses são.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na des ta Casa, na ma -
nhã de hoje, para fa lar da sa tis fa ção de par ti ci par do
apren di za do po lí ti co que esta Casa me pro por ci o nou
nes tes pri me i ros cem dias de con ví vio fra ter no, em
que as con ver gên ci as e di ver gên ci as na ve gam den tro
de um har mo ni o so res pe i to en tre os nos sos ca rís si-
mos com pa nhe i ros Se na do res.

Con fes so que es tou, a cada dia, con se guin do
en ten der com mais pro fun di da de o que, na ver da de,
re pre sen ta o Con gres so Na ci o nal para a de mo cra cia
bra si le i ra.

O cli ma de res pe i to e a ir man da de que nos
unem du ran te as nos sas ações par la men ta res nos
faz ama du re cer a alma na bus ca do en ten di men to e
da ver da de, quan do os mais va ri a dos e im por tan tes
te mas nos con cla mam para a res pon sa bi li da de do
de ba te li vre e de mo crá ti co com o ob je ti vo de de ci dir o
pre sen te e o fu tu ro da nos sa so ci e da de.

Este mo men to, Sr. Pre si den te, con si de ro ex tre-
ma men te rico para a nos sa de mo cra cia. Imbu í do da
fun ção de Se na dor da Re pú bli ca, como re pre sen tan-
te do Esta do de Ron dô nia Con gres so Na ci o nal, te nho
nes tas úl ti mas se ma nas, per cor ri do os di fe ren tes Mu -
ni cí pi os do meu Esta do, com os meus com pa nhe i ros
dos Di re tó ri os mu ni ci pa is do PSDB, a vi si tar os nos -
sos Pre fe i tos e Ve re a do res, in de pen den te men te de
cor par ti dá ria, em bus ca do oxi gê nio ne ces sá rio para
abas te cer a mi nha ação nes te Par la men to. Te nho, Sr.
Pre si den te, sen ti do, em cada um dos meus com pa-
nhe i ros, o ím pe to de es pe ran ça pelo fu tu ro do nos so
Bra sil.

As gran des e im por tan tes re for mas, pa u la ti na-
men te, vêm acon te cen do, no mo men to em que o Bra -
sil pas sa por um pro ces so de trans for ma ções ja ma is
vis to em di re ção à mo der ni da de e em bus ca da ver -
da de i ra es ta bi li da de da vida de mo crá ti ca.

A es ta bi li da de da nos sa mo e da tem im pul si o na-
do a me lho ria da ren da dos bra si le i ros, for ta le cen do a 
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ex pan são da nos sa eco no mia, e, por con se guin te, as -
sis ti mos à di mi nu i ção dos ín di ces da po bre za e da mi -
sé ria que tan to têm pre o cu pa do a clas se po lí ti ca bra -
si le i ra.

O nos so País, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, é con si de ra do o quin to mais po pu lo so do mun -
do e au men tou sua po pu la ção, nas três úl ti mas dé ca-
das, em 80 mi lhões de ha bi tan tes. Essa ex plo são de -
mo grá fi ca de for ma des con tro la da tem es ti mu la do a
vi o lên cia, o de sem pre go e ou tras ma ze las que o atu al
e o fu tu ro Go ver nos ha ve rão de ad mi nis trar.

Qu e ro afir mar, Sr. Pre si den te, em bom tom e
alta voz, que o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so vem, de for ma in can sá vel, tra tan do
esse pro ble ma para ame ni zar as de si gual da des so ci-
a is exis ten tes no País. Esse le ga do, Srªs e Srs. Se na-
do res, con si de ro a con tri bu i ção mais im por tan te que
a era FHC pas sa para o seu pró xi mo su ces sor ad mi-
nis trar.

Mas, Sr. Pre si den te, apro ve i to esta opor tu ni da-
de, ao usar des ta tri bu na na pre sen ça do se le to Ple -
ná rio e, de co ra ção, te cer al guns co men tá ri os so bre
im por tan tes even tos ocor ri dos nes te fi nal de se ma na,
du ran te a mi nha es ta dia aqui em Bra sí lia, por oca sião
das Con ven ções Na ci o na is do PSDB e do PMDB, que 
con sa gra ram a gran de ali an ça po lí ti ca para as pró xi-
mas ele i ções pre si den ci a is.

Par ti dos que, des de 1995, ca mi nham jun tos na
sus ten ta ção do pro ces so de es ta bi li da de eco nô mi ca
e das gran des trans for ma ções das áre as eco nô mi cas
e so ci a is. Par ti dos que se sen tem res pon sá ve is pe los
avan ços con se gui dos a mi lhões de agri cul to res atra -
vés de pro je tos de eco no mia fa mi li ar, no sen ti do de
ob te rem os ju ros mais ba i xos da his tó ria do País, des -
ti na dos ao plan tio de suas sa fras e de te rem re cur sos
a fun do per di do para in fra-es tru tu ra, tudo den tro de
um pro ces so de mo crá ti co, des cen tra li za do, co man-
da do por co mi tês lo ca is em cada Mu ni cí pio. Par ti dos
que se sen tem res pon sá ve is pelo enor me pro ces so
de re for ma agrá ria ins ta la do nes te País – onde cen te-
nas e mi lha res de bra si le i ros, já cul ti van do as suas
ter ras, pos sam se or gu lhar, pela pri me i ra vez nas
suas vi das, de es ta rem fora da ex clu são so ci al. Par ti-
dos que con tri bu í ram e que con ti nu am a con tri bu ir,
efe ti va men te, para o Bra sil con se guir que 97% de
suas cri an ças es te jam fre qüen tan do as es co las do
en si no fun da men tal e que re du zi da fos se a taxa de
mor ta li da de in fan til, numa atu a ção co ra jo sa e com pe-
ten te do ex-Mi nis tro de Esta do da Sa ú de José Ser ra – 
aliás, o Bra sil foi o País que mais re du ziu a mor ta li da-
de in fan til nos úl ti mos dez anos. Par ti dos que pro por-
ci o na ram uma par ce ria ao Go ver no do Pre si den te

Fer nan do Hen ri que Car do so nos mo men tos bons e
di fí ce is e que, a par tir de ja ne i ro do pró xi mo ano, irão
go ver nar o fu tu ro do nos so País, com o Pre si den te
José Ser ra e com a nos sa va lo ro sa De pu ta da Rita
Ca ma ta na Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca.

As car tas es tão co lo ca das so bre a mesa. O nos -
so com pa nhe i ro José Ser ra é o can di da to da nos sa
co li ga ção à Pre si dên cia da Re pú bli ca. O PMDB lan -
çou o nome da De pu ta da Rita Ca ma ta, que foi con sa-
gra da pela Con ven ção do seu Par ti do, com am pla
ma i o ria dos vo tos, para ser a can di da ta a Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca.

A Con ven ção que es co lheu o nome da De pu ta-
da Rita Ca ma ta foi re a li za da de for ma am pla e de mo-
crá ti ca. É ver da de que, em al guns mo men tos, foi tu -
mul tu a da em ra zão da pre sen ça de fac ções, acon te-
ci men tos nor ma is den tro dos Par ti dos de mo crá ti cos.

Como tu ca no, fun da dor do PSDB na ci o nal e re -
gi o nal do meu Esta do de Ron dô nia, in clu si ve seu
Vice-Pre si den te, e hoje Se na dor da Re pú bli ca por
aque le Esta do, es tou con ten te com o re sul ta do das
re fe ri das con ven ções. Te nho a cer te za de que o Bra -
sil, para con ti nu ar no rumo cer to, man ter-se no ca mi-
nho se gu ro e imu ne às tem pes ta des que vêm das po -
lí ti cas eco nô mi cas de pa í ses vi zi nhos e do po pu lis mo
ir res pon sá vel, o que não é fá cil numa eco no mia glo -
ba li za da, con ti nu a rá a man ter a pro pos ta da es ta bi li-
da de do Pla no Real, e não po de re mos ad mi tir a des -
tru i ção des se pro je to para co me çar tudo de novo.

Não va mos des truí-la para co me çar do zero.
Não va mos fa zer a po lí ti ca de ter ra ar ra sa da para
ado tar pro pos tas que nin guém co nhe ce. Va mos ga-
ran tir, sim, um rumo cer to e se gu ro, avan çar na área
so ci al, com ba ter as de si gual da des e lu tar con tra a ex -
clu são so ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
mu i to or gu lho de ser um bra si le i ro, de ser do PSDB,
de ser Se na dor da Re pú bli ca e de re pre sen tar o Esta -
do de Ron dô nia no Con gres so Na ci o nal. Orgu lho-me
de vi ver com toda a mi nha fa mí lia no Bra sil. Aqui res -
pi ro ali vi a do cada vez que as sis to aos no ti ciá ri os da
im pren sa in ter na ci o nal so bre os pa í ses vi zi nhos.

O Bra sil, Sr. Pre si den te, gra ças a Deus, tem res -
pon sa bi li da de fis cal, tem es ta bi li da de eco nô mi ca,
tem rumo, tem po lí ti cas so ci a is, está avan çan do nas
po lí ti cas ru ra is e ur ba nas, está in ves tin do, como nun -
ca, nos en si nos fun da men tal e su pe ri or, tem pro pos-
tas que vi sam re du zir a dis cri mi na ção e as de si gual-
da des en tre os mais po bres e os mais ri cos, prin ci pal-
men te na ques tão ra ci al.
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No meu Esta do de Ron dô nia, Sr. Pre si den te, va -
mos ca mi nhar jun tos com o PMDB, va mos se guir a
ori en ta ção se gu ra dos nos sos com pa nhe i ros do Di re-
tó rio Na ci o nal do PSDB, sob a Li de ran ça fir me do
nos so Pre si den te José Ani bal, esse va lo ro so ron do ni-
en se de Gu a ja rá-Mi rim, hoje De pu ta do Fe de ral pelo
Esta do de São Pa u lo, que tan to tem or gu lha do essa
se le ta le gião de com pa nhe i ros que for mam o nos so
PSDB.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che -
gou a hora do em ba te de mo crá ti co. Os Par ti dos com
a suas co li ga ções irão apre sen tar os seus can di da tos
com os seus mais di ver si fi ca dos pro gra mas para que
o povo pos sa fa zer o seu jul ga men to li vre e cons ci en-
te da qui lo que de me lhor pos sa ser para a nos sa so ci-
e da de.

Co nhe ço de per to o com pa nhe i ro José Ser ra,
hoje como co le ga de Ban ca da no Se na do Fe de ral e
on tem como De pu ta do Fe de ral, ex-Mi nis tro do Pla ne-
ja men to e da Sa ú de, sem es que cer a sua par ti ci pa-
ção no ce ná rio da po lí ti ca es tu dan til à fren te da Pre si-
dên cia da União Na ci o nal dos Estu dan tes, UNE, na
sa gra da mis são de com ba te ao re gi me mi li tar em de -
fe sa da de mo cra cia.

Não que ro des me re cer os de ma is can di da tos,
mas acre di to no Bra sil, por que sin to que o seu cres ci-
men to é con se qüên cia da era FHC. Acre di to no Bra sil
por não ter ne nhu ma dú vi da da com pe tên cia, se ri e-
da de, ho nes ti da de e hon ra dez do nos so com pa nhe i ro
José Ser ra, que, a par tir de ja ne i ro do ano vin dou ro,
hon ra rá o le ga do de i xa do pelo nos so Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so em bus ca da con so li da ção
das idéi as da so ci al de mo cra cia rumo à mo der ni da de
do nos so País.

No pró xi mo dia 30 de ju nho, o nos so PSDB no
Esta do de Ron dô nia fará re a li zar a sua con ven ção re -
gi o nal para a ho mo lo ga ção da Co li ga ção
PSDB/PMDB/PPB. Ha ve re mos de bus car o en ten di-
men to da boa po lí ti ca na sua mais pro fun da sig ni fi ca-
ção como “arte de har mo ni zar as di fe ren tes idéi as e
pen sa men tos”.

Nes se dia, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, irei co lo car o meu nome à dis po si ção dos meus
com pa nhe i ros con ven ci o na is do meu Par ti do, como
seu fun da dor, ex-Pre si den te por inú me ras ve zes do
seu Di re tó rio Mu ni ci pal da ci da de de Vi lhe na, como
atu al Vice-Pre si den te do nos so Di re tó rio Re gi o nal,
como atu al Se na dor da Re pú bli ca, man da to con quis-
ta do de for ma iné di ta por in ter mé dio de uma luta ju di-
ci al que du rou sete lon gos anos, emol du ra da por lá -
gri mas de tris te za, con se qüên cia de equí vo cos e in-
jus ti ças, mas tam bém de ale gria, pro ve ni en tes da

emo ção do jul ga men to jus to da que les que, des pro vi-
dos da mal da de, ou sa ram pra ti car o di re i to fa zen do a
ver da de i ra jus ti ça. Gra ças a Deus e aos va lo ro sos
com pa nhe i ros, com a nos sa in sis tên cia e per se ve ran-
ça con se gui mos con quis tar esta ca de i ra no Se na do
Fe de ral, e a cada dia pro cu ro hon rá-la em nome do
povo de Ron dô nia.

Fe liz men te, en ga na ram-se os pes si mis tas. Ven -
ce mos aque la ter rí vel ba ta lha, ha ve re mos de ven cer
a pró xi ma, e o meu nome será co lo ca do à dis po si ção
dos meus com pa nhe i ros con ven ci o na is para con cor-
rer a uma vaga no Se na do pelo nos so PSDB e pela
co li ga ção. Des sa vez, Sr. Pre si den te, es pe ro a le al da-
de de al guns que de cer ta for ma tra ba lha ram para
que Chi co Sar to ri não che gas se ao Se na do Fe de ral.

Vou à Con ven ção do meu Par ti do de es pí ri to de -
sar ma do para ple i te ar o di re i to de con ti nu ar a ser vir
ao meu Esta do de Ron dô nia, ao meu Par ti do, ao meu
País, com de di ca ção, se ri e da de, ho nes ti da de e, so-
bre tu do, com alto es pí ri to de bra si li da de que sem pre
tem nor te a do a mi nha vida.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Con ce-
do a pa la vra, até o tér mi no des ta ses são, ao Se na dor
Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os mi nu tos fi na is
da ses são se rão o su fi ci en te para re gis trar um fato
ocor ri do on tem pela ma nhã no Mi nis té rio da Fa zen da.
Tes te mu nhei e pre sen ci ei a as si na tu ra do con tra to fir -
ma do en tre o Go ver no do Esta do de Ron dô nia, re pre-
sen ta do pelo Go ver na dor José Bi an co, e a Cor po ra-
ção Andi na de Fo men to, con tra to este de bus ca de
um cré di to ex ter no au to ri za do por esta Casa, con for-
me de cre to le gis la ti vo de al gu mas se ma nas atrás,
que vai re sul tar, Sr. Pre si den te, em am plos be ne fí ci os
para o Esta do de Ron dô nia.

Ape sar de to das as di fi cul da des e das ten ta ti vas
de en tra ve que hou ve na tra mi ta ção do pro je to de re -
so lu ção nes ta Casa, o fato con su mou-se, e o con tra to
foi as si na do.

Sr. Pre si den te, se gun do o tes te mu nho de ser vi-
do res do Mi nis té rio da Fa zen da e da Se cre tá ria do Te-
sou ro Na ci o nal, esse foi tal vez o con tra to que mais ra -
pi da men te tra mi tou pe los ór gãos do Go ver no Fe de ral
para ob ter o in dis pen sá vel aval do Go ver no Fe de ral
na ope ra ção de cré di to. Mas isso tem uma ex pli ca ção.
Deve-se exa ta men te à pos tu ra de re ti dão, de ab so lu-
ta trans pa rên cia no tra to da co i sa pú bli ca, de de cên-
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cia, de ho mem pú bli co que faz o que tem de ser fe i to,
que go ver na com a re a li da de e com os pés no chão,
pos tu ra que sem pre teve o Go ver na dor José Bi an co à 
fren te do Go ver no do Esta do.

E o re sul ta do po si ti vo para o Esta do está lá, a
olhos vis tos, para quem qui ser ver. Os avan ços que o
Go ver no do Esta do pro por ci o nou na área da pro du ção
e, so bre tu do, da edu ca ção, vêm ago ra ser co ro a dos de
êxi to, Sr. Pre si den te, me di an te esse em prés ti mo. Os
US$35 mi lhões, o equi va len te hoje a apro xi ma da men te
R$100 mi lhões, se rão in te i ra men te apli ca dos na cons -
tru ção de cer ca de 307 qui lô me tros de es tra das es ta du-
a is as fal ta das que be ne fi ci a rão vá ri os mu ni cí pi os do
Esta do. Faço aqui, Sr. Pre si den te, ques tão de di zer qua -
is se rão es ses Mu ni cí pi os: Co lo ra do; Ce re je i ras; Co -
rum bi a ra; Pi men te i ras, São Fe li pe; Ro lim de Mou ra;
Novo Ho ri zon te; Nova Bra zi lân dia; Pre si den te Mé di ci;
Ji pa ra ná e Nova Co li na; Vale do Pa ra í so; Ouro Pre to
do Oes te; The o bro ma, Jor ge Te i xe i ra; Jaru; Ca ca u-
lân dia; Alto Pa ra í so; Ma cha di nho; Ari que mes; Ca co al;
Andre az za e a li nha 208 de Ca co al.

São mais de trin ta lo ca li da des. Qu a se a me ta de
da po pu la ção do Esta do está sen do be ne fi ci a da por
es sas obras, cu jos re cur sos se rão apli ca dos exa ta-
men te na cons tru ção das es tra das.

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – A Pre si-
dên cia pror ro ga por mais três mi nu tos esta ses são,
para que o Se na dor Mo re i ra Men des con clua o seu
pro nun ci a men to.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Obri -
ga do, Sr. Pre si den te, pela de fe rên cia. Já es tou con-
clu in do o meu dis cur so.

Qu e ro ape nas di zer, Sr. Pre si den te, que o Go -
ver no an te ri or re ce beu cer ca de R$90 mi lhões quan -
do da ven da das Cen tra is Elé tri cas de Ron dô nia –
Ce ron – para a Ele tro nor te e nada apli cou no Esta do.
O Go ver no pas sa do des vi ou esse di nhe i ro, jo gou-o
na lata de lixo. Entre tan to, te nho cer te za de que es ses
US$35 mi lhões, que hoje re pre sen tam cer ca de
R$100 mi lhões, ha ve rão, na ver da de, nas mãos do
Go ver na dor José Bi an co, de se trans for mar em
R$110 mi lhões, por que S. Exª sabe re al men te como
apli car o di nhe i ro pú bli co e o faz com ab so lu ta res-
pon sa bi li da de e trans pa rên cia.

Assim, nes ta tar de, re gis tro esse even to da mais
alta im por tân cia, do qual tive a hon ra de ser par tí ci pe.
Cor ri atrás, ba ta lhei nes ta Casa, in ter ce di jun to à Mesa,
es go tei os pro ce di men tos que o Re gi men to Inter no me
per mi tia para agi li zar a vo ta ção, re sul tan do hoje em be -
ne fí cio para o nos so Esta do de Ron dô nia.

Esse era o meu re gis tro, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Obri ga-

do, Se na dor Mo re i ra Men des. V. Exª traz à Casa um
as sun to que tam bém me in te res sa, uma vez que fui
Re la tor des sa ma té ria na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

So bre a mesa, pro je tos de de cre to le gis la ti vo re -
ce bi dos da Câ ma ra dos De pu ta dos, que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 299, DE 2002.

(Nº 1.422/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato, que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de
Fru tal a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Fru tal, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 141, de 26 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Fru tal 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 Fru -
tal, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 624/01
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49. in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ção
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de
con for me os se guin tes atos e en ti da des

1 – Por ta ria nº 59, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
ARCC, Asso ci a ção Re me di en se Co mu ni tá ria de Co-
mu ni ca ção, na ci da de de Se nho ra dos Re mé di os – MG;

2 – Por ta ria nº 88, de 22 de fe ve re i ro de 2001 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ia pu en se de Ra di o di fu são,
na ci da de de Iapu-MG;

3 – Por ta ria nº 91, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra,
Ra dio Co mu ni tá ria Inter la gos, na ci da de de Cam po
do Meio – MG,

4 – Por ta ria nº 93, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ser ra de Ga lés, na ci da de de Pa -
ra u na – G0;
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5 – Por ta ria nº 139, de 26 de mar ço de 2001 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ami gos de Ta qua-
ra na, na ci da de de Ta qua ra na – AL;

6 – Por ta ria nº 140, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria União de São Ti a go
(ACCU), na ci da de de São Ti a go-MG;

7 – Por ta ria nº 141, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Fru tal,
na ci da de de Fru tal – MG;

8 – Por ta ria nº 142, de 26 de mar ço de 2001 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do Mu ni cí-
pio de Upa ne ma – RN, na ci da de de Upa ne ma – RN,

9 – Por tá ria nº 143, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria de Aju ri ca-
ba/RS, na ci da de de Aju ri ca ba – RS

10 – Por ta ria nº 144, dm26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Ver de Vida, na ci da de de Can doí-PR

11 – Por ta ria nº 145, de 26 de Dan ço de 2001
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba gi,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba – PR;

12 – Por ta ria nº 146, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ja cu tín guen se de Ra -
di o di fu são (ACCOJAR), na ci da de de .Ja cu tin ga – MG;

13 – Por ta ria nº 147, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção pró-Sa ú de de Fe i jó/AC, na ci da de de Fejó 
– AC;

14 – Por ta ria nº 198, de 18 de abril de 200l Asso -
ci a ção Cul tu ral e Edu ca do ra de Co mu ni ca ção Co mu-
ni tá ria, na ci da de de Gu a pi a çú – SP; e

15 – Por ta ria nº 205, de 18 de abril de 2001 —
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al de Tupi Pa u lis ta, na ci da de de Tupi Pa u lis ta -SP.

Bra sí lia, 22 de ju nho de 2001. – Mar co Ma ci el.

MC nº 239 EM

Bra sí lia, 17 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Co mu ni ca ção de Fru tal, com sede na ci da de de
Fru tal, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de man -

cha a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem era con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al o cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men-
tos, e ata dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000166/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 141, DE 26 DE mar ço DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
an ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53710.000166/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção de Fru tal, com sede na Pra ça Ma triz, nº
99, Cen tro, na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pela pre so de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20°01’30”S e lon gi tu de em
48°56’22”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz

Art. 4º Este ato so men te pro du zi ra efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do res pec ti vo De -
cre to Le gis la ti vo.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

12788 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002154    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Ata de fun da ção da Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de Co mu ni ca ção de Fru tal

Às 20 ho ras do dia oito de ja ne i ro de 1999, na
Pra ça da Ma triz, 99 – Edi fí cio Exe cu ti vo, Sala 801,
deu-se iní cio à Assem bléia Ge ral para a cri a ção da
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Fru tal.
Após fi car en ten di do en tre os pre sen tes a im por tân-
cia que a cri a ção des ta en ti da de re pre sen ta para a
co mu ni da de fru ta len se, es pe ci al men te no as pec to
de di vul ga ção e fo men to da cul tu ra, edu ca ção, arte
e es por te, pas sou-se a dis cus são a res pe i to da
apro va ção dos es ta tu tos so ci a is da as so ci a ção e
ele i ção de sua pri me i ra di re to ria e con se lho fis cal.
Dis cu ti dos e ana li sa dos seus ar ti gos, o es ta tu to foi
apro va do por una ni mi da de dos pre sen tes, pas san do
em se gui da à ele i ção dos mem bros da Di re to ria e
Con se lho Fis cal, fi can do as sim cons ti tu í dos:

Di re to ria
Di re tor-Pre si den te: Cris ti a ne Vi e i ra Oli ve i ra,

com po si to ra, sol te i ra bra si le i ra, re si den te na Rua
Raul Pa u la e Sil va, 51, Fru tal, Mi nas Ge ra is.

Di re tor Admi nis tra ti vo Fi nan ce i ro: Sa ma ro ne
Sou za Cos ta, re pre sen tan te co mer ci al, sol te i ro, bra si-
le i ro, re si den te na Pra ça da Ma triz, 99, Fru tal – Mi nas
Ge ra is.

Con se lho Fis cal
1 – Ju li a na Vi e i ra Oli ve i ra, em pre sá ria, na Rua

Ube ra ba, 8, Fru tal, Mi nas Ge ra is.
2 – Cle der Re sen de Sil va, téc ni co em ele trô ni-

ca, ca sa do, bra si le i ro, re si den te na Rua Raul Pa u la e
Sil va, 51, Fru tal, Mi nas Ge ra is.

Nada mais ha ven do a ser tra ta do, fi cou de ter mi-
na do que se la vras se a pre sen te ata que foi fe i ta por
mim, se cre tá rio ad hoc, Sa ma ro ne Sou za Cos ta,
ane xan do-a aos Esta tu tos apro va dos, re gis tran do-a
no Car tó rio com pe ten te para que sur ta seus efe i tos
le ga is e as si na da pe los pre sen tes.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 300, DE 2002

(Nº 1.426/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a çao de Pro te çao aos Ido sos e Ado les-
cen tes de Ca mo cim a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ca mo cim, 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 799, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de Pro te ção aos Ido sos e Ado les cen tes
de Ca mo cim a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ca mo cim, Esta do do Ce a ra.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MEN SA GEM Nº 638/01

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo do três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 736, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Sou sen-
se – ACRS, na ci da de de Sou sa – PB.

2 – Por ta ria nº 797, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alter na ti va de Ra di o di fu-
são, na ci da de de São Lou ren ço – MG.

3 – Por ta ria nº 798, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Pres ta do ra de Ser vi ços à Co mu ni da de
Ibi a en se – ASPLA, na ci da de dø Ibiá – MG.

4 – Por ta ria nº 799, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção de Pro te ção aos Ido sos e Ado les cen tes
de Ca mo cim, na ci da de de Ca mo cim – CE.

5 – Por ta ria n° 806, de 28 do de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria. de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Pe dro Go mes – ACOPE, na ci -
da de de Pe dro Go mes-MS;

6 – Por ta ria n° 36, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Ser ra Ver -
de FM, na ci da de de Ser ra nó po lis – GO

7 – Por ta ria n° 67, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio Fe li-
pen se, na ci da de do Fe li pe Gu er ra – RN;
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8 – Por ta ria n° 102, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi cen te “Ba -
cia do Rio Pa ra guai”, na ci da de de Ni o a que – MS; e

9 – Por ta ria n° 113, de 6 de mar ço de 2001 –
Con se lho de De sen vol vi men to da Co mu ni da de
“PULC” de São Gon ça lo do Sa pu caí, na ci da de São
Gon ça lo do Sa pu caí – MG.

 Bra sí lia, 26 de ju nho de2001. – Aé cio Ne ves.

MC 00197 EM

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de Pro te ção
aos Ido sos e Ado les cen tes de Ca mo cim, com sede
na ci da de de Ca mo cim, Esta do do Ce a rá, (ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei n°
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo -
io da co mu ni da de numa de mons tra ção de re cep ti vi-
da de da fi lo so fia da cri a ção des se bra ço da ra di o di-
fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e
a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des
pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan do
a  ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to, o
que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so nº 53650.002710/98,
que ora faço acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di-
ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral

Res pe i to sa men te,  – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 799, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to n° 2.815, de 3 de ju nho de
1996, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo n° 53650002710/98, re sol ve:

Art 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Pro te ção aos
Ido sos e Ado les cen tes de Ca mo cim, com sede na
Rua Ge ne ral Ti búr cio n° 162 – Cen tro, na ci da de de
Ca mo cim. Esta do do Ce a rá a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei n°
9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1996, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te Io ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 02°54’07”S e lon gi tu de em
40°50’38”W. uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 0102/2000-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53650002710/98, de
27-11-98.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

INTERESSADO: Asso ci a ção de Pro te ção aos Ido-
sos e Ado les cen tes de Ca mo cim, lo ca li da de Ca mo-
cim, Esta do do Ce a rá.

I – Intro du ção
1. A Asso ci a ção de Pro te ção aos Ido sos e Ado -

les cen tes de Ca mo cim, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ
sob o nú me ro 00.961.349/0001-90, no Esta do do Ce a-
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rá, com sede na Rua Ge ne ral Ti búr cio nº 162 – Cen -
tro, ci da de de Ca mo cim – CE., di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men tos da ta dos de 16 de no vem bro de 1998 e
19 de abril de 1999 subs cri tos por re pre sen tan te le-
gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi-
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – Pro ces-
so n° 53650002710/98 D.O.U., de 18 de mar ço de
1999, Se ção 3, que con tem pla o lo gra dou ro onde pre -
ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o sis te-
ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to n° 2.615, de
03 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Relatório

* Atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-02-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar n°
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-
vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
em face dos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 1 a 131, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua da Inde pen dên cia s/nº
– Cen tro, na ci da de de Ca mo cim, Esta do do Ce a rá,
de co or de na das ge o grá fi cas em 02°53’5l”S de la ti tu-
de e 40°50’36”W de lon gi tu de o que foi al te ra do para
02º54’17”S de la ti tu de e 40º50’28” de lon gi tu de. Ocor -
re que, aos 19 de abril de 1999 a Enti da de in for mou
novo en de re ço e as se guin tes co or de na das:
02°54’07”S de la ti tu de e 40°50’38” de lon gi tu de, con -
so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no
DOU,  de 18-03-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 12 e 15, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;
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– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ma men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci-
sos I, II, III, V, VIII e X da Nor ma nº 2/98, com pro-
van te de vá li da exis tên cia das en ti da des que ma ni-
fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te, efe ti va ção
de ne ces sá ria al te ra ção es ta tu tá ria, bem como
apre sen ta ção do Pro je to Téc ni co e pos te ri or ade-
qua ção do mes mo à Nor ma nº 2/98, (fls. 22 a 131).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 111, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta-
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 113 e 114.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to
16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de

Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos de 
ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção dos pre sen-
tes au tos, após de ti do exa me do rol de do cu men tos, os
qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Pro te ção aos Ido sos e Ado les-

cen tes de Ca mo cim,

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Osmun do Car ne i ro dos San tos

Vice-Pre si den te: Mag na Fer re i ra Lima

1ª Se cre tá ria: Ma ria José Fer nan des

2ª Se cre tá ria: Mar le ne Ara ú jo de Car va lho

1º Te sou re i ro: Ma ria Lu i za Fer nan des

2º Te sou re i ro: Lin do mar Go mes Ba ta lha

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ge ne ral Ti búr cio nº 162 – Cen tro, ci da de de 
Ca mo cim, Esta do do Ce a rá;

– co or de na das ge o grá fi cas
02°54’07” de la ti tu de e 40°50’38” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 113 e
114, bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni-
cas” .– fls. 111 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es -
ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de
pro te ção aos Ido sos e Ado les cen tes de Ca mo cim,
no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das
con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti-
vo nº 53650002710/98, de 27 de no vem bro de
1998.

Bra sí lia, 28 de no vem bro de 2000.
Re la tor da Con clu são Ju rí di ca Re la tor da Con -

clu são Téc ni ca
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 29 de se tem bro de 2000. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 29 de no vem bro de 2000. – Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
102/2000/DOSR/SSR/MC. Enca mi nhe-se à Con sul-
to ria Ju rí di ca para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 30 de no vem bro de 2000. – Pa u lo Me -
ni cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA
DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 40/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.780.000.076/99 de
14-4-1999.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

INTERESSADO: Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio Fe li pen se, lo ca li da de de Fe li pe Gu er ra,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
Fe li pen se, ins cri to no CGC sob o nú me ro
09.078.361/0001-25, no Esta do do Rio Gran de do
Nor te, com sede na Rua Te nen te Fran cis co Xa vi er, no 
22, Cen tro, Ci da de de Fe li pe Gu er ra – RN, di ri giu-se
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por 
meio de re que ri men to da ta do de 13-4-1999, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União — DOU,
de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “A de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-

ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 4 a 87, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Fran cis co Dió ge nes
s/nº, Ci da de Alta, Ci da de de Fe li pe Gu er ra, Esta do do 
Rio Gran de do Nor te, de co or de na das ge o grá fi cas
em 05°35’02”S de la ti tu de e 37º41’19”W de lon gi tu de,
re ti fi ca das em de cla ra ção, à fl. 48, em 5-9-2000, em
05°35’08”S de la ti tu de e 37°41’19”W, as qua is fo ram
ace i tas, cons tan do no For mu lá rio de Infor ma ções, às
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fls. 45 e 93, con so an tes aos da dos cons tan tes no avi -
so no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 40, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

–  in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

–  com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

–  si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

–  plan ta de ar ru a men to, en de re ços da 
sede e do sis te ma ir ra di an te;

–  ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), do su bi tem 6.7,
in ci so II da Nor ma nº 2/98, bem como com pro van te
de vá li da exis tên cia das en ti da des que ma ni fes ta-
ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te (fls. 43 a 92).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 45 e 93, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

–  iden ti fi ca ção da en ti da de;
–  os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

–  ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

–  di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 96 e 97. Na oca-
sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a
en ti da de de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o
mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria de 25,0 W.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

–  nome
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio

Fe li pen se.

–  qua dro di re ti vo
Pre si dente: José Ail ton Cos ta

Vice-Pre si den te: Wil son Pas co al de Bri to

1ª Se cre tá ria: Ma ria Dal va ci Ra ma lho

2ª Se cre tá ria: Re gi na Co e li da Cos ta

Te sou re i ro: José Alci o ne de Me ne zes

– Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Fran cis co Dió ge nes s/nº, Ci da de Alta, Ci da de
de Fe li pe Gu er ra, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

–  co or de na das ge o grá fi cas
05°35’08” S de la ti tu de e 37°41’19” W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 45 e 93, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
96 e 97, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio Fe li pen se, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.780.000.076/99,
de 14 de abril de 1999.

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2001. – Re la tor da con -
clu são Ju rí di ca – Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
A con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 42/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.670.000.485/98, de
4-9-98

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria

INTERESSADO: Asso ci a ção Rá dio Clu be Opção Co-
mu ni tá ria, lo ca li da de de Ca ta lão, Esta do de Go iás.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Rá dio Clu be Opção Co mu ni tá ria,
ins cri ta no CGC sob o nº 2.221.965/0001-30, no Esta -
do de Go iás, com sede na Av. Dr. La mar ti ne Pin to
Ave lar, s/nº, Vila Cha u de, Ci da de de Ca ta lão, GO, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 4 de se -
tem bro de 1998, subs cri tos pelo re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –  pre ten-
de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o sis te ma
ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “A de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de Fo lha nº 1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item I), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re si-
dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to às
nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das tro e
có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 1 à 208, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
de par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Dr. La mar ti ne Pin to Ave -
lar, s/nº, Vila Cha u de, Ci da de de Ca ta lão, Esta do de
Go iás, de co or de na das ge o grá fi cas em 18°10’40”S
de la ti tu de e 47°58’51”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3. Ocor re que a en ti da de apre sen-
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tou no vas co or de na das ge o grá fi cas em 18º09’17”S
de la ti tu de e 47°55’50”W de lon gi tu de.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos e
que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas in di-
ca das de ve ri am ser man ti das, pelo que se de pre en de
da me mó ria do do cu men to de fo lhas 60 a 63, de no mi-
na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da 
sede e do sis te ma ir ra di an te;

 – ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção de al te ra ção es ta tu tá ria, bem como apre sen ta-
ção dos do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci-
sos: II, III, V e VI, en tre ou tros, bem como do su bi-
tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma nº 2/98. (fls.
70, 71,198 e 201).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 184, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e 

de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an-
te e es tú dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor, an te na e tor re e li nha
de trans mis sor), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di an te e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ins ta la ção da an te na
e de ir ra di a ção, com in di ca ção de ca rac te-
rís ti cas elé tri cas da an te na.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 194 e 195.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Rá dio Clu be Opção Co mu ni tá ria

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Eni val Ma me de Leão
Vice-Pre si den te: Gu i lher me Cas tro Moya
1ª Se cre tá ria: Mag da Va lé ria da Sil va
2º Se cre tá rio: Ro nal do da Sil va
Su plen te: Di nal va Do ni ze te Ri be i ro
1º Te sou re i ro: Ada il son Fran cis co de Alme i da

2º Te sou re i ro: José Edson Antu nes
Su plen te: Se bas tião Car los Se ra fim
Dir. de Co mu ni ca ção: João Neto de Sou za
Su plen te: Luiz Má rio da Cos ta

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

– Av. Dr. La mar ti ne Pin to Ave lar, s/nº, Vila Cha -
u de, ci da de de Ca ta lão, Esta do de Go iás;

– co or de na das ge o grá fi cas
18°09’17”S de la ti tu de e 47°55’50”W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 184, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
Rad Com”, fls. 194 e 195, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Rá dio
Clu be Opção Co mu ni tá ria, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da-
de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.670.000.485/98,
de 4 de se tem bro de 1998. 

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2001. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca – Re la tor da con clu são Téc ni ca.
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De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 42/2001/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2001. – Pa u lo Me ni-

cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção)

12802 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002168    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12803

    169JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12804 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002170    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra Nos sa Se nho ra da Con ce i ção de Eu cli des da
Cu nha ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.606.415/0001-39, Esta do da Ba hia, com sede na
Rua D. Pe dro II, 715, Cen tro, ci da de de Eu cli des da
Cu nha – BA, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 24-9-1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de -
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, de
14-12-1998, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• Atos cons ti tu ti vos da en ti da de/ do cu men tos aces-
só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-
vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
em face dos di ta mes le ga is per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di -
ri gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de
re si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das tro e 
có pi as de do cu men tos pes so a is.......................

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 6 a 167, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
de par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• Infor ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça da Ban de i ra s/nº,
Cen tro, ci da de de Eu cli des da Cu nha, Esta do da Ba -
hia, de co or de na das ge o grá fi cas em 10º30’31”S de
la ti tu de e 39º00’59”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes no avi so no DOU de 14-12-1998,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 107, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;
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 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da 
sede e do sis te ma ir ra di an te;

 – ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), plan ta de ar ru a-
men to, de cla ra ção de acor do com o su bi tem
14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, bem como do su bi tem 6.7,
in ci sos III, IV, V, VIII da Nor ma nº 2/98, Ata de Ele i-
ção dos atu a is di ri gen tes de vi da men te re gis tra da,
es cla re ci men to so bre fun ci o ná ria pú bli ca e al te ra ção
es ta tu tá ria (fls. 113 a 168).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 169, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e 

de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an-
te e es tú dio; ....................................................

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 171 e 172.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

 – nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e

Cul tu ra Nos sa Se nho ra da Con ce i ção de Eu clí des da
Cu nha.

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Pa u lo Te o mar Bis po Car do so

Vice-Pre si den te: Gil van Vi e i ra Me ne zes

1ª Se cre tá ria:  Ma ria Ro dri gues Da mas ce no d’Abreu

2ª Se cre tá ria:  Lu cí lia Gu i ma rães Abreu

1º Te sou re i ro:  Mar co Antô nio da Sil va

2º Te sou re i ro: Isach Gon çal ves da Sil va

1º Dir. de Pa tri mô nio:  Se ve ri no Ra mos Car va lho da Sil va

2º Dir. de Pa tri mô nio: Ze na i de Alme i da Car me zim

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Pra ça da Ban de i ra, s/nº, Cen tro, ci da de de Eu -
cli des da Cu nha, Esta do da Ba hia;

– co or de na das ge o grá fi cas
10° 30’ 31”S de la ti tu de e 39°00’59”W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 169, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
Rad Com”, fls. 171 e 172, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção de Eu cli des da Cu nha, no sen ti do de con -
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.640.001.442/98, de
5-10-/1998.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – (as si na tu-
ra), Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 55/2001/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2001. – Pa u lo Me ni-

cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Cô ne go João
Par re i ras Vi la ça, com sede na ci da de de Car mo do
Ca ju ru, Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer lhe seja ou -
tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fi na li da-
de ex clu si va men te edu ca ti va, me di an te a uti li za ção
do ca nal 278E C.

2. De acor do com os ar ti gos 12 e 15 dos es ta tu-
tos da en ti da de e con for me ata de ins ti tu i ção da Fun -
da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Cô ne go João Par re i ras Vi -
la ça, la vra da em 6 de ou tu bro de 1997, de vi da men te
re gis tra da em 17 de ou tu bro de 1997, sob nú me ro
1.504, no Car tó rio de Tí tu los e Do cu men tos e Re gis-
tro Ci vil das Pes so as Na tu ra is e Ju rí di cas, na ci da de
de Car mo do Ca ju ru, MG, pre en chem os re qui si tos do 
Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de acor do com
a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

3. O Con se lho Di re tor com man da to de 10 (dez)
anos está as sim cons ti tu í do:

DIRETORIA
Cargos Nomes
Di re tor-Pre si den te Carlos Anderson da Silva
Se cre tá rio Cé lio Cor rêa da Cos ta
Di re to ra Adm. Fi nan ce i ra Ma ria Eli za be te da Sil va

4. A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da aos au tos, en con tran do-se às fls. 27 e se-
guin tes.

II – Do Mé ri to

5. A ou tor ga pelo Go ver no Fe de ral de per mis-
são, con ces são e au to ri za ção para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens está ad -
mi ti da na Cons ti tu i ção Fe de ral (le tra a, in ci so XII, do
art. 21).

6. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia

do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

7. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. ..............................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ços de ra di o di-
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.”

8. A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à Fun -
da ção en con tra-se em or dem. A en ti da de en ca mi-
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te rial
nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União em 19 de abril de 1999, às fls. 81.

9. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não im -
pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo De -
cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da pe los mes mos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen-
ci a men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-cen su ra.
Ma ria Anto ni e ta de Alva ren ga Gros si, Advo ga da

– OAB/DF – 5419
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.
Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999. – Na po leão Ema -

nu el Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 12 de ju lho de 1999. – Jay me Mar ques

de Car va lho Neto, Di re tor do De par ta men to de Ou -
tor gas e Li cen ci a men to.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 18 de ju lho de 1999. – Pa u lo Me ni cuc-
ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12819

    185JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12820 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002186    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12821

    187JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12822 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002188    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12823

    189JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12824 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002190    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12825

    191JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12826 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002192    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12827

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    193JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12828 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002194    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12829

    195JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12830 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

JUNHO 2002196    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12831

    197JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12832 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  21 12833

    199JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12834 Sexta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

I – Intro du ção

1. Fun da ção José Ri ba mar Lun gui nho de De-
sen vol vi men to ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.870.406/0001-50, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
com sede na Rua São Fran cis co, 66-A, Cen tro, ci da-
de de São Fran cis co do Oes te – RN, di ri giu-se ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 3-12-1998, cujo teor foi re -
ti fi ca do em de cla ra ção à fl. 5, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• Atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos aces só-
ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 

Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
em face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 2 a 117 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• Infor ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
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com cen tro lo ca li za do na Rua São Fran cis co, 66-A,
Cen tro, ci da de de São Fran cis co do Oes te, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, de co or de na das ge o grá fi cas
em 05º58’30”S de la ti tu de e 38º09’08”W de lon gi tu de,
con so an te os da dos cons tan tes no avi so no DOU de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 54, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

–  in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

–  com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

–  si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

–  plan ta de ar ru a men to, en de re ços da 
sede e do sis te ma ir ra di an te;

–  ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), do su bi tem 6.7,
in ci sos III, IV, V, VIII da Nor ma  nº 2/98, Ata de Ele i-
ção dos atu a is di ri gen tes, de vi da men te re gis tra da,
al te ra ção es ta tu tá ria, có pia do CNPJ da re que ren te,
com pro va ção de vá li da exis tên cia das en ti da des que 
ma ni fes ta ram apo io, de cla ra ção cons tan do o en de-
re ço da sede da re que ren te; bem como es cla re ci-
men tos acer ca de fun ci o ná rio pú bli co ocu pan te de
car go di re ti vo na en ti da de re que ren te e trans mis sor
cer ti fi ca do (fls. 57 a 117).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 74 e 113,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

–  iden ti fi ca ção da en ti da de;
–  os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e

de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio; ........................................................

–  ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

–  di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 86 – 87 e 108 –
109. Na oca sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da
es ta ção, a en ti da de de ve rá in di car o nome do fa bri-
can te e o mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria de 25,0 W.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

–  nome
Fun da ção José Ri ba mar Lun gui nho de De sen-

vol vi men to

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Eu gê nio de Fre i tas Lun gui nho

Vice-Pre si den te:  Eri van de Fre i tas Lun gui nho
Dir. Fi nan ce i ro:   Wal la ce de Cal das Mar tins
Dir. Se cre tá ria:   Ana Pa u la Sil va Mar tins

–  lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua São Fran cis co, nº 66–A, Cen tro, Ci da de de
São Fran cis co do Oes te, Esta do do Rio Gran de do
Nor te;

–  co or de na das ge o grá fi cas
05°58’30” S de la ti tu de e 38°09’08” W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 74 e 113, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 86 – 87 e 108 – 109, que se re fe re à lo -
ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Fun da ção José Ri -
ba mar Lun gui nho de De sen vol vi men to, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
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ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.780.000.321/98, 
de 8-12-1998.

Bra sí lia, 16 de ja ne i ro de 2001. –  Re la tor da
con clu são Ju rí di ca – Re la tor da con clu são Téc ni ca

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do

À Con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 44/2001/DOSR/SSR/MC
Enca mi nhe–se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 18 de ju nho de 2001. – Pa u lo Me nin-

cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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I – Intro du ção

Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu ral Pa dre De o cli des,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 2.565.564/0001-05, no
Esta do do Rio Gran de do Nor te, com sede na Rua
Antô nio Be zer ra Fer nan des, 334, Ari de Pi nho, Ci-
da de de Aca ri, RN, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men-
to da ta do de 8 de de zem bro de 1998, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex-
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU,
de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

A Re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos aces só ri os
4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de

Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-

ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor -
ma nº 2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di -
ri gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de
re si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 1 a 125, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Vi cen te de Mou ra, s/nº,
Ari de Pi nho, Ci da de de Aca ri, Esta do do Rio Gran de
do Nor te, de co or de na das ge o grá fi cas em 6°26’2”S
de la ti tu de e 36°38’42”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.
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10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 62 a 65, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da 
sede e do sis te ma ir ra di an te;

 – ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es -
ta tu tá ria, apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci so I, II e
VI, car tão de CNPJ, es cla re cer so bre di re to res fun-
ci o ná ri os pú bli cos, bem como, pos te ri or men te do
su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 02/98,
(fls. 73, 74, 75, 85 e 101).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 133, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 135 e 136. Na oca sião da so -
li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a Enti da de de-
ve rá in di car o nome do fa bri can te e o mo de lo do
trans mis sor cer ti fi ca do para o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria de 25,0W.

 15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

 – nome
Asso ci a ção Assis tên ci al Cul tu ral Pa dre De o cli-

des

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te:  Val ter Dan tas de Me de i ros
Vice-Pre si den te: Dul ce Wil lig de Albu quer que Car va lho
1º Se cre tá ria:  Ju a rez Alves da Sil va
2º Se cre tá rio:  José Re na to Dan tas Ara ú jo
1º Tesoureiro:    Maria Helena Dantas de Medeiros

 2º Te sou re i ro: Ma ria Sa lé sia Fer nan des

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Vi cen te de Mou ra, s/n.º, Ari de Pi nho, Ci da-
de de Aca ri, Esta do do Rio Gran de do Nor te

 – co or de na das ge o grá fi cas
06°26’02”S de la ti tu de e 36°38’42”W de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu lá rio
de in for ma ções téc ni cas”, fls. 133, que se re fe re à lo ca li-
za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se  de Insta la ção
da Esta ção de RADCOM”, fls. 135 e 136;

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Assis-
tên ci al Cul tu ral Pa dre De o cli des, no sen ti do de con -
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.780.000.332/98, de
10 de de zem bro de 1998.

Bra sí lia, 12 de Ja ne i ro de 2001.
Re la tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor da con clu são Téc ni ca
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. _ Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co o de na dor-Ge ral.
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De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 23 /2001/DOSR/SSR/MC.

Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -
me e pa re cer.

Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2001. Pa u lo Me ni cuc-
ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À co mis são de Eu ca ção.)
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I – Intro du ção

1. Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Ci da da nia,
ins cri to no CNPJ sob o nú me ro 01.219.241/0001–99,
no Esta do do Rio Gran de do Nor te, com sede na Av.
Dr. Gre gó rio de Pa i va, nº 29, Cen tro, Ci da de de Ale-
xan dria – RN, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 16 de ou tu bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan-
te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos aces só-
ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -

ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

–  Esta tu to So ci al;
–  ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
–  de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

–  ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

–  plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

–  in for ma ções com ple men ta res de di -
ri gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de
re si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 4 a 102, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Dr. Gre gó rio de Pa i va, nº
29, Cen tro, Ci da de de Ale xan dria, Esta do do Rio
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Gran de do Nor te, de co or de na das ge o grá fi cas em
06º24’51” S de la ti tu de e 38º00’52” W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de 
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 60, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da 
sede e do sis te ma ir ra di an te;

 – ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), plan ta de ar ru a-
men to, de cla ra ção de acor do com o su bi tem
14.2.7.1 ou 14.2.7.1.l da Nor ma nº 2/98, al te ra ção
es ta tu tá ria, có pia do CNPJ da re que ren te, bem
como com pro van te de vá li da exis tên cia das en ti da-
des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que-
ren te, en tre ou tras (fls. 65 a 110).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 76, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de  ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as

ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 90 e 91. Na oca-
sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a
Enti da de de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o
mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria de 25,0W.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

 – nome
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Ci da da nia.

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te:  José Iran Ara ú jo da Sil va
Vice-Pre si den te: Ma no le Fer re i ra de Eva ris to
1ª Se cre tá ria: Ma ria do So cor ro de Qu e i roz Sil va

2º Se cre tá rio:   Fran cis co Fer re i ra Jú ni or
 1º Te sou re i ro:  Fran cis co Ge nil do da Sil va
 2º Te sou re i ro:  Jú lio Cé sar de Sou za

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Dr. Gre gó rio de Pa i va, nº 29, Cen tro, Ci da de
de Ale xan dria, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

 – co or de na das ge o grá fi cas
060 24’ 51” 5 de la ti tu de e 380 00’52” W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 76, e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 90
e 91, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção da Rá -
dio Co mu ni tá ria Ci da da nia, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.780.000.257/98, de 16
de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 12 de Ja ne i ro de 2001.
 Re la tor da con clu são Ju rí di ca Re la tor da con -

clu são Téc ni ca
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De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. _ Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta

Co or de na dor-Ge ral

De acor do.

À con si de ra ção do se nhor Se cre tá rio de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. _ Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro va o Re la tó rio nº 039/2001/DOSR/SSR/MC
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2001. _ Pa u lo Me ni-

cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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RELATÓRIO Nº 114/2000  – DOSR/SSR/MC

I  – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Cul tu ral, Edu ca ci o nal e Rá dio
Co mu ni tá ria de Pi ra be i ra ba, ins cri ta no CGC/MF ou
CNPJ sob o nú me ro 2.470.593/1-98, no Esta do de San -
ta Ca ta ri na, com sede na Rua Con se lhe i ro Pe dre i ra nº
205 – Dis tri to de Pi ra be i ra ba, ci da de de Jo in vil le  – SC.,
di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 31 de agos to
de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons-
tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos aces só ri os
4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de

Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro-
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re gu-

la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor ma
nº 2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di -
ri gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de
re si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 2 a 238, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos  se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Con se lhe i ro Pe dre i ra nº 
205 – Dis tri to de Pi ra be i ra ba, na ci da de de Jo in vil le,
Esta do de San ta Ca ta ri na, de co or de na das ge o grá fi-
cas em 26°12’66,4”S de la ti tu de e 48°54’23,8”W de
lon gi tu de, ten do sido con si de ra do para efe i to de aná lise
o dis pos to na plan ta de ar ru a men to com co or de na-
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das em 26º12’26”S de la ti tu de e 48º54’23” de lon gi tu-
de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli-
ca do no D.O.U., de 18.03.1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 100 a 103, de no mi na do de ”Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com“.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da 
sede e do ir ra di an te;

 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção de do cu men tos dis pos tos no sub-item 6.7, in ci-
sos I, II, III, IV, V e VIII da Nor ma 02/98, com pro van te
de vá li da exis tên cia das en ti da des que ma ni fes ta ram
apo io à ini ci a ti va da re que ren te, efe ti va ção de ne ces-
sá ria al te ra ção es ta tu tá ria, bem como apre sen ta ção
do Pro je to Téc ni co e pos te ri or ade qua ção do mes mo
à Nor ma 02/98, (fls. 110 a 238).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“ – fls. 207, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 149 a 152. Na oca sião da so li ci-
ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a Enti da de de ve rá
in di car o nome do fa bri can te e o mo de lo do trans mis-

sor cer ti fi ca do para o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria de 25,0W.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

 – nome
Asso ci a ção Cul tu ral, Edu ca ci o nal e Rá dio Co-

mu ni tá ria de Pi ra be i ra ba,

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Van der lei De sor di
Vice-Pre si den te:  Ado lar Eich holz

1ª Se cre tá ria: La u ri ta Jan sen

2º Se cre tá rio: Ade nir Sa bel
Te sou re i ro: Val ter Oli ve i ra dos San tos
Dir. de Pro gra ma ção:  Ma u rí cio Eval do Fle ith

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Con se lhe i ro Pe dre i ra nº 205 – Dis tri to de
Pi ra be i ra ba, ci da de de Jo in vil le, Esta do de San ta Ca -
ta ri na;

 – co or de na das ge o grá fi cas
26º12’28” de la ti tu de e 48º54’23” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no ”Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção“  – fls. 149 a 152,
bem como ”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“ – fls 
207 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral,
Edu ca ci o nal e Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ra be i ra ba, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53820000610/98, de 02 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 28 de no vem bro de 2000.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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RELATÓRIO Nº 4/2000-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.720.000.083/99 ,
de 20-1-99.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Interessado: Fun da ção de Assis tên cia a
Ca rên cia So ci al, lo ca li da de de Ro sá rio, Esta do

do Ma ra nhão.

I  – Intro du ção

1. Fun da ção de Assis tên cia a Ca rên cia So ci al,
ins cri ta no CGC/MF sob o nú me ro 00.847.303./1-44,
no Esta do do Ma ra nhão, com sede na Rua 5, nº 395,
Mal vi nas, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
11 de ja ne i ro de 1999, subs cri to por re pre sen tan te le -
gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi-
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde Pro ces so nº 53.720.000.083/99 pre-
ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o sis te-
ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta ”a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998“. apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/ do cu men tos aces-
só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re -
gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor ma
nº 2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
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ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di -
ri gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de
re si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 1 à 77, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Be ne di to Le i te, nº 488,
Cen tro, na ci da de de Ro sá rio, Esta do do Ma ra nhão,
de co or de na das ge o grá fi cas em 2º56’4“ S de la ti tu de
e 44º14’38“W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 9-9-1999,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en-
de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 57, de no mi-
na do de ”Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com“.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da 
sede e do sis te ma ir ra di an te;

 – ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção de do cu men tos dis pos tos no sub-item 6.7, in ci-
sos: I, II, VI, en tre ou tros, bem como o sub-item
6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma 02/98. (fls. 206).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas’, fls. 65, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir -
ra di an te e es tú dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor, an te na e tor re e li nha
de trans mis sor), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di an te e in ten si da de de cam po no 
li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ins ta la ção da an te na
e de ir ra di a ção, com in di ca ção de ca rac te-
rís ti cas elé tri cas da an te na.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins -
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 78 e 79.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

 – nome
Fun da ção de Assis tên cia a Ca rên cia So ci al

 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Sô nia Ma ria Vi a na Bo ten tu it
Vice Pre si den te: Fran ci ne te Ma ri nho Fon se ca
1º Se cre tá ria: Ma ria de Je sus Alti na Mo ra es
2ª Se cre tá ria: Lu i za Sa i es Ma ci el
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1ª Te sou re i ra: Be nil de Ma ria Vi a na Bi ten tu it
2ª Te sou re i ra: Ma ria de Je sus Ferr re i ra
 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio
Rua Be ne di to Le i te, nº 488, Cen tro, na ci da de

de Ro sá rio, Esta do do Ma ra nhão;

 – co or de na das ge o grá fi cas
02º56’04“S de la ti tu de e 44º14’38“W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na ”Aná -
li se Téc ni ca de Rad Com“  – fls. 57 -, e que se re fe re à
lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Fun da ção de
Assis tên cia a Ca rên cia So ci al, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.720.000.083/99, de 20
de ja ne i ro de 1.999.

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000.

Re la tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor da con clu são téc ni ca
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000.
Co or de na dor Ge ral : Ha mil ton de Ma ga lhães

Mes qui ta
De acor do.
A con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 18 de se tem bro de 2000.
Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são Antô nio Car los Tar de li
Apro vo o Re la tó rio nº 0004/2000/DOSR/

SSR/MC. Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para
exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 18 de se tem bro de 2000
Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são Pa u lo

Me ni cuc ci

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Os Pro-
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 299 a 319, de
2002, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de 45 dias, nos ter mos do art. 233, § 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 (Jo nas Pi nhe i ro) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa apro vou os
Re que ri men tos nºs 213, 291 a 293, 299, 307 a 310,
de 2002, de au to ria dos Srs. Se na do res Ro meu
Tuma, Edu ar do Su plicy e Ari Stad ler, so li ci tan do in for-
ma ções a Mi nis tros de Esta do.

Co mu ni ca, ain da, que apro vou pa re cer so bre o
Pro je to de Re so lu ção nº 3, de 1995-CN, pelo ar qui va-
men to.

Essa ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia
opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ade mir Andra de, Edu ar do
Si que i ra Cam pos, Ma u ro Mi ran da, Car los Be zer ra,
João Alber to de Sou za e Jo nas Pi nhe i ro en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do 
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acos tu mou-se,
nes te País, a ver os re cur sos des ti na dos às es co las
irem min guan do pelo ca mi nho e qua se nada res tar
quan do che ga vam ao seu des ti no fi nal. O há bi to tan to
se foi per pe tu an do que qua se fez o mon ge, para lem -
brar o ve lho di ta do po pu lar. Nin guém mais se es pan-
ta va ou se in dig na va com os des vi os que ro ti ne i ra-
men te con su mi am as ver bas da edu ca ção. Fir mou-se
a idéia de que as sim era o na tu ral de ser e pon to fi nal.
A si tu a ção, hoje, já não é mais a mes ma, até por for ça
de le gis la ção mais efi ci en te so bre as for mas de fi nan-
ci a men to da edu ca ção.

A cri a ção do Fun def, o Fun do de Ma nu ten ção
e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal, re pre-
sen tou, sem dú vi da, uma con quis ta nes sa di re ção.
Cri a do por ini ci a ti va do MEC, o Fun def con tri bu iu
para cor ri gir uma gra ve dis tor ção na di vi são dos re -
cur sos des ti na dos à ma nu ten ção e ao de sen vol vi-
men to do en si no. Até en tão, a Cons ti tu i ção ape nas
de ter mi na va a apli ca ção obri ga tó ria de 25% das re -
ce i tas fis ca is em edu ca ção. Mas nada de fi nia quan -
to às res pon sa bi li da des de cada ní vel de go ver no
no en si no obri ga tó rio.

Ocor ria, en tão, uma de si gual da de ex tre ma men-
te per ver sa, se é que há de si gual da de que não seja
per ver sa. As ci da des mais ri cas, com re des mu ni ci pa-
is de en si no pe que nas e pou cos alu nos, ti nham di -
nhe i ro so bran do. As mais po bres, com gran des re des
e mu i tos alu nos, fi ca vam com di nhe i ro fal tan do.

A ma i or ino va ção do Fun def foi mo di fi car a es -
tru tu ra de fi nan ci a men to do en si no fun da men tal. Dos
25% des ti na dos à edu ca ção, os Esta dos têm de in-
ves tir 60% ex clu si va men te no en si no fun da men tal.
Cada Esta do e seus mu ni cí pi os pas sa ram a re ce ber
re ce i ta pro por ci o nal ao nú me ro de alu nos ma tri cu la-
dos em cada rede de en si no. Tam bém pas sou a ha ver
um gas to mí ni mo re la ti vo a cada alu no por ano. Sem -
pre que os re cur sos do Fun do, em um Esta do, não al -
can ça rem esse va lor mí ni mo, o Go ver no Fe deral de ve-
rá fa zer uma com ple men ta ção de ver bas.

É este úl ti mo pon to que vou to mar como epi cen-
tro para te cer as con si de ra ções, as qua is jul go ser im -
pe ri o so tra zer a esta Casa. Per ce be ram os Srs. Se na-
do res, pela mi nha fala até este mo men to, que não sou 
con trá rio ao Fun def. Te mos de re co nhe cer o im pac to
po si ti vo ca u sa do pelo Fun do nas re giões Nor te e Nor -
des te – mu i to ma i or que no Sul ou Su des te. Quan to
mais po bre o mu ni cí pio, ma i or foi o au men to no gas to
por alu no. Além dis so, os pro fes so res bra si le i ros do
en si no fun da men tal ti ve ram um au men to mé dio de
13%, uma vez que o Fun def es ta be le ce a par ce la de
60% dos re cur sos para pa ga men to dos pro fes so res.
O per cen tu al é ain da mu i to ba i xo para ele var o sa lá rio
dos pro fes so res ao ní vel que que ría mos, mas hou ve
mu ni cí pio no Nor des te em que o au men to che gou a
270%, dado o ina cre di tá vel va lor da re mu ne ra ção dos 
pro fes so res nes ses lo ca is, algo em tor no de 80 re a is
por mês. Isso tudo te mos de re co nhe cer, Sr. Pre si den-
te!

Mas há ques tões na apli ca ção do Fun def que
ain da pre o cu pam. Uma de las é a que me re fe ri an te ri-
or men te, qual seja, o des cum pri men to das de ter mi-
na ções do Fun do quan to aos va lo res mí ni mos anu a is
e quan to à com ple men ta ção que o Go ver no Fe de ral
deve re pas sar aos Esta dos.

O Pre si den te da Re pú bli ca, Sr. Pre si den te, tem
des res pe i ta do sis te ma ti ca men te a fór mu la pre vis ta
para o cál cu lo do va lor mí ni mo para o Fun def, con for-
me de ter mi na ção do art. 6º da Lei nº 9.424, de 1996.
Com que pro pó si to o cál cu lo não é res pe i ta do, Srªs e
Srs.Se na do res? Não o po de mos di zer, mas sa be mos
que quan to me nor o va lor mí ni mo anu al fi xa do pelo
Go ver no, me nor é o va lor da com ple men ta ção da
União.
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Acres ce que o Go ver no tem pro mo vi do um ver -
da de i ro ca lo te na com ple men ta ção que deve fa zer
aos Esta dos nos qua is o cus to por alu no fi cou aba i xo
da mé dia na ci o nal. O Go ver no tem re pas sa do, por de -
ter mi na ção pre si den ci al, va lo res in fe ri o res ao de ter-
mi na do pela Lei. Esse ca lo te não é de ago ra; vem
des de a cri a ção do Fun do, em 1998. Ao lon go dos úl ti-
mos anos, a dí vi da acu mu la da está be i ran do os 11 bi -
lhões de re a is.

A Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res
em Edu ca ção di vul gou em seu site a po si ção da en ti-
da de so bre o va lor mí ni mo do Fun def para 2002. Diz o 
do cu men to:

Em 1998, a di fe ren ça en tre o Va lor Mí -
ni mo Le gal (R$ 419,50) e o do De cre to (R$
315,00) foi de R$ 104,50 por alu no/ano.
Esta foi a dí vi da que o MEC con tra iu com
mi lhões de es tu dan tes do en si no fun da men-
tal. Em 2002, a di fe ren ça e, por con se qüên-
cia, o ca lo te do MEC por alu no será de
apro xi ma da men te R$ 237,08 para os es tu-
dan tes de 1ª a 4ª sé rie e de R$ 249,76 para
os ma tri cu la dos da 5ª a 8ª sé rie.

E sa bem com que alu nos o Go ver no está con -
tra in do dí vi da, Sr. Pre si den te? Não é, de cer to, com os 
alu nos pa u lis tas, ca ri o cas, ga ú chos, ca ta ri nen ses,
pa ra na en ses etc.; mas com os alu nos dos Esta dos de 
me nor ar re ca da ção per ca pi ta, jus ta men te os mais
po bres, os que mais ne ces si tam de edu ca ção de qua -
li da de, de es co las bem equi pa das, de pro fes so res
bem re mu ne ra dos! Estão sen do pre ju di ca das as cri -
an ças que mais ne ces si tam do im pul so da edu ca ção
para as cen de rem so ci al men te, as que mais pre ci sam
fa zer da es co la ri da de uma fer ra men ta para abrir por -
tas, as por tas de uma vida me lhor, de um fu tu ro mais
pro mis sor!

O que está fa zen do o Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so é um ver da de i ro cri me
de lesa-pá tria! Um cri me mu i to bem ca rac te ri za do
pelo no bre Co le ga, Se na dor Car los Be zer ra, como
cri me de res pon sa bi li da de! Con cor do com o no bre
Se na dor, quan do con si de ra que o Fun def de ve ria ser
um im por tan te ins tru men to para re du zir as dis pa ri da-
des na apli ca ção de re cur sos no en si no fun da men tal,
e en tre as re des es ta du al e mu ni ci pa is. Com esse
can to do cis ne, ou vi mos as láu re as à cri a ção do Fun -
def. No en tan to, os de se qui lí bri os en tre Esta dos per -
ma ne cem, por que o va lor mí ni mo na ci o nal vem sen -
do de fi ni do de for ma equi vo ca da pela União.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não es tou
aqui a fa lar ao léu, como se qui ses se ape nas com pa -

la vras mo di fi car o mun do! Ao to mar co nhe ci men to da
dis tor ção no cál cu lo do va lor mí ni mo anu al do Fun def,
sub me ti a esta Casa um pro je to de lei para mo di fi car a 
Lei nº 9.424, de 1996, que re gu la men ta a ma té ria.
Tra ta-se do PLS nº 67, de 22 de mar ço de 2000.

O ob je ti vo cen tral do re fe ri do pro je to é pro cu rar
cor ri gir os des vi os re sul tan tes de fa lhas na le gis la ção,
es pe ci al men te no que dis põe so bre a de fi ni ção do va -
lor mí ni mo e a con se qüen te com ple men ta ção por
par te do Go ver no Fe de ral de vi da aos Esta dos mais
po bres. Além dis so, o pro je to pro põe o for ta le ci men to
do pa pel dos con se lhos de acom pa nha men to e con -
tro le so ci al, abrin do a pos si bi li da de de par ti ci pa ção
dos le gis la ti vos lo ca is. Des ta for ma, pre ten de mos que 
o Fun def cor ra em tri lhos se gu ros, sem as ina ce i tá ve-
is dis tor ções que têm, la men ta vel men te, pon tu a do
seu fun ci o na men to.

Se gun do as in for ma ções le gis la ti vas da Casa, a 
ma té ria en con tra-se atu al men te na Co mis são de
Assun tos So ci a is, pron ta para en trar em pa u ta. É im -
pe ri o so que a pro po si ção vol te a ca mi nhar, pois o pa -
re cer da re la to ria está na CAS des de se tem bro do
ano pas sa do. Enquan to o pro je to dor me nas ga ve tas,
mais per dem os alu nos e pro fes so res mais ne ces si ta-
dos com tal de mo ra.

Tra mi tam com o meu pro je to ou tras ini ci a ti vas
de ilus tres Srs. Se na do res, que tra tam de ma té ria
aná lo ga. Por tan to, Sr. Pre si den te, não es tou so zi nho
nes sa ba ta lha. Acom pa nham-me os no bres Co le gas
Luiz Pon tes e Pa u lo Har tung, au to res de pro je tos de
lei que tam bém vi sam a mo di fi car a lei re gu la men ta-
do ra do Fun def.

Acom pa nha-nos o Se na dor Le o mar Qu in ta ni-
lha, ilus tre re la tor da ma té ria. Acom pa nham-nos to-
dos os de ma is Se na do res da Casa que tam bém lu-
tam para aca bar com a de si gual da de his tó ri ca en tre
Esta dos e Mu ni cí pi os, no ta da men te na di vi são dos
re cur sos des ti na dos à edu ca ção.

Não te nho dú vi da de que, pos ta em mar cha, a
ma té ria re ce be rá a ade são dos Srs. Se na do res, pois
to dos sa be mos que lu tar pela edu ca ção ja ma is é uma 
luta vã e in gló ria. É, no mí ni mo, es tar em pe nha do em
com ba ter as in jus ti ças so ci a is em um País ex tre ma-
men te de si gual e ex clu den te.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-

co/PSDB – TO) – Sr.Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, não é de ago ra que as ques tões re la ci o na das ao
meio am bi en te afli gem não ape nas meu pen sa men to,
mas tam bém a alma de to dos os in di ví du os des te pla -
ne ta. Nes te exa to mo men to, gos ta ria de cha mar a
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aten ção de to dos para o pro ble ma do aque ci men to
glo bal, so bre cu jos ma les o Jor nal de Bra sí lia dis ser-
tou cri ti ca men te há bem pou co tem po atrás, em um
lon go e in te res san te ar ti go. Nele, o jor nal de nun cia,
co ra jo sa men te, que a su per po pu la ção, o des ma ta-
men to, o lixo tó xi co e o efe i to es tu fa, tudo isso agra va,
em mu i to, as con di ções de so bre vi vên cia da Ter ra nos 
pró xi mos anos.

A acu sa ção é sé ria e me re ce uma re fle xão mais
cu i da do sa por par te de to dos os se to res da so ci e da-
de. Já há al guns anos, ci en tis tas do mun do in te i ro têm 
aler ta do para o pe ri go cres cen te do des res pe i to às
re gras bá si cas da pre ser va ção do meio am bi en te.
Enquan to isso, di ri gen tes po lí ti cos e di plo ma tas ain da
he si tam em to mar de ci sões mais aus te ras con tra os
efe i tos no ci vos das mu dan ças cli má ti cas. Como é sa -
bi do, tais mu dan ças exer cem efe i to drás ti co e trá gi co
so bre as es pé ci es ve ge ta is e ani ma is de nos so ecos -
sis te ma.

Cons ci en te do pe ri go que nos ron da, a Orga ni-
za ção das Na ções Uni das (ONU) di vul gou, no úl ti mo
mês de maio, um es tron do so re la tó rio, di men si o nan-
do a ex ten são da cri se eco ló gi ca e hu ma ni tá ria que
pro gres si va men te nos ater ro ri za. Estru tu ra do em ma -
pas re gi o na is, o do cu men to re i te ra que, ape sar das
con fi gu ra ções mul ti fa ce ta das, os pro ble mas eco ló gi-
cos se es pa lham igual men te pelo pla ne ta, uni for mi-
zan do, até cer ta me di da, uma sé rie de pon tos.

No que tan ge à ques tão do aque ci men to glo bal
em cur so, os des lo ca men tos das es pé ci es para as re -
giões me nos quen tes cons ti tu em suas prin ci pa is con -
se qüên ci as até o mo men to. Da li nha do Equa dor para
os pó los, das ba i xas al ti tu des para as mais al tas, todo
esse mo vi men to tem ad qui ri do uma ve lo ci da de ma i or
nos úl ti mos anos, trans for man do vi o len ta men te as
con di ções de re pro du ção dos am bi en tes na tu ra is. Por 
exem plo, ob ser va-se, com ma i or fre qüên cia, o sur gi-
men to tan to de aca sa la men tos ex tem po râ ne os quan -
to pos tu ras de ovos fora de épo ca em di ver sas es pé-
ci es de al tas la ti tu des.

Em que pe sem as con si de ra ções his tó ri cas so -
bre a re in ci dên cia do efe i to es tu fa na Ter ra, a mi gra-
ção atu al re la ci o na da a esse fe nô me no pode le var a
uma re du ção drás ti ca da bi o di ver si da de mun di al. Isso 
se ex pli ca por que, a des pe i to da len ta vi si bi li da de dos
da no sos efe i tos, não há como nos fur tar mos ao fato
de que a ma i o ria das es pé ci es en con tra-se, hoje, cir -
cuns cri ta às re ser vas e aos par ques, cuja lo ca li za ção
se vê mer gu lha da nas re des in trin ca das da ur ba ni da-
de, en tre es tra das, in dús tri as e so fis ti ca dos com ple-
xos agro pe cuá ri os. Evi den te men te, isso ca u sa pro-

fun das mu dan ças nas pa i sa gens e nas re la ções en tre
as es pé ci es.

Espe ci a lis tas nor te-ame ri ca nos do Cen tro de
Ciên ci as Apli ca das à Bi o di ver si da de, se di a do em
Was hing ton, já es ta be le ce ram no vas es tra té gi as para 
com ba ter os ma les do aque ci men to glo bal. Como
ilus tra ção, vale men ci o nar que os Esta dos Uni dos de -
ci di ram por ado tar a for ma ção de cor re do res bi o ló gi-
cos, com o pro pó si to de evi tar pro vá ve is on das ma ci-
ças de ex tin ção das es pé ci es. A bem da ver da de, a
apli ca ção des sas es tra té gi as ex tra po la o ter ri tó rio
nor te-ame ri ca no, ten do sido de tec ta da sua ação em
ecos sis te mas mais crí ti cos, como é o caso da Mata
Atlân ti ca no Bra sil.

Em suma, a si tu a ção eco ló gi ca no pla ne ta Ter ra
tem ad qui ri do pa ta ma res alar man tes, com pro me ten-
do a so bre vi vên cia sa u dá vel de nos sos fi lhos e ne tos.
Con tra isso, go ver nos do mun do in te i ro es tão sen do
ins ta dos a pres tar co la bo ra ção má xi ma e ace le ra da,
para evi tar a ocor rên cia de um mal ma i or. Nes se sen -
ti do, to das as na ções de vem apor sua as si na tu ra ao
Pro to co lo de Kyo to – do cu men to in ter na ci o nal que
pro põe me di das drás ti cas em fa vor da pre ser va ção
am bi en tal da Ter ra –, para cujo êxi to deve ser ur gen-
te men te en dos sa do por toda a po pu la ção mun di al.

Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, usu al men te, ao
pen sar mos na eco no mia go i a na, o pri me i ro seg men-
to que nos vem à men te é o agro pe cuá rio. Com efe i to,
a pro du ção ru ral do Esta do de Go iás é de ve ras pu jan-
te e cor res pon de à par ce la ma jo ri tá ria do con jun to de
nos sa eco no mia. No en tan to, a fir me e con tí nua mar -
cha do de sen vol vi men to go i a no não de pen de úni ca e
ex clu si va men te da no tá vel ex pan são e da am pla di -
ver si fi ca ção que hoje se ob ser vam em nos sa pro du-
ção agrí co la. É al vis sa re i ro ob ser var que, nos prin ci-
pa is cen tros ur ba nos do Esta do, o se tor in dus tri al vai
ga nhan do vul to, con so li dan do em pre en di men tos, ge -
ran do em pre gos, con tri bu in do para o au men to da ar -
re ca da ção tri bu tá ria e para um di na mis mo ain da ma i-
or de nos sa vida eco nô mi ca.

Um dos me lho res exem plos des se for ta le ci men-
to da pro du ção in dus tri al do Esta do de Go iás é o Pólo
Far mo quí mi co de Aná po lis.

Ini ci a do em 1989, com o es ta be le ci men to dos
la bo ra tó ri os Te u to e Neo Qu í mi ca no Dis tri to Agro in-
dus tri al da ci da de, o Pólo Far mo quí mi co de Aná po lis
já é, em ape nas 13 anos de exis tên cia, o se gun do
ma i or cen tro de pro du ção de me di ca men tos do País.
No que tan ge es pe ci fi ca men te à fa bri ca ção de ge né-
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ri cos, o pólo go i a no con cor re com Rio de Ja ne i ro e
São Pa u lo pela po si ção de ma i or fa bri can te.

De fato, nada me nos que um quar to das in dús-
tri as far ma cêu ti cas de ca pi tal na ci o nal es tão se di a-
das no Dis tri to Agro in dus tri al de Aná po lis (Daia),
onde atu al men te se ob ser va um rit mo fre né ti co de in -
je ção de re cur sos. O nú me ro de la bo ra tó ri os em ple -
na ope ra ção to ta li za onze. Cin co ou tros es tão em
cons tru ção: Ge ne xis, Ge no ma, Ge o lab, Mel con e
FBM. Em fase de pro je to e car ta con sul ta, en con-
tram-se mais nove, sen do dois de pro du ção de in su-
mos far ma cêu ti cos.

As cin co em pre sas de ma i or por te atu al men te lá 
es ta be le ci das pre ten dem in ves tir, em seu con jun to,
mais de R$100 mi lhões até 2004. Esses in ves ti men-
tos des ti nam-se a pro je tos que in clu em ex pan são das 
res pec ti vas plan tas in dus tri a is e par ce ria com gru pos
es tran ge i ros.

Com essa po lí ti ca agres si va, as in dús tri as far -
ma cêu ti cas se di a das em Aná po lis vão ra pi da men te
ga nhan do ter re no num mer ca do an tes do mi na do de
for ma in con tes te pe los fa bri can tes que ope ram no
Esta do de São Pa u lo. Ao mes mo tem po, afi nam os
ins tru men tos que os ca pa ci ta rão a dis pu tar, nas far -
má ci as, a ven da de me di ca men tos ge né ri cos e si mi-
la res.

Uma das já men ci o na das em pre sas pi o ne i ras a
se es ta be le ce rem na ci da de go i a na, a Neo Qu í mi ca,
re a li za, atu al men te, in ves ti men tos da or dem de 35
mi lhões de re a is para fi na li zar a pri me i ra eta pa do seu 
novo com ple xo fa bril. Ofe re cen do aos va re jis tas um
ca tá lo go que ar ro la 300 me di ca men tos si mi la res e 14
ge né ri cos, essa em pre sa vê-se com pe li da a cres cer,
como úni ca for ma de con se guir aten der as en co men-
das sem pre cres cen tes.

No ano pas sa do, a Neo Qu í mi ca ven ceu li ci ta-
ção para for ne cer um dos me di ca men tos com po nen-
tes do “co que tel” anti-aids ao Sis te ma Úni co de Sa ú-
de. No cer ta me, a em pre sa go i a na der ro tou a gi gan te
nor te-ame ri ca na Abbott La bo ra to ri es. Esse con tra to – 
que ab sor veu boa par te de sua ca pa ci da de pro du ti va
em 2001, pois de man da va a fa bri ca ção de 12 mi lhões
de cáp su las do me di ca men to – con tri bu iu para o seu
fa tu ra men to su pe ri or a 73 mi lhões de dó la res.

No cor ren te ano, a Neo Qu í mi ca es ta rá en vol vi-
da em nova dis pu ta com mul ti na ci o na is, para ven der
um ou tro dos me di ca men tos que in te gram o mes mo
“co que tel”. Nes se con tex to, a área de 81 mil me tros
qua dra dos, atu al men te ocu pa da pela em pre sa, re-
pre sen ta uma li mi ta ção, evi den ci an do-se di mi nu ta
para aten der à gi gan tes ca de man da por me di ca men-
tos. Daí, a im pe ri o sa ne ces si da de de ex pan são.

No en tan to, essa ne ces si da de de in ves tir na ex -
pan são dos ne gó ci os não é ex clu si vi da de de uma úni -
ca das em pre sas es ta be le ci das no Pólo Far mo quí mi-
co de Aná po lis. Ao con trá rio, tra ta-se de ne ces si da de
com par ti lha da por to das elas. O La bo ra tó rio Kin der,
por exem plo, as so ci ou-se a um gru po in di a no para
dis tri bu ir os me di ca men tos ge né ri cos por ele fa bri ca-
dos, ao mes mo tem po em que apos ta fir me no seg -
men to de fi to te rá pi cos. O La bo ra tó rio Duc to irá mais
que du pli car sua área fa bril, pas san do de 6 mil me tros
qua dra dos para 14 mil , ao cus to de R$15 mi lhões.

A em pre sa Gre enp har ma in ves te na cons tru ção
de la bo ra tó ri os es pe cí fi cos, para re a li zar tes tes de bi -
o e qui va lên cia de ge né ri cos. Até o fim des te ano, a in -
dús tria quer lan çar mais 50 pro du tos ge né ri cos e ou -
tros 50 si mi la res de mar ca. Os tes tes de bi o e qui va lên-
cia se rão con du zi dos em par ce ria com o Insti tu to de
Ciên ci as Far ma cêu ti cas e hos pi ta is lo ca is, para pos -
si bi li tar as aná li ses em pa ci en tes.

Para que se faça uma idéia do po ten ci al de re -
tor no des se in ves ti men to, bas ta di zer que cada tes te
des se gê ne ro cus ta em tor no de 100 mil re a is, e, atu -
al men te, eles são re a li za dos ape nas no Esta do de
São Pa u lo. So men te o La bo ra tó rio Te u to, fa bri can te
do ma i or nú me ro de ge né ri cos en tre as in dús tri as es -
ta be le ci das em Aná po lis, gas tou quan tia pró xi ma a 5
mi lhões e 200 mil re a is, até o ano pas sa do, em tes tes
de bi o e qui va lên cia e bi o dis po ni bi li da de e no re gis tro
de re mé di os. Para o cor ren te ano, a pre vi são é de dis -
pên di os da or dem de 3 mi lhões de re a is.

A par ti ci pa ção dos ge né ri cos no fa tu ra men to do
La bo ra tó rio Te u to – se gun do fon tes do se tor, te ria su -
pe ra do com fol ga os 100 mi lhões de re a is em 2001 –
vem cres cen do cons tan te men te. No ano 2000, ela foi
de 2,5%. Em 2001, atin giu 4,5%. Nes te ano, con si de-
ra da a in ten ção da em pre sa de lan çar 100 no vas
apre sen ta ções de ge né ri cos, a ex pec ta ti va é que
essa par ti ci pa ção sal te para 18,6%.

Ma i or em pre sa do pólo de Aná po lis, em pre gan-
do 2 mil do seu to tal de 5 mil tra ba lha do res e dis pon do
de uma ca pa ci da de de pro du ção da or dem de 360 mi -
lhões de uni da des anu a is, o La bo ra tó rio Te u to vem
cres cen do tam bém no mer ca do ex ter no. Nos pró xi-
mos qua tro anos, co lo ca rá com po nen tes do co que tel
anti-aids e ge né ri cos em far má ci as da Co réia do Sul e 
da Cos ta Rica. Ou tros pa í ses da Amé ri ca do Sul, bem 
como na ções afri ca nas cons ti tu em mer ca dos de
gran de in te res se para a em pre sa. Com es ses mer ca-
dos, o Te u to pre ten de fir mar con tra tos no va lor de 15
mi lhões de dó la res até o fi nal des te ano.

Da dos do Insti tu to de Ges tão Tec no ló gi ca Far -
ma cêu ti ca (IGTF) in di cam que as em pre sas em ope -
ra ção no Pólo Far mo quí mi co de Aná po lis já in ves ti-
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ram 350 mi lhões de re a is des de o co me ço da es tru tu-
ra ção des se cen tro de pro du ção de me di ca men tos,
no ano, nada lon gín quo, de 1989. A ine xis tên cia de
nú me ros ofi ci a is im pe dem que se sa i ba com pre ci são
os va lo res mo vi men ta dos anu al men te no Pólo. Po rém
as in for ma ções que aqui trou xe mos a res pe i to dos in -
ves ti men tos e dos ne gó ci os re a li za dos ou pro je ta dos
por al gu mas das prin ci pa is em pre sas lá se di a das são 
mais do que su fi ci en tes para que se pos sa di men si o-
nar a pu jan ça des se com ple xo in dus tri al.

Te mos, por tan to, em Aná po lis, mais um mo ti vo
de or gu lho para todo o povo go i a no. Um dos mais im -
por tan tes pó los far mo quí mi cos do País. Como afir mei
ao iní cio des ta fala, a ir re freá vel mar cha de Go iás no
rumo de seu ple no de sen vol vi men to não está na ex -
clu si va de pen dên cia de seu es pe ta cu lar po ten ci al
agro pe cuá rio. O Pólo Far mo quí mi co de Aná po lis é
uma ex ce len te amos tra da pro gres si va con so li da ção
de um ex pres si vo se tor in dus tri al no nos so Esta do.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im plan ta ção da
po lí ti ca que en se jou a exis tên cia dos me di ca men tos
ge né ri cos em nos so País é um avan ço in dis cu tí vel,
que be ne fi cia, so bre tu do, as ca ma das mais po bres da 
po pu la ção. Gra ças a essa ação, elas têm, hoje, con di-
ções de tra tar suas en fer mi da des com me nor com-
pro me ti men to de sua pe que na ren da, es co lhen do en -
tre uma va ri e da de de cer ca de 600 apre sen ta ções di -
fe ren tes des se tipo de pro du to.

Con tu do, há um pro ble ma sé rio que se vem ve ri-
fi can do em re la ção aos ge né ri cos em ci da des tão di -
fe ren tes quan to Bra sí lia, Rio de Ja ne i ro e Cu i a bá. Re -
fi ro-me à dis pa ri da de de pre ços en tre es ses me di ca-
men tos, que pode che gar até a 220% para o mes mo
me di ca men to, de acor do com ma té ria pu bli ca da pelo
jor nal O Glo bo, do dia 17 de mar ço pas sa do.

Se gun do o Gru po Pró-Ge né ri cos, ci ta do na
mes ma no tí cia, que re ú ne os 20 la bo ra tó ri os que pro -
du zem ou im por tam ge né ri cos, es sas dis pa ri da des
têm ori gem nas es tra té gi as de mar ke ting de cada
em pre sa. Enquan to al guns la bo ra tó ri os pre fe rem
ven der aba i xo do cus to para ga nhar mer ca do, ou tros
apos tam em es tra té gi as de dis tri bu i ção e ou tros pre -
fe rem in ves tir mais em pro pa gan da.

A Fo lha do Esta do, de Cu i a bá, do úl ti mo dia 21
de mar ço, que traz ma té ria se me lhan te so bre esse
as sun to, diz que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa -
ni tá ria (Anvi sa), do Mi nis té rio da Sa ú de, in for ma que
a úni ca obri ga ção dos la bo ra tó ri os é man ter os pre-
ços dos ge né ri cos 45% me nor, em mé dia, que os pre -
ços equi va len tes dos re mé di os de mar ca.

Mas não é o que diz o pre si den te do Con se lho Re -
gi o nal de Far má cia do Dis tri to Fe de ral, Antô nio Bar bo-
sa, se gun do ma té ria do Jor nal de Bra sí lia, da ta da de 8 
de no vem bro pas sa do. Para ele, “o ge né ri co tem que
ser o me di ca men to mais ba ra to do mer ca do, pois re ce-
be in cen ti vos do Go ver no, como pro pa gan da de gra ça,
alí quo ta zero para im por ta ção de ma té ria-pri ma e tem
des con tos no re gis tro dos re mé di os”.

Essa de cla ra ção do pre si den te do Con se lho
veio a pro pó si to de um ou tro pro ble ma re la ti vo a pre -
ços, re ve la do pelo re sul ta do de uma pes qui sa fe i ta
pelo pró prio Con se lho nas far má ci as do Dis tri to Fe de-
ral. A pes qui sa mos trou que 39 ge né ri cos es ta vam
mais ca ros que me di ca men tos de mar cas si mi la res,
com a di fe ren ça che gan do até a 78%. A Anvi sa diz,
em res pos ta, ain da se gun do o Jor nal de Bra sí lia,
que não se pode com pa rar ge né ri co com si mi lar por -
que os si mi la res não pas sam pe los tes tes de bi o e qui-
va lên cia, fe i tos em se res hu ma nos, e de equi va lên cia
far ma cêu ti ca, fe i tos em la bo ra tó ri os, a exem plo do
que ocor re com os ge né ri cos.

Sur ge, en tão, uma dú vi da. Se os si mi la res são
me di ca men tos se gu ros – como de vem ser –, não ha -
ve ria me i os para se ba ra te ar ain da mais os pre ços à
po pu la ção? Nes se caso, não de ve ria o Go ver no es tar
in ves tin do nes sa so lu ção? Afi nal, tudo o que se de se-
ja são re mé di os se gu ros e efi ca zes, ao me nor pre ço
pos sí vel.

De qual quer ma ne i ra, en ten do que se o Go ver-
no não tem me i os le ga is de con tro lar os pre ços dos
ge né ri cos, ou mes mo a sua re la ção de pre ço com os
si mi la res, pode atu ar para es ti mu lar a con cor rên cia e
for çar os pre ços des ses re mé di os para ba i xo. Para
isso, bas ta fa zer o uso que, aliás, con si de ro o mais
cor re to da ati vi da de pu bli ci tá ria no Go ver no.

As far má ci as têm obri ga ção de ter a re vis ta
ABCfar ma, na qual fi gu ram os pre ços dos ge né ri cos
da mes ma for ma que na pá gi na da Anvi sa na Inter net.
Além dis so, pelo te le fo ne 0800 da Agên cia, as pes so-
as tam bém po dem se in for mar gra tu i ta men te so bre
os pre ços des ses me di ca men tos. Só que uma imen sa
par ce la da po pu la ção não sabe dis so e pre ci sa ser in -
for ma da a res pe i to, para po der exer ci tar o seu di re i to
de es co lha.

Aí é que en tra a ação pu bli ci tá ria do Go ver no.
Por meio de cam pa nhas de gran de al can ce, fe i tas so -
bre tu do em rá dio e te le vi são, por que es ses são os
me i os de ma i or pe ne tra ção nas ca ma das mais po pu-
la res, de vem ser di vul ga dos am pla men te es ses me -
ca nis mos de con sul ta.

Com isso, a po pu la ção te ria me i os sim ples e efi -
ca zes de pes qui sar os pre ços dos me di ca men tos.
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Como van ta gem adi ci o nal, te ria a ga ran tia da Anvi sa
quan to à qua li da de dos pro du tos, uma vez que ela só
in for ma ria so bre aque les que re ce bem a chan ce la do
Mi nis té rio da Sa ú de.

Este é, em li nhas ge ra is, Sr. Pre si den te, o as -
sun to so bre o qual que ria me ma ni fes tar, com a su-
ges tão que me ocor reu ofe re cer. Com isso, acre di to
que te nha dado uma pe que na con tri bu i ção para um
ma i or avan ço na po lí ti ca dos ge né ri cos, em be ne fí cio
de toda a po pu la ção.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é cos tu me
acre di tar que o tem po ajus ta os es pa ços da con vi vên-
cia en tre as pes so as. O tem po de sar ma pa i xões, ar re-
fe ce âni mos exal ta dos, ama i na agru ras, fa vo re ce o
es que ci men to, des trói as ra zões dos con fli tos. O tem -
po re di men si o na ver da des ab so lu tas e re cria re a li da-
des no vas, fa zen do-as nas cer de ver da des pe que nas
e par ti lha das.

Não pa re ce ser esse o re sul ta do do que vem
ocor ren do com o re ni ten te, his tó ri co, in do má vel e
san gren to con fli to en tre Isra el e o povo pa les ti no. Os
anos, os me ses, os dias pas sam, e a si tu a ção se en -
ca i xa cada vez mais em uma pers pec ti va de exas pe-
ra ção, com pro vam a gra vi da de os acon te ci men tos
que têm cas ti ga do as duas na ções du ran te os úl ti mos
me ses. Isra el ar ra sa ci da des, mo ra di as e vi das hu ma-
nas, aci o nan do po de ro sos e so fis ti ca dos me i os de
guer ra. Pa les ti nos re vi dam ma tan do tam bém, fa zen-
do dos pró pri os cor pos ins tru men tos de sur pre sa,
des tru i ção e mor te. A cada novo ata que, no vas in cur-
sões; a cada nova in cur são, no vos ata ques. Ata ques,
ví ti mas e pre tex tos mes clam-se como em cal de i ra de
ódi os fer ven tes, em frê mi tos de es ter to res e de re no-
va dos ju ra men tos de vin gan ça.

O ho ri zon te de paz du ra dou ra, qua se for ma li za-
do há mais ou me nos dois anos em Camp Da vid,
vem-se des fa zen do, vem-se dis tan ci an do, des ti na do,
quem sabe, a tor nar-se uma mi ra gem a atra ir mi lha-
res de pes so as para a mor te, na ari dez de um de ser to
des pro vi do de re la ci o na men to e de ra ci o na li da de.

A ge nu í na paz não é fru to da ação de exér ci tos
que apli cam tec no lo gia de pon ta, nem de ho-
mens-bom ba que se des pe da çam. A ge nu í na paz
não se ali cer ça so bre es com bros, mu i to me nos so bre
ca dá ve res. Fun da-se, sem dú vi da al gu ma, em ver da-
des com par ti lha das, em ces sões re cí pro cas, em
com pro mis sos re sul tan tes de diá lo go, na com pre en-
são da jus ti ça real, que re co nhe ce e res pe i ta as ver -
da des re a is de cada povo, sem sub me ter a nin guém
pela sem-ra zão da for ça. Ho mens-bom ba e re ta li a-
ções nada mais pro du zem do que a fra gi li za ção das
pos si bi li da des de re to ma da do diá lo go e a dis se mi na-

ção do en ten di men to de que as con ver sa ções para a
paz são im pos sí ve is.

Di fun diu-se no mun do, após os aten ta dos de 11
de se tem bro de 2001, a idéia de um uni ver so po la ri-
za do en tre o Bem e o Mal. Há pa í ses onde mora o
Bem. Há pa í ses onde se alo jou o Mal. Estes e seus
ho mens de vem ser des tru í dos. Se me lhan te ma ni que-
ís mo, Sr. Pre si den te, Srªs e Se nho res Se na do res,
além de vi são re tró gra da e tra du to ra de uma eu ge nia
es ta pa fúr dia, em nada con tri bui para a paz. Pelo con -
trá rio, lan ça ba ses para ações de pre po tên cia, em de -
fe sa de po lí ti cas, de éti cas, de jus ti ças e de mo ra is cu -
jos úni cos pi la res são in te res ses he ge mô ni cos.

Su plan tan do a jus ti ça ou mar gi na li zan do-a com
re co nhe ci men tos par ci a is, não ha ve rá pos si bi li da de
de paz. Os pa râ me tros da jus ti ça es tão cla ra men te
de li ne a dos no que se re la ci o na aos di re i tos do Povo
Pa les ti no. São pa râ me tros, são me tas de do mí nio e
de cons ciên cia de to dos os po vos, me re ce do res da
so li da ri e da de ge ral. Nes se con tex to, deve ser re cha-
ça do com de ter mi na ção todo pla no es tran ge i ro que
vise a atin gir a in te gri da de re gi o nal ára be. De vem ser
con de na das a ocu pa ção is ra e len se dos ter ri tó ri os e
das ci da des pa les ti nas e sua sis te má ti ca opres são
com cha ci nas que atin gem, sem dis cri mi na ção, sem
dis su a são, ino cen tes, ve lhos, mu lhe res e cri an ças.
De vem ser aca ta das as re i vin di ca ções exis ten ci a is
des se povo, re pre sen ta das pelo di re i to de ter ri tó rio
pró prio, de re tor no dos re fu gi a dos, de au to de ter mi na-
ção e es ta be le ci men to de um es ta do in de pen den te.

A paz ou é jus ta e am pla, ou não é paz. A ava li a-
ção glo bal da re a li da de do Ori en te Mé dio so li di fi ca a
con vic ção de que nem a for ça bru ta, nem a mor te se -
rão ca mi nho para a re ver são dos acon te ci men tos e
para o aban do no da op ção pela tra gé dia. O ca mi nho
é o diá lo go, a co o pe ra ção, a dis po ni bi li da de para o re -
co nhe ci men to do es pa ço de cada povo. O ca mi nho é
a in te ra ção das cul tu ras e das ci vi li za ções, com fun -
da men to nos va lo res hu ma nís ti cos que sus ten tam a
igual da de de to dos, in dis tin ta men te.

Fora des sa pers pec ti va, o tem po con ti nu a rá ali-
men tan do a fal ta de ra zão dos con fli tos, ar man do as pa -
i xões, di vi din do o mun do en tre bons e maus, ar ma ze-
nan do e apro fun dan do o ódio e o cul ti vo da des tru i ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr.Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o as sun to que hoje me
traz aqui pode pa re cer de pe que na en ver ga du ra di an te
dos enor mes pro ble mas so ci a is que te mos no país.
Entre tan to, é por con si de rá-lo par te des se con tex to só -
cio-eco nô mi co que tem le va do os bra si le i ros a um gra -
du al em po bre ci men to que vou abor dá-lo, pois ele é im -
por tan te para os que o vi vem e a sua so lu ção é de
gran de re le vân cia para que o país te nha con di ções re -
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a is e su fi ci en tes para ori en tar, fis ca li zar e re pri mir a so -
ne ga ção fis cal em to das as suas for mas e em to dos os
ní ve is e es ca lões da so ci e da de.

Nes te mo men to em que se dis cu tem tan to as re -
ce i tas do Po der Exe cu ti vo e se fala no va men te so bre o
“dé fi cit” da Pre vi dên cia So ci al, está no Con gres so Na cio-
nal, para ser vo ta da, a Me di da Pro vi só ria nº 2.175-29,
que es tru tu ra as car re i ras de car gos do Fis co Fe de ral.

Essa Me di da Pro vi só ria ci ta da dis põe, para di -
zer re su mi da men te, so bre as três car re i ras res pon sá-
ve is pela ar re ca da ção tri bu tá ria na ci o nal, bem como
so bre as for mas de se ve ri fi car o cum pri men to, por
par te das em pre sas e do ci da dão, das suas obri ga-
ções tri bu tá ri as, tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as.

Com pe te ao Ser vi dor Pú bli co do Fis co, por
exem plo, o com ba te ao en ri que ci men to ilí ci to (ori gi-
na do pela so ne ga ção tri bu tá ria), a sus ten ta ção das
con tas da Pre vi dên cia So ci al (por meio da fis ca li za-
ção da adim plên cia dos con tri bu in tes) e a re pres são
ao tra ba lho es cra vo, ao tra ba lho in fan til e ao ser vi ço
de gra dan te (pela re pres são ao des cum pri men to de
nor mas tra ba lhis tas).

Cu i dar do Pla no de Car gos e Sa lá ri os des ses ser -
vi do res é, pois, ma té ria de gran de im por tân cia para o
país, prin ci pal men te no mo men to atu al, em que tor na tão 
evi den te a ne ces si da de de se or ga ni za rem as con tas pú -
bli cas para bus car o equi lí brio fi nan ce i ro do Esta do e de
com ba ter a cor rup ção sob to das as suas for mas.

É, por tan to, de ca u sar es tra nhe za a al guns e de
des per tar a im pa ciên cia de ou tros, que ma té ria tão
re le van te es te ja sen do re gu la da, há qua se três anos,
por um ins tru men to tão frá gil e tão tran si tó rio quan to é 
uma Me di da Pro vi só ria.

Res sal ta mos que o Pa re cer so bre a ma té ria, já
está pron to e foi cri te ri o sa men te ela bo ra do pelo no -
bre Re la tor da Co mis são Mis ta es pe cí fi ca, De pu ta do
Ro ber to Pes soa (PFL – CE), que só o con clu iu após
lon gas e pro fí cu as dis cus sões e ne go ci a ções com
au to ri da des do Po der Exe cu ti vo e com in te gran tes
dos car gos que for mam as car re i ras do Pla no do Fis -
co Fe de ral. Na ela bo ra ção do Pa re cer, o no bre De pu-
ta do pre o cu pou-se com to dos os de ta lhes, a co me çar
por cor ri gir as dis tor ções que pu des sem exis tir na MP,
in clu si ve as in cons ti tu ci o na li da des que ha via no tex to
ori gi nal, an tes mes mo que o Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral pre ci sas se fazê-lo, como vem acon te cen do re i te-
ra das ve zes em Me di das Pro vi só ri as.

Entre as cor re ções fe i tas no tex to ori gi nal da Me -
di da Pro vi só ria, des ta ca-se tam bém a da ta be la sa la ri-
al da car re i ra, prin ci pal men te no que diz res pe i to à re -
mu ne ra ção dos no va tos no ser vi ço pú bli co. A re mu ne-
ra ção ini ci al con ce di da pela Me di da Pro vi só ria con fi-
gu ra-se hoje como to tal men te in com pa tí vel com a im -
por tân cia e com a res pon sa bi li da de dos car gos. A re -
mu ne ra ção para os que in gres sam nas car re i ras da

Au di to ria Fis cal no âm bi to fe de ral está tão avil ta da que
tem fe i to com que bons pro fis si o na is se de sin te res sem
de in gres sar na car re i ra, ape sar de es tar mos em pe río-
do de gran de de sem pre go.

Le van ta men to fe i to pela Asso ci a ção Na ci o nal dos
Au di to res Fis ca is da Pre vi dên cia So ci al – ANFIP de-
mons tra que, a cada con cur so, o nú me ro de can di da tos
ins cri tos di mi nui mais e mais, em ra zão da ba i xa re mu-
ne ra ção, a qual está to tal men te in com pa tí vel com o ní -
vel de co nhe ci men to e de for ma ção exi gi dos para o de -
sem pe nho das ati vi da des ine ren tes ao car go. Como
exem plo, ci ta mos os con cur sos re a li za dos em 1997 e
em 2001: no pri me i ro, o nú me ro de ins cri tos pas sou de
cen to e vin te mil can di da tos, en quan to, no se gun do,
após a edi ção des sa Me di da Pro vi só ria, esse nú me ro
ba i xou para pou co mais de vin te mil ins cri tos.

Ou tra cor re ção im por tan te re a li za da pelo no bre
Re la tor diz res pe i to à ga ran tia de pa ri da de en tre ser -
vi do res ati vos e apo sen ta dos, con for me es ta be le ce a
Cons ti tu i ção ci da dã de 1988, em seu art. 40. O Go ver-
no, ape sar da ab so lu ta cla re za do tex to cons ti tu ci o-
nal, vem in sis tin do em sua pos tu ra equi vo ca da de
que brar o prin cí pio da pa ri da de, numa ati tu de, so bre-
tu do, an ti de mo crá ti ca e que re pre sen ta um mau
exem plo para os ci da dãos bra si le i ros, ten do em vis ta
que to dos têm cons ciên cia de que são obri ga dos a
res pe i tar a Cons ti tu i ção.

Sen do as sim, urge que ga ran ta mos a ce le ri da de
na vo ta ção da ma té ria, com a apro va ção do pa re cer do
Re la tor, De pu ta do Ro ber to Pes soa (PFL – CE).

Ter mi nan do, sa be mos que pre va le ce no Con-
gres so Na ci o nal a cons ciên cia quan to à ne ces si da de
de se mo der ni zar o país, do tan do-o de es tru tu ras pú -
bli cas com re cur sos hu ma nos que aten dam às cres -
cen tes de man das so ci a is.

Para que esse ob je ti vo de mo der ni da de seja al -
can ça do, é de ex tre ma ne ces si da de que seja vo ta da
essa ma té ria, cor ri gin do-a em suas de fi ciên ci as e in -
cons ti tu ci o na li da des e apri mo ran do-a para que con si-
ga mos cons tru ir um país ba se a do na Jus ti ça Fis cal e
no re co nhe ci men to da im por tân cia de um ser vi ço pú -
bli co de qua li da de.

Ma ni fes tan do des sa for ma o meu apo io a essa
ma té ria, ape lo aos lí de res par ti dá ri os que se em pe-
nhem em co lo cá-la em pa u ta para que seja vo ta da o
quan to an tes.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 05 
mi nu tos.)

(OS 16676/02)
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Ata da 93ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 21 de Ju nho 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. Edi son Lo bão e Na bor Jú ni or.

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

So bre a mesa o Expe di en te, que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2002
(Nº 6.022/2002, na Casa de Ori gem)

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

Dis põe so bre a in ci dên cia das con-
tri bu i ções para os Pro gra mas de Inte gra-
ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co (PIS/PASEP) e da
Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da
Se gu ri da de So ci al (COFINS), nas hi pó te-
ses que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As pes so as ju rí di cas fa bri can tes e as

im por ta do ras dos pro du tos clas si fi ca dos nos có di-
gos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Ta be la de Inci dên-
cia do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
(TIPI), apro va da pelo De cre to nº 4.070, de 28 de de -
zem bro de 2001, re la ti va men te à re ce i ta bru ta de -
cor ren te da ven da des ses pro du tos, fi cam su je i tas
ao pa ga men to das con tri bu i ções para os Pro gra-
mas de Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri-
mô nio do Ser vi dor Pú bli co (PIS/PASEP) e da Con -
tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So -
ci al (COFINS) às alí quo tas de um in te i ro e qua ren ta
e sete cen té si mos por cen to e seis in te i ros e se ten-
ta e nove cen té si mos por cen to, res pec ti va men te.

§ 1º O dis pos to no ca put, re la ti va men te aos pro -
du tos clas si fi ca dos no Ca pí tu lo 84 da TIPI, apli ca-se,
ex clu si va men te, aos pro du tos au to pro pul sa dos.

§ 2º A base de cál cu lo das con tri bu i ções de que
tra ta este ar ti go fica re du zi da:

I – em trin ta in te i ros e dois dé ci mos por cen to, no 
caso da ven da de ca mi nhões chas si com car ga útil
igual ou su pe ri or a 1.800kg e ca mi nhão mo no blo co
com car ga útil igual ou su pe ri or a 1.500kg, clas si fi ca-
dos na po si ção 87.04 da TIPI, ob ser va das as es pe ci-
fi ca ções es ta be le ci das pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral;

II – em qua ren ta e oito in te i ros e um dé ci mo por
cen to, no caso de ven da de pro du tos clas si fi ca dos
nos se guin tes có di gos da TIPI: 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5, 87.01, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02,
8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (so men te os
des ti na dos aos pro du tos clas si fi ca dos nos Ex 02 dos
có di gos 8702.10.00 e 8702.90.90)

§ 3º o dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, in clu si ve,
às pes so as ju rí di cas a que se re fe re o art. 17, § 5º, da
Me di da Pro vi só ria nº 2.189-49, de 23 de agos to de
2001.

Art. 2º Po de rão ser ex clu í dos da base de cál cu lo
das con tri bu i ções para o PIS/PASEP, da COFINS e do 
IPI os va lo res re ce bi dos pelo fa bri can te ou im por ta dor
nas ven das di re tas ao con su mi dor fi nal dos ve í cu los
clas si fi ca dos nas po si ções 87.03 e 87.04 da TIPI, por
con ta e or dem dos con ces si o ná ri os de que tra ta a Lei
nº 6.729, de 28 de no vem bro de 1979, a es tes de vi dos
pela in ter me di a ção ou en tre ga dos ve í cu los, e o
Impos to – so bre Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de 
Mer ca do ri as e so bre Pres ta ções de Ser vi ços de
Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu-
ni ca ções – ICMS in ci den te so bre es ses va lo res, nos
ter mos es ta be le ci dos nos res pec ti vos con tra tos de
con ces são.

§ 1º Não se rão ob je to da ex clu são pre vis ta no
ca put os va lo res re fe ri dos nos in ci sos I e II do § 2º do
art. 1º.

§ 2º Os va lo res re fe ri dos no ca put:
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I – não po de rão ex ce der a nove por cen to do va -
lor to tal da ope ra ção;

II – se rão tri bu ta dos, para fins de in ci dên cia
das con tri bu i ções para o PIS/Pa sep e da Co fins, à
alí quo ta de zero por cen to pe los re fe ri dos con ces-
si o ná ri os.

Art. 3º Fica re du zi da a zero por cen to a alí quo ta
das con tri bu i ções para o PIS/Pa sep e da Co fins re la ti-
va men te à re ce i ta bru ta da ven da:

I – dos pro du tos re la ci o na dos nos Ane xos I e II
des ta Lei;

II – dos pro du tos re fe ri dos no art. 1º, au fe ri da
por co mer ci an tes ata ca dis tas e va re jis tas, ex ce to as
pes so as ju rí di cas a que se re fe re o art. 17, § 5º, da
Me di da Pro vi só ria nº 2.189-49, de 23 de agos to de
2001.

Pa rá gra fo úni co. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri-
za do, me di an te de cre to, a al te rar a re la ção de pro du-
tos dis cri mi na dos nes ta Lei, em de cor rên cia de mo di-
fi ca ções na co di fi ca ção da TIPI.

Art. 4º O art. 5º da Lei nº 9.826, de 23 de agos to
de 1999, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 5º Os com po nen tes, chas sis, car -
ro ça ri as, aces só ri os, par tes e pe ças dos
pro du tos au to pro pul sa dos clas si fi ca dos nas
po si ções 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06
e 87.11, da TIPI, sa i rão com sus pen são do
IPI do es ta be le ci men to in dus tri al.

§ 1º Os com po nen tes, chas sis, car ro-
ça ri as, aces só ri os, par tes e pe ças, re fe ri dos
no ca put, de ori gem es tran ge i ra, se rão de-
sem ba ra ça dos com sus pen são do IPI quan -
do im por ta dos di re ta men te por es ta be le ci-
men to in dus tri al.

§ 2º A sus pen são de que tra ta este
ar ti go é con di ci o na da a que o pro du to, in -
clu si ve im por ta do, seja des ti na do a em-
pre go, pelo es ta be le ci men to in dus tri al ad -
qui ren te:

I – na pro du ção de com po nen tes,
chas sis, car ro ça ri as, aces só ri os, par tes ou
pe ças dos pro du tos au to pro pul sa dos;

II – na mon ta gem dos pro du tos au to-
pro pul sa dos clas si fi ca dos nas po si ções
84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03,
87.05, 87.06 e 87.11, e nos có di gos
8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI.

§ 3º A sus pen são do im pos to não im-
pe de a ma nu ten ção e a uti li za ção dos cré di-

tos do IPI pelo res pec ti vo es ta be le ci men to
in dus tri al.

§ 4º Nas no tas fis ca is re la ti vas às sa i-
das re fe ri das no ca put de ve rá cons tar a ex -
pres são “Sa í da com sus pen são do IPI” com
a es pe ci fi ca ção do dis po si ti vo le gal cor res-
pon den te, ve da do o re gis tro do im pos to nas
re fe ri das no tas.

§ 5º Na hi pó te se de des ti na ção dos
pro du tos ad qui ri dos ou im por ta dos com
sus pen são do IPI, dis tin ta da pre vis ta no
§ 2º des te ar ti go, a sa i da dos mes mos do
es ta be le ci men to in dus tri al ad qui ren te ou
im por ta dor dar-se-á com a in ci dên cia do
im pos to.

§ 6º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se,
tam bém, a es ta be le ci men to fi li al ou a pes soa
ju rí di ca con tro la da de pes so as ju rí di cas fa bri-
can tes ou de suas con tro la do ras, que ope re
na co mer ci a li za ção dos pro du tos re fe ri dos no
ca put e de suas par tes, pe ças e com po nen-
tes para re po si ção, ad qui ri dos no mer ca do in -
ter no, re ce bi dos em trans fe rên cia de es ta be-
le ci men to in dus tri al, ou im por ta dos.“(NR)

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no in ci so I do § 2º
do art. 5º da Lei nº 9.826, de 23 de agos to de 1999,
com a re da ção al te ra da por este ar ti go, al can ça, ex -
clu si va men te, os pro du tos des ti na dos a em pre go na 
pro du ção dos pro du tos au to pro pul sa dos re la ci o na-
dos nos Ane xos I e II des ta Lei.

Art. 5º As pes so as ju rí di cas fa bri can tes e as im -
por ta do ras dos pro du tos clas si fi ca dos nas po si ções
40.11 (pne us no vos de bor ra cha) e 40.13 (câ ma-
ras-de-ar de bor ra cha), da TIPI, re la ti va men te às ven -
das que fi ze rem, fi cam su je i tas ao pa ga men to das
con tri bu i ções para o PIS/Pa sep e da Co fins às alí quo-
tas de um in te i ro e qua ren ta e três cen té si mos por
cen to e seis in te i ros e seis dé ci mos por cen to, res pec-
ti va men te.

Pa rá gra fo úni co. Fica re du zi da a zero por cen to
a alí quo ta das con tri bu i ções para o PIS/PASEP e da
Co fins, re la ti va men te à re ce i ta bru ta da ven da dos
pro du tos re fe ri dos no ca put, au fe ri da por co mer ci an-
tes ata ca dis tas e va re jis tas.

Art. 6º O dis pos to nes ta lei não se apli ca a pro -
du tos usa dos.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir do pri me i ro dia do 
quar to mês sub se qüen te ao de sua pu bli ca ção.
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ANEXO II

1. Tu bos de bor ra cha vul ca ni za da não en du re ci-
da da po si ção 40.09, com aces só ri os, pró pri as para
má qui nas e ve í cu los au to pro pul sa dos das po si ções
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06;

2. Par tes da po si ção 84.31, re co nhe cí ve is como
ex clu si va ou prin ci pal men te des ti na das às má qui nas
e apa re lhos das po si ções 84.29;

3. Mo to res do có di go 8408.90.90, pró pri os para
má qui nas dos có di gos 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00 e 8433.5;

4. Ci lin dros hi dráu li cos do có di go 8412.21.10,
pró pri os para má qui nas dos có di gos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;

5. Ou tros mo to res hi dráu li cos de mo vi men to re -
ti lí neo (ci lin dros) do có di go 8412.21.90, pró pri os para
má qui nas dos có di gos 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00 e 8433.5;

6. Ci lin dros pne u má ti cos do có di go 8412.31.10,
pró pri os para pro du tos dos có di gos 8701.20.00,
87.02 e 87.64;

7. Bom bas vo lu mé tri cas ro ta ti vas do có di go
8413.60.19, pró pri as para pro du tos dos có di gos
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
8701.20.00, 87.02 e 87.04;

8. Com pres so res de ar do có di go 8414.80.19,
pró pri os para pro du tos dos có di gos 8701.20.00,
87.02 e 87.04;

9. Ca i xas de ven ti la ção para ve í cu los au to pro-
pul sa dos, clas si fi ca das no có di go 8414.90.39;

10. Par tes clas si fi ca das no có di go 8432.90.00,
de má qui nas das po si ções 8432.40.00 e 8432.80.00;

11. Vál vu las re du to ras de pres são clas si fi ca das
no có di go 8481.10.00, pró pri as para má qui nas e ve í-
cu los au to pro pul sa dos dos có di gos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05 e 87.06;

12. Vál vu las para trans mis sões óleo-hi dráu li cas
ou pne u má ti cas clas si fi ca das no có di go 8481.20.90,
pró pri as para má qui nas dos có di gos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433 .5;

13. Vál vu las so le nói des clas si fi ca das no có di go
8481.80.92, pró pri as para má qui nas e ve í cu los au to-
pro pul sa dos das po si ções 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05 e 87.06;

14. Embre a gens de fric ção do có di go
8483.60.1, pró pri as para má qui nas dos có di gos
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;

15. Ou tros mo to res de cor ren te con tí nua do có -
di go 8501.10.19, pró pri os para aci o na men to elé tri co
de vi dros de ve í cu los au to pro pul sa dos.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.022, DE 2001

Dis põe so bre a in ci dên cia das con-
tri bu i çõeS para os Pro gra mas de Inte gra-
ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co (PIS/PASEP) e da
Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da
Se gu ri da de So ci al (COFINS), nas hi pó te-
ses em que men ci o na, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As pes so as ju rí di cas fa bri can tes e as im -

por ta do ras dos pro du tos au to pro pul sa dos clas si fi ca-
dos nos có di gos 8429, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 8701,
8702, 8703, 8704, 8705 e 8706, da Ta be la de Inci dên-
cia do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos –
TIPI, apro va da pelo De cre to nº 3.777, de 23 de mar ço
de 2001, re la ti va men te às ven das que fi ze rem, fi cam
su je i tos ao pa ga men to das con tri bu i ções para os Pro -
gra mas de Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri-
mô nio do Ser vi dor Pú bli co – PIS/Pa sep e da Con tri-
bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al –
COFINS às alí quo tas de um in te i ro e qua ren ta e sete
cen té si mos por cen to e seis in te i ros e se ten ta e nove
cen té si mos por cen to, res pec ti va men te.

§ 1º O dis pos to no ca put, re la ti va men te aos pro -
du tos clas si fi ca dos no Ca pí tu lo 84 da TIPI, apli ca-se,
ex clu si va men te, aos pro du tos au to pro pul sa dos.

§ 2º A base de cál cu lo das con tri bu i ções de que
tra ta este ar ti go fica re du zi da:

I – em trin ta in te i ros e dois dé ci mos por cen to, no 
caso da ven da de ca mi nhões chas si com car ga útil
su pe ri or a 1.800kg. e ca mi nhão mo no blo co com car -
ga útil igual ou su pe ri or a 1.500kg., clas si fi ca dos na
po si ção 8704 da TIPI, ob ser va das as es pe ci fi ca ções
es ta be le ci das pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral;

II – em qua ren ta e oito in te i ros e um dé ci mo por
cen to, no caso de ven da de pro du tos clas si fi ca dos
nos se guin tes có di gos da TIPI: 8429, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5, 8701, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02,
8704.10.00, 8705 e 8706.00.10 Ex 01 (so men te os
des ti na dos aos pro du tos clas si fi ca dos no Ex 02 dos
có di gos 8702.10.00 e 8702.90.90).

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, in clu si ve,
às pes so as ju rí di cas a que se re fe re o art. 17, § 5º, da
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Me di da Pro vi só ria nº 2.189-49, de 23 de agos to de
2001.

Art. 2º Po de rão ser ex clu í dos da base de cál cu lo
das con tri bu i ções para o PIS/Pa sep e da Co fins os
va lo res re ce bi dos pelo fa bri can te ou im por ta dor nas
ven das di re tas ao con su mi dor fi nal dos ve í cu los clas -
si fi ca dos nas po si ções 8703 e 8704 da TIPI, por con ta
e or dem dos con ces si o ná ri os de que tra ta a Lei nº
6.729, de 28 de no vem bro de 1979, a es tes de vi dos
pela in ter me di a ção e en tre ga dos ve í cu los, nos ter -
mos es ta be le ci dos nos res pec ti vos con tra tos de con -
ces são.

§ 1º Não se rão ob je to da ex clu são pre vis ta no ca -
put os va lo res re fe ri dos nos in ci sos I e II do § 2º do art. 1º.

§ 2º Os va lo res re fe ri dos no ca put:
I – não po de rão ex ce der a doze por cen to do va -

lor to tal da ope ra ção;
II – se rão tri bu ta dos, para fins de in ci dên cia das

con tri bu i ções para o PIS/Pa sep e da Co fins, à alí quo-
ta zero pe los re fe ri dos con ces si o ná ri os.

Art. 3º Fica re du zi da a zero a alí quo ta das con tri-
bu i ções para o PIS/Pa sep e da Co fins re la ti va men te à 
re ce i ta bru ta da ven da:

I – dos pro du tos re la ci o na dos nos Ane xos I e II
des ta lei;

II – dos pro du tos re fe ri dos no art. 1º, au fe ri da
por co mer ci an tes ata ca dis tas e va re jis tas, ex ce to as
pes so as ju rí di cas a que se re fe re o art. 17, § 5º, da
Me di da Pro vi só ria nº 2.189-49, de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Os pro du tos re la ci o na dos no
Ane xo II se rão clas si fi ca dos na TIPI por ato do Po der
Exe cu ti vo.

Art. 4º O art. 52 da Lei nº 9.826, de 23 de agos to
de 1999, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 5º Os com po nen tes, chas sis, car ro ça ri as,
aces só ri os, par tes e pe ças dos pro du tos au to pro pul-
sa dos clas si fi ca dos nas po si ções 8429, 8432, 8433,
8701 a 8706 e 8711, da TIPI, sa i rão com sus pen são
do IPI do es ta be le ci men to in dus tri al.

§ 1º Os com po nen tes, chas sis, car ro ça ri as,
aces só ri os, par tes e pe ças, re fe ri dos no ca put, de ori -
gem es tran ge i ra, se rão de sem ba ra ça dos com sus-
pen são do IPI quan do im por ta dos di re ta men te por
es ta be le ci men to in dus tri al.

§ 2º Obser va do o dis pos to no § 3º, a sus pen são
de que tra ta este ar ti go é con di ci o na da a que o pro du-
to, in clu si ve im por ta do, seja des ti na do a em pre go,
pelo es ta be le ci men to in dus tri al ad qui ren te:

I – na pro du ção de com po nen tes, chas sis, car -
ro ça ri as, aces só ri os, par tes ou pe ças dos pro du tos
au to pro pul sa dos;

II – na mon ta gem dos pro du tos au to pro pul sa-
dos clas si fi ca dos nas po si ções 8429, 8432, 8433,
8701, 8702, 8703, 8705, 8706 e 8711, e nos có di gos
8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI.

§ 3º A sus pen são do im pos to não im pe de a ma -
nu ten ção e a uti li za ção dos cré di tos do IPI pelo res -
pec ti vo es ta be le ci men to in dus tri al.

§ 4º Nas no tas fis ca is re la ti vas às sa í das re fe ri-
das no ca put de ve rá cons tar a ex pres são “Sa í da com
sus pen são do IPI” com a es pe ci fi ca ção do dis po si ti vo
le gal cor res pon den te, ve da do o re gis tro do im pos to
nas re fe ri das no tas.

§ 5º Na hi pó te se de os pro du tos ad qui ri dos ou
im por ta dos com sus pen são do IPI te rem des ti na ção
dis tin ta da pre vis ta no § 2º, a sa í da de les do es ta be le-
ci men to in dus tri al ad qui ren te ou im por ta dor dar-se-á
com a in ci dên cia do im pos to.

§ 6º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, tam bém,
a es ta be le ci men to fi li al ou a pes soa ju rí di ca con tro la-
da de pes so as ju rí di cas fa bri can tes ou de suas con -
tro la do ras, que ope re na co mer ci a li za ção dos pro du-
tos re fe ri dos no ca put e de suas par tes, pe ças e com -
po nen tes para re po si ção, ad qui ri dos no mer ca do in -
ter no, re ce bi dos em trans fe rên cia de es ta be le ci men to
in dus tri al, ou im por ta dos.“ (NR)

Art. 5º O dis pos to no in ci so I do § 2º do art. 5º da
Lei nº 9.826, de 1999, al can ça, ex clu si va men te, os
pro du tos des ti na dos a em pre go na pro du ção dos pro -
du tos au to pro pul sa dos re la ci o na dos nos Ane xos I e II
des ta lei.

Art. 6º As pes so as ju rí di cas fa bri can tes e as im -
por ta do ras dos pro du tos clas si fi ca dos nas po si ções
4011 (pne us no vos de bor ra cha) e 4013 (câ ma-
ras-de-ar de bor ra cha), da TIPI, re la ti va men te às ven -
das que fi ze rem, fi cam su je i tos ao pa ga men to das
con tri bu i ções para o PIS/Pa sep e da Co fins às alí quo-
tas de um in te i ro e qua ren ta e três cen té si mos por
cen to e seis in te i ros e seis dé ci mos por cen to, res pec-
ti va men te.

Pa rá gra fo úni co. Fica re du zi da a zero a alí quo ta
das con tri bu i ções para o PIS/Pa sep e da Co fins, re la-
ti va men te à re ce i ta bru ta da ven da dos pro du tos re fe-
ri dos no ca put, au fe ri da por co mer ci an tes ata ca dis tas
e va re jis tas.

Art. 7º O dis pos to nes ta lei não se apli ca a pro -
du tos usa dos.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir do pri me i ro dia do
mês se guin te aos no ven ta dias pos te ri o res àque la pu -
bli ca ção.

Bra sí lia,
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ANEXO II

1. Tu bos de bor ra cha vul ca ni za da não en du re ci-
da da po si ção 4009, com aces só ri os, pró pri as para
má qui nas e ve í cu los au to pro pul sa dos das po si ções
8429, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
8701, 8702, 8703, 8704, 8705 e 8706;

2. Par tes re co nhe cí ve is como ex clu si va ou prin ci-
pal men te des ti na das às má qui nas e apa re lhos das po -
si ções 8429;

3. Mo to res do có di go nº 8408.90.90, pró pri os
para má qui nas dos có di gos nºs 8429, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;

4. Ci lin dros hi dráu li cos do có di go nº 8412.21.10, 
pró pri os para má qui nas dos có di gos nºs 8429,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;

5. Ou tros mo to res hi dráu li cos de mo vi men to re -
ti lí neo (ci lin dros) do có di go nº 8412.21.90, pró pri os
para má qui nas dos có di gos nºs 8429, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;

6. Ci lin dros pne u má ti cos do có di go nº 8412.3
1.10, pró pri os para pro du tos dos có di gos nºs 870
1.20.00, 8702 e 8704;

7. Bom bas vo lu mé tri cas ro ta ti vas do có di go nº
8413.60.19, pró pri as para pro du tos dos có di gos nºs
8429, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
8701.20.00, 8702 e 8704;
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8. Com pres so res de ar do có di go nº 8414.80.19, 
pró pri os para pro du tos dos có di gos nºs 870 1.20.00,
8702 e 8704;

9. Ca i xas de ven ti la ção para ve í cu los au to pro-
pul sa dos, clas si fi ca das no có di go nº 8414.90.39;

10. Par tes clas si fi ca das no có di go nº 8432.90.00,
de má qui nas das po si ções 8432.40.00 e 8432.80.00;

11. Vál vu las re du to ras de pres são clas si fi ca das
no có di go nº 8481.10.00, pró pri as para má qui nas e
ve í cu los au to pro pul sa dos dos có di gos nºs 8429,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 8701.
8702, 8703, 8704, 8705 e 8706;

12. Vál vu las para trans mis sões óleo-hi dráu li co
ou pne u má ti cas clas si fi ca das no có di go nº
8481.20.90, pró pri as para má qui nas dos có di gos nºs
8429, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;

13. Vál vu las so le nói des clas si fi ca das no có di go nº
8481.80.92, pró pri as para má qui nas e ve í cu los au to pro-
pul sa dos das po si ções 8429, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 e
8706;

14. Embre a gens de fric ção do có di go nº
8483.60.1, pró pri as para má qui nas dos có di gos nºs
8429, 8433.20, 8433.30.00, 843 3.40.00 e 8433.5;

15. Ou tros mo to res de cor ren te con ti nua do có -
di go nº 8501.10.19, pró pri os para aci o na men to elé tri-
co de vi dros de ve í cu los au to pro pul sa dos.

MENSAGEM Nº 1.382, 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 do Se nhor
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, o tex to do pro je to de
lei que ”Dis põe so bre a in ci dên cia das con tri bu i ções
para os, Pro gra mas de Inte gra ção So ci al e de For ma-
ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co (PIS/Pa sep) e
da Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de
So ci al (COFINS), nas hi pó te ses em que men ci o na, e
dá ou tras pro vi dên ci as“.

Bra sí lia, 13 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MF Nº 246 EM PL PIS PASEP

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da apre ci a-

ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei, que
”Dis põe so bre a in ci dên cia das con tri bu i ções para os
Pro gra mas de Inte gra ção So ci al e de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co (PIS/Pa sep) e da
Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de

So ci al (Co fins), nas hi pó te ses em que men ci o na, e dá 
ou tras pro vi dên ci as“.

2. A pre sen te pro pos ta ob je ti va in tro du zir, no se tor
au to mo ti vo, me ca nis mo de in ci dên cia mo no fá si ca, re la-
ti va men te à con tri bu i ção para o PIS/Pa sep e à Co fins,
que será con cen tra da nas ope ra ções de ven da pra ti ca-
das pe los fa bri can tes e im por ta do res de ve í cu los.

3. Pelo me ca nis mo pro pos to, fi cam de so ne ra dos
da in ci dên cia das re fe ri das con tri bu i ções to das as fa ses
pos te ri o res na ca de ia de co mer ci a li za ção de ve í cu los,
bem as sim as auto pe ças, me di an te ado ção de alí quo tas
zero.

4. Esse mo de lo tri bu tá rio, que se de mons trou
ple na men te efi caz, na ex pe riên cia vi vi da em re la ção
aos com bus tí ve is, re pre sen ta enor me sim pli fi ca ção
para o se tor pro du ti vo, além de im pli car con tro le fis cal
mais efi ci en te, re pre sen tan do, sem ne nhum exa ge ro,
ver da de i ra re for ma tri bu tá ria para esse seg men to da
eco no mia na ci o nal.

5. Re gis tre-se que to dos os cál cu los fo ram efe -
tu a dos de for ma a im pe dir qual quer re per cus são nos
pre ços fi na is dos re fe ri dos pro du tos, in clu si ve no que
se re fe re a ven das di re tas, hoje pra ti ca das pela in dús-
tria au to mo ti va, di re ci o na das a ór gãos pú bli cos e fro -
tis tas.

8. O mes mo me ca nis mo tri bu tá rio é pro pos to para 
o se tor de fa bri ca ção e co mer ci a li za ção de pne us.

9. Ade ma is, pro põe-se a al te ra ção do art. 5º da
Lei nº 9.826, de 23 de agos to de 1999, de for ma a es -
ten der aos fa bri can tes de au to pe ças o re gi me sus-
pen si vo ali es ta be le ci do, prin ci pal men te nas ope ra-
ções de im por ta ção des ses pro du tos.

10. Qu an to à ade qua ção à Lei Com ple men tar nº 
101, de 4 de maio de 2000, cum pre es cla re cer que a
po ten ci al per da de ar re ca da ção será com pen sá vel
por meio da ele va ção da alí quo ta do IPI in ci den te so -
bre au to pe ças, de for ma a tor nar ne u tro, do pon to de
vis ta ar re ca da tó rio, a al te ra ção su ge ri da, sen do que a 
re fe ri da ele va ção de alí quo tas será ob je to de pro pos-
ta de edi ção de de cre to tão logo seja edi ta da esta lei.

11. Ade ma is, o me lhor con tro le fis cal ad vin do
do mo de lo de tri bu ta ção pro pos to, como já ve ri fi ca-
do, in clu si ve, na exi to sa ex pe riên cia ve ri fi ca da no
se tor de com bus tí ve is, per mi te pre ver ga nhos de ar-
re ca da ção em de cor rên cia da re du ção da eva são
fis cal.

12. O re gi me de ur gên cia se jus ti fi ca pelo fato
de tra tar-se de ma té ria cu jos efe i tos de sim pli fi ca ção
e me lho ria na efi cá cia do con tro le fis cal de vem ser
im ple men ta das de ime di a to, prin ci pal men te se con -
si de ra da sua su je i ção do prin cí pio da no ven te na.

Res pe i to sa men te, – Pe dro Ma lan, Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 70, DE 2002 – COMPLEMENTAR

(Nº 183/2001 – Com ple men tar, na Casa de Ori gem).

Alte ra a lis ta de ser vi ços ane xa do
De cre to-Lei nº 406, de 31 de de zem bro de 
1968, com a re da ção dada pela Lei Com -
ple men tar nº 56, de 15 de de zem bro de
1987.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O item 77 da lis ta de ser vi ços ane xa ao

De cre to-Lei nº 406, de 31 de de zem bro de 1968, com
a re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº 56, de 15
de de zem bro de 1987, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

”77. Com po si ção grá fi ca, fo to com po si-
ção, cli che ria, zin co gra fia, li to gra fia, fo to li to-
gra fia e con fec ção de im pres sos grá fi cos,
ex ce to se des ti na dos a pos te ri or ope ra ção
de co mer ci a li za ção ou in dus tri a li za ção, ain-
da que in cor po ra dos, de qual quer for ma, a
ou tra mer ca do ria que deva ser ob je to de

pos te ri or cir cu la ção, quan do fi ca rão su je i tos
ao ICMS.“ (NR)

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
ORIGINAL Nº 183, DE 2001

Alte ra a lis ta de ser vi ços ane xa do
De cre to-Lei nº 406, de 31 de de zem bro de 
1968, com a re da ção dada pela Lei Com -
ple men tar nº 56, de 15 de de zem bro de
1987.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O item 77 da lis ta de ser vi ços ane xa ao

De cre to-Lei nº 406, de 31 de de zem bro de 1968. com
a re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº 56 de 15
de de zem bro de 1987, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

77. Com po si ção grá fi ca, fo to com po si ção, cli-
che ria, zin co gra fia, bi o gra fia, fo to li to gra fia e con fec-
ção de im pres sos grá fi cos, ex ce to se des ti na dos a
pos te ri or ope ra ção de co mer ci a li za ção ou in dus tri a li-
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za ção, ain da que in cor po ra dos, de qual quer for ma, a
ou tra mer ca do ria que deva ser ab je to de pos te ri or cir -
cu la ção, quan do fi ca rão su je i tos ao ICMS. (NR)

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 406, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1968

Esta be le ce nor mas ge ra is de di re i to
fi nan ce i ro, apli cá ve is aos im pos tos so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer-
ca do ri as e so bre ser vi ços de qual quer
na tu re za, e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI COMPLEMENTAR Nº 56,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1987

Dá nova re da ção à Lis ta de Ser vi ços
a que se re fe re o ar ti go 8º do De cre to-Lei
nº 406(1), de 31 de de zem bro de 1968, 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. 1º A Lis ta de Ser vi ços ane xa ao De cre to-Lei

nº 406, de 31 de de zem bro de 1968, com a re da ção
de ter mi na da pelo De cre to-Lei nº 834(2), de 8 de se -
tem bro de 1969, pas sa a ter a re da ção da lis ta ane xa
a esta Lei Com ple men tar.
....................................................................................

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI
COMPLEMENTAR Nº 56, DE 15 DE

DEZEMBRO DE 1987

Ser vi ços de:
....................................................................................

77. Com po si ção grá fi ca, fo to com po si ção, cli-
che ria, zin co gra fia, li to gra fia e fo to li to gra fia.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2002
(Nº 5.828/2001, na casa de ori gem)

Dis põe so bre a in for ma ti za ção do
pro ces so ju di ci al e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

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

Art. 1º O uso de meio ele trô ni co na co mu ni ca-
ção de atos e a trans mis são de pe ças pro ces su a is se -
rão ad mi ti dos nos ter mos des ta lei.

§ 1º O dis pos to nes ta lei apli car-se-á, in dis tin ta-
men te, aos pro ces sos ci vil, pe nal e tra ba lhis ta em to -
dos os gra us de ju ris di ção.

§ 2º O uso do meio ele trô ni co dis pen sa a apre -
sen ta ção dos do cu men tos ori gi na is.

Art. 2º O en vio de pe ti ções, de re cur sos e de ma-
is pe ças pro ces su a is por meio ele trô ni co será ad mi ti-
do àque les que se cre den ci a rem jun to aos ór gãos do
Po der Ju di ciá rio.

§ 1º O cre de ri ci a ni en to far-se-á me di an te pro ce-
di men to no qual es te ja as se gu ra da a ade qua da iden -
ti fi ca ção do in te res sa do.

§ 2º Ao cre den ci a do será atri bu i do re gis tro e
meio de aces so ao sis te ma, de modo a pre ser var o si -
gi lo, a iden ti fi ca ção e a au ten ti ci da de de suas co mu ni-
ca ções.

§ 3º Os ór gãos res pec ti vos de Se gun da Instân cia
po de rão cri ar um ca das tro úni co para as Jus ti-

ças res pec ti vas.
Art. 3º o en vio de pe ti ções, de re cur sos e de ma is

pe ças pro ces su a is por meio ele trô ni co con si de-
rar-se-á re a li za do no dia e hora de seu re ce bi men to
pelo pro ve dor do Ju di ciá rio.

Art. 4º A pu bli ca ção de atos e de co mu ni ca ções
pro ces su a is po de rá ser efe tu a da por meio ele trô ni co
e con si de ra da como data da pu bli ca ção a da dis po ni-
bi li za ção dos da dos no sis te ma ele trô ni co para con -
sul ta ex ter na.

Pa rá gra fo úni co. Os pra zos pro ces su a is te rão
iní cio no pri me i ro dia útil se guin te ao da pu bli ca ção fe -
i ta na for ma des te ar ti go.

Art. 5º Nos ca sos em que a lei pro ces su al exi gir
a in ti ma ção pes so al, as par tes e seus pro cu ra do res,
des de que pre vi an ten te ca das tra dos de acor do com o 
art. 2º, se rão in ti ma dos por cor re io ele trô ni co com avi -
so de re ce bi men to ele trô ni co.

§ 1º Os pra zos pro ces su a is te rão iní cio no pri -
me i ro dia útil se guin te ao re tor no do avi so de re ce bi-
men to de que tra ta o ca put des te ar ti go.

§ 2º De cor ri dos cin co dias do en vio de que tra ta
o ca put des te ar ti go sem con fir ma ção de re ce bi men-
to, a pu bli ca ção far-se-á na for ma pre vis ta no art. 4º.

Art. 6º As car tas pre ca tó ri as, de or dem e, de um
modo ge ral, to das as co mu ni ca ções ofi ci a is que tran -
si tem en tre ór gãos do Po der Ju di ciá rio, bem como en -
tre os des tes e dos de ma is po de res, far-se-ão pre fe-
ren ci al men te por meio ele trô ni co.

12936 Sábado  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 7º As pes so as de Di re i to Pú bli co, os ór gãos
da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta e suas re pre sen ta-
ções ju di ci a is de ve rão dis po ni bi li zar, em cen to e vin te
dias da pu bli ca ção des ta lei, ser vi ço de re ce bi men to e 
en vio de co mu ni ca ções de atos ju di ci a is por meio ele -
trô ni co.

Pa rá gra fo úni co. As re gras des ta lei não se apli -
cam aos Mu ni cí pi os, en quan to não pos su i rem con di-
ções téc ni cas de im ple men ta ção de sis te mas ele trô-
ni cos.

Art. 8º Os ór gãos do Po der Ju di ciá rio po de rão
de sen vol ver sis te mas de co mu ni ca ção de da dos, com
dis tri bu i ção de pro gra ma de aces so aos ca das tra dos
nos ter mos do art. 2º, que será de uso obri ga tó rio nas
co mu ni ca ções ele trô ni cas de que cu i da esta lei.

Pa rá gra fo úni co. O sis te ma será do ta do dos se -
guin tes re qui si tos:

I – avi so au to má ti co de re ce bi men to e aber tu ra
das men sa gens;

II – nu me ra ção au to má ti ca ou ou tro me ca nis mo
que as se gu re a in te gri da de do tex to;

III – pro to co lo ele trô ni co das men sa gens trans -
mi ti das, es pe ci fi can do data e ho rá rio;

IV – vi su a li za ção do ar qui vo para con fir ma ção
de seu teor e for ma an tes do en vio,

V – pro te ção dos tex tos trans mi ti dos, obs tan do
al te ra ções dos ar qui vos re ce bi dos;

VI – ar ma ze na men to por meio ele trô ni co dos
atos pra ti ca dos, bem como dos aces sos efe tu a dos na 
for ma des ta lei.

Art. 9º A re du ção a ter mo de atos pro ces su a is
po de rá ser efe tu a da com o em pre go de tec no lo gia de
gra va ção de som, ima gem ou re co nhe ci men to de voz, 
a cri té rio do ju í zo.

Art. 10. A con ser va ção dos au tos do pro ces so
po de rá ser efe tu a da to tal ou par ci al men te por meio
ele trô ni co.

Art. 11. Será as se gu ra da a re qui si ção, por via
ele trô ni ca, por par te dos Ju í zes e Tri bu na is, me di an te
des pa cho nos au tos, de da dos cons tan tes de ca das-
tros pú bli cos, es sen ci a is ao de sem pe nho de suas ati -
vi da des.

§ 1º Con si de ram-se ca das tros pú bli cos es sen ci-
a is, para os efe i tos des te ar ti go, den tre ou tros exis ten-
tes e que ve nham a ser cri a dos, ain da que man ti dos
por con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co ou em pre sas
pri va das, os que con te nham in for ma ções ne ces sá ri-
as a al gu ma de ci são ju di ci al.

§ 2º O aces so de que tra ta este ar ti go dar-se-á
por meio de co ne xão di re ta in for ma ti za da, te le má ti ca,

via cabo, aces so dis ca do ou qual quer meio tec no ló gi-
co dis po ní vel.

§ 3º Os ór gãos que man têm os re gis tros de que
tra ta este ar ti go, no pra zo de no ven ta dias, con ta dos a 
par tir do re ce bi men to da so li ci ta ção, dis po ni bi li za rão
os me i os ne ces sá ri os para o cum pri men to des ta dis -
po si ção.

Art. 12. Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias de -
po is de sua pu bli ca ção.
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PARECERES

PARECER Nº 633, 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 185, de
2001 (nº 715 de 2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca-
ção e Cul tu ra do Gama a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
do Gama, Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor  Val mir Ama ral

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 185, de 2001 (nº 715, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni-
ca ção e Cul tu ra do Gama a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de do Gama, Dis tri to Fe -
de ral.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 946, 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 75, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra do Gama:

• Pre si den te – José Ri ba mar de Mo ra es Sil va
• Vice-Pre si den te – Pe dro Ergnal do Gon ti jo
• 1º Se cre tá rio – Ma ria do So cor ro Cos ta Be zer-

ra
• 2º Se cre tá rio – Fran cis co Cláu dio Agui ar de

Andra de
• 1º Te sou re i ro – Enil son Vi e i ra das Ne ves
• 2º Te sou re i ro – Allan Bar bo sa de Sou za
• 1º Di re tor de Pa tri mô nio – Wan der Pe re i ra Te -

les

• 2º Di re tor de Pa tri mô nio – Antô nio de Sá Be -
zer ra

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 Arol de
de Oli ve i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de-
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten-
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 185, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra do Gama 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.
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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.
............................. .......................................................

PARECER Nº 634, 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 13, de
2002 (nº 1.141/2001, 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 Waldy Fre i tas,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ca ma ça ri, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al no 642, 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 815, de 28 de de -
zem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Waldy Fre i tas 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 Ca ma ça ri, 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 San tos Fi lho, 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 Waldy Fre i-
tas (cf. fls. 46):

Wan di le u za Ara ú jo Fre i tas – Pre si den te
Alex san dro Alves La cer da – Se cre tá rio
Ro sân ge la Pe re i ra de Alme i da – Te sou re i ra

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-
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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 13, de 2002.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002.
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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.

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

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 52.795, DE 31
DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.108, DE 24 
DE DEZEMBRO DE 1996

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

....................................................................................
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PARECER Nº 635, 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 24, de
2002 (nº 923/2001, 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 De sen vol vi men to Co mu-
ni tá rio de Ca be ce i ras a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ca be ce i ras do Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto

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 24, de 2002 (nº 923, 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 de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca be ce i ras
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ca be ce i ras do Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.354,
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 319,
de 5 de ju lho 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 art. 223, § 3º, 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 de De sen-
vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca be ce i ras (cf. fls. 229):

• Pre si den te – Ma ria de Lour des C. do
Nas ci men to

• Vice-Pre si den te – João Ba tis ta de
Sou sa

• Se cre tá rio – José Evan ge lis ta Tor res
Lo pes

• 2º Se cre tá rio – Ra i mun do No na to Ba-
tis ta La ges

• Te sou re i ro – Ma ria do Ro sá rio Bar bo-
sa Ma cê do

• 2º Te sou re i ro – Ma ria de Fá ti ma Ma cê-
do Ara ú jo

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, o De pu ta do Mar -
çal Fi lho.

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 24, 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 de De sen vol vi men to Co mu-
ni tá rio de Ca be ce i ras 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, 18 de ju nho de 2002.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  22 12945

    287JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12946 Sábado  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

.......... .........................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
......... ..........................................................................

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art  223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 636, 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 28, de
2002 (nº 937/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Di fu so ra Go mes Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po-
lis, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 2002 (nº 937, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Di fu so ra Go mes Ltda., para
ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.504,
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 do De cre to de 11 de
ou tu bro de 2000, que ou tor ga con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Di fu so ra Go mes Ltda. (cf. fl. 189):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Arno Go mes 70
• Ivo ne da Sil va Go mes 30

To tal de Co tas 100

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 Dr. Hé lio.

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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 28, 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 en ti da de Di fu so ra Go mes Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tros, Pre si den te, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
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....................................................................................

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

....................................................................................
Art 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 637, 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 35, de
2002 (nº 979/2001, 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 e Cul tu ral Co-
mu ni tá ria Dió ge nes Alme i da Ce les ti no a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de São Mi guel dos Cam -
pos, 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 Ger son Ca ma ta

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 35, de 2002 (nº 979, 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 Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Dió-
ge nes Alme i da Ce les ti no a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Mi guel dos
Cam pos, Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.680,
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 496,
de 23 de agos to 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 art. 223, § 3º, 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 Be ne fi-
cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Dió ge nes Alme i da Ce-
les ti no (cf fls. 102/103):

• Pre si den te – Cí ce ro No va is
• Vice-Pre si den te – José Be ne di to Alves
• Te sou re i ro – Je rô ni mo Fer re i ra da Sil va
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Ta ti a na Cor re ia dos

San tos
• Di re tor de Co mu ni ca ção – Cí ce ra Vi e i ra de

Alme i da No va is
• Di re tor de Cul tu ra – Mar cus Rob son do Nas ci-

men to Cos ta
• Di re tor de Espor te – José Mon te i ro Fal cão
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 Ne u ton Lima.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Ca sa, 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-
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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 35 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 Be ne fi cen te e Cul tu-

ral Co mu ni tá ria Dió ge nes Alme i da Ce les ti no 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.
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....................................................................................

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 o3 tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 638, 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 82, de
2002 (nº 1.050/2001, 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 Be ne fi cen te,
Artís ti ca e Cul tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio
e TV a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Gu a ra ni, Esta-
do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

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 82, de 2002 (nº 1.050, 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 Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e
Cul tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Gu a ra ni,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605,
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 475,
de 14 de agos to 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 art. 223, § 3º, 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 à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul tu ral Gu a ra ni en se de
Rá dio e TV (cf. fl. 22):

• Pre si den te – Zil da Mo ra es Pin to
• Vice-Pre si den te – Hil da Mo re i ra de Aze ve do
• Se cre tá rio-Exe cu ti vo – Di o go Mo ra es Vi e i ra

Pin to
• Te sou re i ro – Gil son Xa vi er de Aze ve do
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 Gus ta vo Fru et.

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-
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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 82, 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 Co mu ni tá ria Be ne fi-
cen te, Artís ti ca e Cul tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV
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, 18 ju nho de 2002.
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....................................................................................

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

........................................ ............................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

........................................ ............................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 639, 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 89, de
2002 (nº 1.098/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Di vi nó po lis Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Di vi nó-
po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta co mis são, para pa re cer, o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 89, de 2002 (nº 1.098, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Di vi nó po lis Ltda., para ex plo rar o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 816, 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 do De cre to de 23 de
maio de 2000 que re no va a con ces são para a ex plo ra-
ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio Di vi nó po lis Ltda., (cf. fl. 113):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
• Ail son de O. Cec cot ti 11.288
• Ama ril do José de Meio 11.288
• Antô nio F. Pe dro sa 11.288
• Antô nio O. Le mos 11.288
• Ou tros 14 aci o nis tas 158.03

To tal de Co tas 203.184

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 Babá.

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
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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 89, 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 en ti da de Rá dio Di vi nó po lis Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. – Pre si-
den te Ri car do San tos, Arlin do Por to, Re la tor.

12954 Sábado  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

....................................................................................
Art 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

............... .....................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 640, 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 99, de
2002 (nº 1.184/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à TVSBT – Ca nal 3
de Nova Fri bur go Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(te le vi são) na ci da de de Nova Fri bur go,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 99, de 2002 (nº 1.184, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à TVSBT – Ca nal
3 de Nova Fri bur go Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de
de Nova Fri bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.068,
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 do De cre to de 17 de
ju lho de 2000, que re no va a con ces são para a ex plo-
ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda.
(cf fl. 270):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Cín tia Abra va nel 556.875
• Car men Tor res Abra va nel 5.625

To tal de Co tas 562.500
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 José Men don ça Be -
zer ra.

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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 99, 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 en ti da de TVSBT – Ca nal 3 de
Nova Fri bur go Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc -

ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con-
ces são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do 
pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la-
tor.
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 641, 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 113, de
2002 (nº 1.001/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM de Ipo rá 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 Pi ra nhas, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 113, de 2002 (nº 1.001, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio EM de Ipo rá Ltda., para
ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pi ra nhas, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.681,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 652,
de 19 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, 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 à com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio FM de Ipo rá Ltda. (cf fl. 9):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Wan der ley Alves da Pa i xão 10.000
• Sô nia Ma ria Clé lia Ara ú jo Bar ce los 10.000

To tal de Co tas 20.000
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Nár cio Ro dri gues.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis-
la ti va.

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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 113, 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 en ti da de Rá dio FM de
Ipo rá Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos

e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do pro je-
to de de cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la tor.
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 642, 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 114, de
2002 (nº 1.003/2001, 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 Inte gra ção Co mu ni tá ria Ci-
da de Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra si-
lân dia, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 114, de 2002 (nº 1.003, 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 de Inte gra ção Co mu ni tá ria Ci da de Espe ran ça a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Bra si lân dia, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.744, 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 654, de 19 de 
ou tu bro 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 art. 223, § 3º 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 de Inte -
gra ção Co mu ni tá ria Ci da de Espe ran ça (cf. fl. 28):

• Pre si den te – Mar cos Edu ar do Cos ta
Bra sil

• Vice-Pre si den te – Wil son Pe re i ra dos 
San tos

• Se cre tá rio – José Luís Pe re i ra dos
San tos

• Te sou re i ro – Sa man ta Pe re i ra dos
San tos

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 Lu ci a no Zica.

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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 114, 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 de Inte gra ção Co mu-
ni tá ria Ci da de Espe ran ça 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, 18 de ju nho de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la-
tor.
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 643, 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 116, de
2002 (nº 1.017/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de São
José das Pal me i ras 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 
José das Pal me i ras, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor  Álva ro Dias

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 116, de 2002 (nº 1.017, 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 Edu ca ti va de São José das Pal me i ras
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 José das Pal me i ras, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.354, 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 312, de 5 de
ju lho 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
art. 223, § 3º 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
Edu ca ti va de São Jose das Pal me i ras (cf. fl. 24):

• Pre si den te – Re nil do No va is
• Vice-Pre si den te – Val di nei Luis Fe di uk
• 1º Se cre tá rio – Alba no Ni er de le
• 2º Se cre tá rio – Lha cer Alves Ibra him
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Alceu Orlan do Fleck
• Di re tor Fi nan ce i ro – Ra fa el Ber ga mas chi Ver ga ni
• Di re tor de Even tos e Di vul ga ções – Ilson Bar -

ba de Oli ve i ra
• Di re tor da Área Eco ló gi ca – Rui No va is
• Di re to ra da Área Cul tu ral – Le o pol di na da Con -

ce i ção Car do so Amé ri co
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 Nel son Pro en ça.

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
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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 116, 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 Edu ca ti va
de São José das Pal me i ras 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, 18 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te, Alva ro Dias, , Re la tor
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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.

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

PARECER Nº 644, 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 128, de
2002 (nº 1.157/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio Pan ta nal de Co xim
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Co xim, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 128, de 2002 (nº 1.157, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Rá dio Pan ta nal de Co xim
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Co xim, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.504,
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 do De cre to de 11 de
ou tu bro de 2000, que ou tor ga con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, 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 à com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda. (cf. fl. 5):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Tâ nia Ce za ret ti Di niz José 7 6.000
• Ade le i de dos San tos Alme i da 4.000

To tal de Co tas  80.000
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

de Ciên cia e Tec no lo gia. Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Egydio.

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-
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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 128, 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 en ti da de Rá dio Pan ta nal de Co-
xim Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na-
mos pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. – Pre si-
den te Ri car do San tos, Re la tor – Ju vên cio da Fon se ca.
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 645, 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 130, de
2002 (nº 1.202/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Mi la no FM Ltda., para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa ra-
na city, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 130, de 2002 (nº 1.202, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Mi la no FM Ltda., para ex plo-
rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pa ra na city, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.607,
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 597,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Mi la no FM Ltda., (cf. fl. 2):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Au gus to Te zel li Net to 75.000
• Mar yan ge la Cou ra ça Te zel li  75.000

To tal de Co tas 150.000
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor, De pu ta do Nár cio Re i nal do
Mo re i ra.

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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 130, 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 en ti da de Mi la no FM Ltda., aten -

deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li-
tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na mos pela apro-
va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti-
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 28 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 646, 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 131, de
2002 (nº 1.203/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Rá dio Itaí de Rio Cla ro 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 So -
no ra, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 131, de 2002 (nº 1.203, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Itaí de Rio Cla ro
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de So no ra, Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.607,
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 600,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
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 à com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda. (cf. fl. 6):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Adão de Mou ra Bor ges 50
• José Ri nal do da Sil va 50

To tal de Co tas 100
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 sua re la to ra, De pu ta da Lu i za Erun di na.

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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 131, 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 en ti da de Rá dio Itaí de
Rio Cla ro Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni-

cos e le ga is para ha bi li tar se à ou tor ga da per mis-
são, opi na mos pela apro va ção do ator, na for ma do
pro je to de de cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 131/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES

12968 Sábado  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002310    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

..................................... ...............................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 647, 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 137, de
2002 (nº 1.207, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que “apro va o ato que ou tor-
ga per mis são ao Sis te ma Cos ta Dou ra da
de Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Ma ra go gi,
Esta do de Ala go as”.

Re la tor: Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho

Re la tor Ad Hoc: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 137, de 2002 (nº 1.207, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Cos ta Dou ra da de 
Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Ma ra go gi, Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.671,
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 614,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Sis te ma Cos ta Dou ra da de Co mu ni ca ção
Ltda., (cf. fl. 8):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Fran cis co Lo pes Alves Pin to 5.000
• Nil ton Ta deu Lira Neto 5.000

To tal de Co tas 10.000
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor, De pu ta do Áti la Lira.

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-
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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 137, 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 en ti da de Sis te ma Cos ta Dou ra da
de Co mu ni ca ção Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per -
mis são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do 
pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. – Pre si-
den te, Ri car do San tos – Re la tor, Ger son Ca ma ta.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 137/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 648, 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 140, de
2002 (nº 1.212/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção A Voz do Povo A Voz de Deus 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ara pi ra ca, Esta do de
Ala go as.

Re la tor: Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho

Re la tor ad hoc Se na dor Ger son Ca ma ta

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 140, de 2002 (nº 1.212, 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 A Voz do Povo A Voz de Deus a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ara pi ra ca, Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.689,
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 546,
de 14 de se tem bro 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 art. 223, § 3º, 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 A Voz do
Povo A Voz de Deus (cf. fl. 17):

• Pre si den te – Aldo de Melo Bran dão
• Vice-Pre si den te – Ma ria do So cor ro Sil va Lira
• Se cre tá ria – Sil vâ nia Me i re do Nas ci men to

Alme i da
* Te sou re i ra – De us de te Ro cha Lira
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 Oli ve i ra Fi lho.

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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 140, 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 A Voz do Povo A Voz
de Deus 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, 18 de ju nho de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ger son Ca ma ta,
Rela tor.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 140/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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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 ra dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

............................. .......................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 649, 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 147, de
2002 (nº 1.224/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Co mu ni da de Uni da de Ja cu a can ga a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Angra dos Reis, Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

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 147, de 2002 (nº 1.224/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Co -
mu ni da de Uni da de Ja cu a can ga a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Angra dos
Reis, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.744, 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 628, de 5 de
ou tu bro 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 art. 223, § 3º 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 Co mu ni da de Uni da de 
Ja cu a can ga (cf. fls. 17/18):

• Pre si den te – Ra i mun do Ri be i ro da Sil va Fi lho
• Vice-Pre si den te – Omar dos San tos Dor ne les
• 1º Se cre tá rio – Antô nio Fer nan do Ma ci el Tor res
• 2ª Se cre tá ria – Ma ria José Este ves Ri be i ro
• 1º Te sou re i ro – Jor ge José de Sa les
• 2º Te sou re i ro – José Alon so Cos ta
• Di re tor de Pa tri mô nio – João Antô nio de Sou za
• Di re tor de Co mu ni ca ção – Luis Car los Câ ma ra

Bo te lho
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 Agnal do Mu niz.

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
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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 147, 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 Co mu ni da de Uni da de Ja cu a can-
ga 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, 18 de ju nho de 2002. –
Ricar do San tos, Pre si den te – Ge ral do Cân di do,
Re la tor.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 147/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 650, 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 148, de
2002 (nº 1.226/2001, 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 Ami gos Mo ra do res de
Man da gua ri a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Man da-
gua ri, es ta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

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 nu 148, de 2002 (nº 1.226, 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 de Ami gos Mo ra do res de  Man da gua ri
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Man da gua ri, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nu 1.819,
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 626,
de 5 de ou tu bro 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 art. 223, § 3º, 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 de Ami -
gos Mo ra do res de Man da gua ri (cf. fls. 336/337):

• Pre si den te - Anto nio Te i xe i ra Ve lo so Neto
• Vice-Pre si den te – Wan der lei Lu ka chews ki
* 1º Se cre tá rio – Ma ria Vaz de Lima  Ra ma lho
• 2º Se cre tá rio – Lá za ro Val ter Mon te i ro
• 1º Te sou re i ro – Ele za Mar tel li Xa vi er
• 2º Te sou re i ro – Luiz Car los Nu nes Thad deu.
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 Gas tão Vi e i ra.

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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 148, 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 de Ami gos Mo ra do res de

Man da gua ri 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, 18 de ju nho de 2002. – Ri -
car do San tos,  Pre si den te, Álva ro Dias,  Re la tor.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 148/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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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.
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº 651, 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 153, de
2002 (nº 1.257/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Au ri lân dia a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-

tá ria na ci da de de Au ri lân dia, Esta do de
Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

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 153, de 2002 (nº 1.257, 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 Co mu ni tá ria de Au ri lân dia a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Au -
ri lân dia, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 308, de
2001, 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 744,
de 12 de de zem bro 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 art. 223, § 3º, 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 à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Au ri lân dia (cf. fl. 27):

• Pre si den te - Ade mir Afon so Ma cê do
• Vice-Pre si den te – Antô nio Te i xe i ra Du ar te
• Pri me i ra Te sou re i ra – Da u ra Isa bel de Lima
• Se gun do Te sou re i ro – José Luís Ta ve i ra
• Se cre tá rio Exe cu ti vo – Ma u ro Lú cio Jor ge da

Sil va
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 Cé sar Ban de i ra.

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
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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 153, 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 Co mu ni tá ria de Au ri-
lân dia aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para  se ha bi li tar 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, 18 de ju nho de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la tor.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 153/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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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.
............... .....................................................................

PARECER Nº 652, 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 166, de
2002 (nº 1.266/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Mer com Bra sí lia Co mu ni ca-
ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de San to Antô nio da Ale gria,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 166, de 2002 (nº 1.266, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Mer com Bra sí lia Co mu ni ca-
ção Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de San to
Antô nio da Ale gria, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al no 749, de
2001, 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 161 de 
27 de mar ço de 2001, que ou tor ga per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
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 à com po si ção aci o ná ria do em pre en-
di men to Mer com Bra sí lia Co mu ni ca ção Ltda. (cf. fl. 8):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Cel so Bel lez Wam burg 20
• Már cia Gu i ma rães de Aze re do 1

To tal de Co tas 21

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 Pa u lo Ma ri nho.

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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 166, 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 en ti da de Mer com Bra sí lia Co mu-
ni ca ção Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos

e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi -
na mos pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de
de cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –
Ricar do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se-
ca, Re la tor.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 166/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES

12980 Sábado  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002322    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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 tels vi são.
...................................................................................

PARECER Nº 653, 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 220, 
de 2002 (nº 1.258/01, 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 Ma ria
Pin to a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca u ca ia,
Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

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 220, de 2002 (nº 1.258, 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 Be ne fi cen te Ma ria Pin to a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca u ca ia, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 308, 
de 2001, 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 750, de 12 de de zem bro 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 art. 223, §
3º, 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 Be ne fi-
cen te Ma ria Pin to (cf. fls. 11/13):

•Pre si den te – Ma ria Ivo ne da Sil va Bor ges

•Vice-Pre si den te – Ge ral do Ri be i ro do Nas ci-
men to

•Te sou re i ra - Irany de Alen car Mar tins

•Pri me i ra Se cre tá ria - Fran cis ca Bar rê to San-
tos
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 220/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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* 2º Se cre tá rio - Fran cis co das Cha gas Mi guel
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, o De pu ta do Mar -
cos de Je sus.

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 220, 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 Be -
ne fi cen te Ma ria Pin to 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, 18 de ju nho de 2002. –
Ri car do San tos - Pre si den te, Lú cio Alcân ta ra
– Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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;
....................................................................................

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

PARECER Nº 654, 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 227, de
2002 (nº 1.338/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va
con ces são ou tor ga da à Rá dio Ira ce ma de 
For ta le za S/A para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci-
da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  22 12983

    325JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo nº 227, de 2002 (nº 1.338,
de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va con ces são ou tor ga da à Rá dio Ira ce-
ma de For ta le za S/A para ex plo rar o ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de For ta-
le za, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.481,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
24 de no vem bro de 1998, que re no va con ces são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art.
223,

§ 3º, 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 à com po si ção aci o ná ria do em-
pre en di men to Rá dio Ira ce ma de For ta le za S/A (cf. fl. 
182):

•Di re tor Pre si den te – Ma ria Marly No-
gue i ra de Lima

•Di re tor Vice-Pre si den te – Mô ni ca Be-
zer ra Ara ri pe

•Di re tor Su pe rin ten den te – José Jú lio
Ca val can te

•Di re tor Se cre tá rio – Erna ni Be ne vi des
Me de i ros

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, o De pu ta do José Men don ça
Be zer ra.

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
legis 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 227, 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 en ti da de
Rá dio Ira ce ma de For ta le za S/A aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
re no va ção da con ces são, opi na mos pela apro va-
ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis-
la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –

Ri car do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra,
Re la tor.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 655, 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 260, de
2002 (nº 1.566/00 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 José Pos si dô nio
Pe i xo to, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Pa ca tu ba, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.041,
de 200l, 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 355, de 5 de ju lho de
2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção José Pos -
si dô nio Pe i xo to 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 Pa ca tu ba,
Esta do do Ce a ra.

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 sua re la to ra, a De pu ta da Lu i za Erun di na, 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 José Pos si-
dô nio Pe i xo to (cf. fls. 109/110):

• Di re tor Pre si den te – Fran cis co de Sou za Pos si-
dô nio

• Di re tor Se cre tá rio – Gina Ma ria Pos si dô nio
• Di re tor Te sou re i ro – Eni val do Fer re i ra Pos si dô-

nio

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.
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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 260, de 2002.

Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –
Ricar do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re -
la tor.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 260/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  22 12987

    329JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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.

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

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 52.795 – DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.108 – DE 24 
DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou on-
tem o pra zo pre vis to no art. 91, §3º, do Re gi men to
Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so, no
sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin tes
ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 85, de 2001,
de au to ria do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que dis-
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põe so bre a re gu la men ta ção do Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co – FNDCT,
e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 2001,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que acres-
cen ta pa rá gra fos aos arts. 33 e 34 da Lei nº 9.504,
de 30 de se tem bro de 1997, que es ta be le ce nor mas
para as ele i ções e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 228, de 2001,
de au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que al te ra a
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que ins ti-
tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro, para de fi nir como 
in fra ção o trans por te de be bi das al coó li cas na con-
di ção que es pe ci fi ca;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 241, de 2001,
de au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que re vo ga
dis po si ti vos da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997, que “ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro”,
para eli mi nar a in ci dên cia de fa tor mul ti pli ca dor so-
bre o va lor das mul tas es ta be le ci das; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 13, de 2002,
de au to ria do Se na dor Osmar Dias, que mo di fi ca a
re da ção do art. 5º da Lei nº 10.256, de 9 de ju lho de
2001, que tra ta da Se gu ri da de So ci al.

Ten do sido apro va dos, em de ci são ter mi na ti va,
pe las Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos, e de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, os pro je tos vão à
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer rou on-
tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das às se-
guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Re so lu ção nº 34, de 2002, que
au to ri za a União a ce le brar os con tra tos bi la te ra is de 
re es ca lo na men to de seus cré di tos, jun to à Re pú bli-
ca Islâ mi ca da Ma u ri tâ nia, ou suas agên ci as go ver-
na men ta is, re ne go ci a dos no âm bi to do Clu be de Pa -
ris, con for me Ata de Enten di men tos, ce le bra da em
16 de mar ço de 2000, no va lor to tal de dez mi lhões,
se te cen tos e vin te e seis mil, vin te e um dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca e se ten ta e sete cen ta-
vos; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 36, de 2002
(nº 4.908/2001, 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 dis po si ti vos da
Lei nº 9.140, de 4 de de zem bro de 1995, que re co-
nhe ce como mor tas pes so as de sa pa re ci das em ra-
zão de par ti ci pa ção, ou de acu sa ção de par ti ci pa-
ção, em ati vi da des po lí ti cas, no pe río do de 2 de se -

tem bro de 1961 a 15 de agos to de 1979, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pro je to de Re so lu ção nº 34, de 2002, não
ten do re ce bi do emen das, será in clu í do em Ordem
do Dia opor tu na men te.

Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 36, de 2002,
foi apre sen ta 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 re ce bi da:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia
Fer nan des.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

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, tra go
uma re fle xão so bre um se tor, que, para o Esta do do
Rio Gran de do Sul, é de fun da men tal im por tân cia.
Tra ta-se da agri cul tu ra fa mi li ar.

O nos so Esta do tem tido lu ci dez em re la ção ao
fato de que in ves tir na eco no mia, fun da men tal para o
Esta do, dis tri bu in do opor tu ni da des e ren da, fi xan do o
ho mem no cam po, re al men te faz a di fe ren ça ne ces-
sá ria não ape nas para o Rio Gran de do Sul, mas para
toda a eco no mia da re gião Sul e do Bra sil.

No úl ti mo dia 19, o Go ver no De mo crá ti co e Po -
pu lar do Rio Gran de do Sul as si nou con vê ni os, no va -
lor de R$6.144,83, com 56 pre fe i tu ras ga ú chas, com o 
ob je ti vo de vi a bi li zar pro je tos para agri cul to res fa mi li-
a res, no exer cí cio de 2002, por meio do Pro gra ma RS
Ru ral.

Escla re ce mos que este pro gra ma tem como ob -
je ti vo com ba ter a po bre za no meio ru ral. Nes te con -
tex to, são fi nan ci a dos pro je tos que in te gram ações de 
ma ne jo dos re cur sos na tu ra is (como cor re ti vos de
solo, plan tio de que bra-ven tos e co ber tu ras ver des),
ge ra ção de ren da (como im plan ta ção de po ma res e
aqui si ção de ma tri zes, den tre ou tras) e in fra-es tru tu ra
fa mi li ar e/ou co mu ni tá ria (re des de água e elé tri ca, re -
for ma de mo ra di as).

Estes con vê ni os vão atin gir vá ri as re giões do
Esta do: No ro es te Co lo ni al, Alto Ja cuí e Alto da Ser ra
de Bo tu ca raí.

No Mu ni cí pio de Ijuí, fo ram as si na dos con vê ni-
os, no va lor de R$4.266.200,00, com 31 Mu ni cí pi os
da re gião No ro es te Co lo ni al. As pre fe i tu ras be ne fi ci a-
das au men tam, as sim, a sua par ti ci pa ção no cres ci-
men to do RS com a agri cul tu ra fa mi li ar. De 1999 a
abril de 2002, fo ram apli ca dos na re gião mais de
R$12 mi lhões por meio do Pro gra ma RS Ru ral. Be ne-
fi ci a ram-se 12.890 fa mí li as, des tas, mais de mil são
in dí ge nas.

Em Cruz Alta, fo ram as si na dos con vê ni os com
oito mu ni cí pi os do Alto Ja cuí, no va lor de R$930 mil. Em
três anos, o re fe ri do pro gra ma apli cou R$3.464.982,98
na re gião, em be ne fí cio de 2.768 fa mí li as de agri cul to-
res e 156 gru pos fa mi li a res in dí ge nas.

Os de ma is con vê ni os, com pre fe i tu ras do Alto
da Ser ra do Bo tu ca raí, fo ram as si na dos na ci da de de
So le da de. Os mu ni cí pi os be ne fi ci a dos re ce be rão
R$1.876.953,00 do RS Ru ral. Entre 1999 e maio de
2000, re ce beu R$2,7 mi lhões, des ti na dos a 1.993 fa -
mí li as de agri cul to res fa mi li a res.

Na mes ma opor tu ni da de, em que se faz essa
gran de mo bi li za ção em tor no de va lo ri za ção da agri -
cul tu ra fa mi li ar, os mu ni cí pi os do Alto da Ser ra do Bo -
tu ca raí as si na ram, com o Pro gra ma Tro ca-Tro ca de
Se men tes de Mi lho, mais de R$480 mil em con tra tos.
O be ne fí cio in clui se gu ro-agrí co la aos par ti ci pan tes
do Pro gra ma, que ob je ti va aqui si ção de se men tes de
mi lho, ce bo la e for ra ge i ra, de for ma sub si di a da, para
os agri cul to res. Atu al men te, esta ini ci a ti va é res pon-
sá vel por 22,5% das se men tes de mi lho plan ta das no
Rio Gran de do Sul. Em mé dia, 170 mil fa mí li as, por
ano, re ce bem o be ne fí cio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é im por-
tan te que se re gis tre a as si na tu ra des ses con vê ni os
aqui nes te Casa e que se di vul gue para o Bra sil, por -
que sa be mos que a re gião Sul de nos so País pos sui
994,54 mil pro pri e da des ru ra is, das qua is 907,6 mil
são fa mi li a res, são pe que nas e mé di as pro pri e da des.

Assim, esse in ves ti men to, na pe que na e mé dia
pro pri e da de, é de so li da ri e da de, com a vi são de ci da-
da nia, de par ti ci pa ção e, prin ci pal men te, de va lo ri za-
ção dos tra ba lha do res do cam po.

Essa fa tia da agri cul tu ra fa mi li ar tem fun da men tal
im por tân cia não para o nos so Esta do, mas para a re-
gião Sul como um todo. Embo ra ocu pe ape nas 44% da
área cul ti va da, este seg men to é res pon sá vel por 80%
da pro du ção do le i te; 68%, de su í nos; 61%, de aves e
ovos; 77%, de la ran ja; 58%, de al go dão; 80%, de fe i jão;
92%, da ce bo la; 97%, do fumo; 89%, de man di o ca;
65%, do mi lho; 51%, de soja; e 50%, do tri go.

De ve mos lem brar que, na re gião Sul, exis tem
1.154 mu ni cí pi os, dos qua is 935 (80,7%) têm até 20
mil ha bi tan tes. Aí é que está o for te da agri cul tu ra fa -
mi li ar. Nes sas lo ca li da des, a eco no mia é pre do mi nan-
te men te afe ta da pe los re sul ta dos da agri cul tu ra. A po -
pu la ção des ses mu ni cí pi os che ga a 6,7 mi lhões de
pes so as ou 26,9% da po pu la ção to tal da re gião Sul. 

Por isso é que se dá essa ên fa se, essa pri o ri da-
de, essa nova vi são que es ta mos ten tan do res ga tar
no Esta do do Rio Gran de do Sul, por que já hou ve
uma épo ca em que a agri cul tu ra era bem mais pres ti-
gi a da, as fa mí li as per ma ne ci am no cam po, em suas
pe que nas e mé di as ex ten sões ter ri to ri a is.

É tam bém im por tan te res sal tar que há mais
841,6 mil pes so as no meio ru ral, nos mu ni cí pi os que
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têm en tre 20 e 50 mil ha bi tan tes, re pre sen tan do
3,35% da po pu la ção to tal do Sul. Des sa for ma, po de-
mos di zer que 30,2% da po pu la ção da re gião Sul vive
di re ta men te da agri cul tu ra e que mais de 80% de
seus mu ni cí pi os têm nes se ramo sua prin ci pal ati vi-
da de eco nô mi ca.

Por isso, não po de mos nos fur tar de re gis trar os
atos, a cons ciên cia, os pro gra mas que es tão sen do
de sen vol vi dos e tam bém acom pa nhar de per to os
pro ble mas so fri dos por essa po pu la ção e as me di das
que con tri bu em, sem dú vi da al gu ma, para o fim do
êxo do ru ral e da mi sé ria que atin ge uma re gião al ta-
men te sig ni fi ca ti va para o de sen vol vi men to eco nô mi-
co bra si le i ro.

Não que re mos dis cu tir, nes te mo men to, os em -
bar gos nor te-ame ri ca nos aos pro du tos bra si le i ros,
nem a po lí ti ca pro te ci o nis ta do go ver no dos Esta dos
Uni dos. No en tan to, da dos do pró prio Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, di vul ga dos na úl ti ma se ma na, re ve lam
que os pa í ses em de sen vol vi men to têm um pre ju í zo
de US$20 bi lhões com as res tri ções às im por ta ções
im pos tas pe los pa í ses de sen vol vi dos, ali a das ao efe i-
to que a aju da in ter na con ce di da por es ses pa í ses a
seus agri cul to res tem so bre o pre ço das mer ca do ri as
no mer ca do in ter na ci o nal.

No Bra sil, gran de par te dos pro du to res que so -
frem os im pac tos des sa res tri ção às im por ta ções de-
sen vol ve suas ati vi da des na Re gião Sul do País.
Enquan to os pe que nos e mé di os agri cul to res bra si le i-
ros vêm re cor ren te men te atra ves san do di fi cul da des
eco nô mi cas e pa de cen do da fal ta de in ves ti men tos do
Po der Pú bli co, o go ver no nor te-ame ri ca no pre pa ra-se
para in je tar US$190 bi lhões nos pró xi mos dez anos,
para aju dar seus agri cul to res. Sa be mos que áre as
como a da soja, al go dão, fru tas, grãos, le i te, ver du ras
vão re ce ber es ses sub sí di os. Esta be le ce-se, por tan to,
um en fren ta men to bas tan te de si gual em re la ção ao
que é de sen vol vi do em nos so País, em re la ção às
aten ções e po lí ti cas des ti na das à agri cul tu ra.

Urge que es ta be le ça mos nes te País uma po lí ti-
ca agrí co la que dê ga ran ti as para que o ho mem e a
mu lher do cam po per ma ne çam plan tan do, pro du zin-
do e pos sam pas sar a es pe ran ça para os seus fi lhos
de vale a pena in ves tir na ter ra.

É isso que vem sen do im ple men ta do, há três
anos, pelo Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul.
Na agri cul tu ra, hou ve uma in ver são de pri o ri da des,
por meio da ade qua ção e do de sen vol vi men to de ins -
tru men tos da po lí ti ca agrí co la agrá ria para pú bli cos
his to ri ca men te ex clu í dos e mar gi na li za dos. Nes se
con tex to, cin co di re tri zes es tra té gi cas fo ram de fi ni-
das: o for ta le ci men to da agri cul tu ra fa mi li ar, com

aten ção aos pú bli cos es pe ci a is, como os po vos in dí-
ge nas, os pes ca do res, os pro fis si o na is ar te sa na is e
as co mu ni da des re ma nes cen tes de qui lom bos; a re -
for ma agrá ria; a so be ra nia e a se gu ran ça ali men tar; a
mu dan ça do mo de lo de agri cul tu ra de agro tó xi cos
para agro e co lo gia; e o de sen vol vi men to e for ta le ci-
men to dos sis te mas agro in dus tri a is do Esta do.

A agri cul tu ra, que, como sa be mos, é a base da
eco no mia ga ú cha, vol tou a ter pri o ri da de no Go ver no
De mo crá ti co e Po pu lar do Rio Gran de do sul, quan do
pas sa mos a re ver ter uma re a li da de que vi nha, sem
dú vi da, de ses ti mu lan do a pro du ção e au men tan do o
êxo do ru ral.

Os pro gra mas hoje de sen vol vi dos for ta le cem
toda a pro du ção pri má ria, ori en ta dos que são para o
de sen vol vi men to ru ral sus ten tá vel e jus to. Temo-nos
em pe nha do em for ta le cer a agri cul tu ra fa mi li ar, que
pro mo ve a per ma nên cia do ho mem no cam po, mas,
com as sis tên cia téc ni ca qua li fi ca da e cré di to aos agri -
cul to res.

O se gu ro agrí co la era uma re i vin di ca ção his tó ri-
ca dos tra ba lha do res e, fi nal men te, nos úl ti mos anos,
foi im plan ta do. O Go ver no do Esta do des ti nou re cur-
sos de apro xi ma da men te R$1 bi lhão para in ves ti men-
tos e cré di tos – es pe ci al men te para aque les que tra -
ba lham com pro du ção co mer ci al em apro xi ma da-
men te 13 mil hec ta res –, vin dos do Ban co do Esta do
do Rio Gran de do Sul – Ban ri sul e do BRDE.

A meta prin ci pal des ta mu dan ça de en fo que
para pri o ri za ção da agri cul tu ra é for ta le cer a po pu la-
ção do cam po, ga ran tir que as ci da des te nham ali-
men tos mais sa u dá ve is, a pre ços me lho res.

Os re sul ta dos já po dem ser me di dos em nú me-
ros. A sa fra agrí co la de 2001 foi a ma i or da his tó ria do
Esta do, per fa zen do um to tal de 18,6 mi lhões de to ne-
la das de grãos na sa fra de ve rão e de 1,4 mi lhão de
to ne la das na sa fra de in ver no.

A co lhe i ta re cor de re fle tiu o apo io do Go ver no
ga ú cho à agri cul tu ra fa mi li ar e o for ta le ci men to do
cré di to agrí co la; a va lo ri za ção da ri que za e de fa to res
pro du ti vos lo ca is; o res pe i to que te mos ao meio am bi-
en te; o di re ci o na men to de re cur sos pú bli cos para to -
das as ca ma das da po pu la ção e, es pe ci al men te, a
hu ma ni za ção do pro ces so de de sen vol vi men to, con -
ju gan do cres ci men to eco nô mi co e jus ti ça so ci al.

Sr. Pre si den te, apla u do o Esta do do Rio Gran de
do Sul pelo es for ço que tem fe i to para mar car a di fe-
ren ça, numa vi são so li dá ria, par ti ci pa ti va, em que o
povo, com trans pa rên cia, ad mi nis tra os re cur sos e
dis tri bui para os se to res que con si de ra pri o ri tá ri os.
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Para en cer rar meu re gis tro nes ta ma nhã, re pro-
du zo as pa la vras di tas pelo nos so can di da to e Pre si-
den te de Hon ra do Par ti do dos Tra ba lha do res, Luiz
Iná cio Lula da Sil va, quan do fa zia uma ava li a ção so -
bre agri cul tu ra fa mi li ar:

Ao con trá rio do que al guns di zem, não há in-
com pa ti bi li da de en tre agri cul tu ra fa mi li ar e agri cul tu ra
em pre sa ri al. Elas se com ple tam. E não te mos nada
con tra al guém que tem sua fa zen da me ca ni za da, até
por que o Bra sil pre ci sa pro du zir mu i to mais: 100 mi -
lhões de to ne la das de grãos é pou co para um país
que tem uma área cul ti vá vel ma i or do que a da Chi na.
Ago ra, o que gera em pre go no cam po é a agri cul tu ra
fa mi li ar. Te mos que or ga ni zar a po pu la ção em co o pe-
ra ti vas, fi nan ci an do no tem po cer to do plan tio, da co -
lhe i ta, ga ran tin do que es sas pes so as te nham aces so
ao mer ca do.

Por que sou de fen sor da agri cul tu ra fa mi li ar?
Por cin co pro pó si tos. Pri me i ro: a ocu pa ção so be ra na
do nos so solo; se gun do: a ge ra ção de em pre gos; ter -
ce i ro: a ma nu ten ção das pes so as em sua ter ra na tal;
quar to: a me lho ria da qua li da de de ali men to; quin to: a
pre ser va ção am bi en tal que hoje é tão im por tan te
nes te país.

Des sa for ma, so li da ri zo-me com o Go ver no do
Esta do do Rio Gran de do Sul, pela luta que tem em -
pre en di do e, em es pe ci al, com os tra ba lha do res do
cam po, prin ci pal men te os pe que nos e mé di os pro du-
to res, que têm, de for ma or ga ni za da, fe i to suas re i vin-
di ca ções e avan ça do em suas con quis tas. Esse con -
vê nio do Go ver no do Esta do com 56 Pre fe i tu ras, de
R$6,1 mi lhões, para a agri cul tu ra fa mi li ar, é mais uma
com pro va ção do êxi to, do avan ço e da se ri e da de com 
que es ta mos tra ba lhan do no Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer -
nan des, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si-
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca que re ce beu do Pre si den te do Tri bu-
nal de Con tas da União, os Avi sos:

- nº 56, de 2002-CN (nº 1.534-SGS-TCU/2002,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal
có pia da De ci são nº 621/2002-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 ao re la tó rio de le van ta men to de
au di to ria re a li za do na COMDEPI – obras de cons tru-

ção do açu de de Tin güis, no Mu ni cí pio de Pi ra cu ru-
ca/PI;

– nº 57, de 2002-CN (nº 1.537-SGS-TCU/2002,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal
có pia da De ci são nº 622-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 ao re la tó rio de le van ta men to de au di to ria re -
a li za do no DNIT – Du pli ca ção de Tre chos Ro do viá ri os
no Cor re dor Trans me tro po li ta no – BR-381/SP – Di vi-
sa MG/SP – Entron ca men to BR-116;

– nº 58, de 2002-CN (nº 1.538-SGS-TCU/2002,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal
có pia da De ci são nº 623/2002-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 ao le van ta men to de au di to ria re a li-
za do na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ara pi ra ca/AL – obras
de cons tru ção e re cu pe ra ção da in fra-es tru tu ra hí dri-
ca do agres te ala go a no, que têm como ob je to a cons -
tru ção da Bar ra gem Ba na ne i ra, lo ca li za da no po vo a-
do Ba na ne i ras, Mu ni cí pio de Ara pi ra ca/AL;

– nº 59, de 2002-CN (nº 1.541-SGS-TCU/2002,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal
có pia da De ci são nº 624/2002-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 ao le van ta men to de au di to ria re a-
li za do no DNER – obras de cons tru ção do vi a du to
da Rua Rin cão, em Novo Ham bur go/RS; e

– nº 60, de 2002-CN (nº1.559-SGS-TCU/2002, 
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal
có pia do Acór dão nº 217/2002-TCU-Ple ná rio, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da-
men tam, re fe ren te ao le van ta men to de au di to ria re a-
li za do na CODESP – obras de dra ga gem no Por to
de San tos/SP.

Os ex pe di en tes li dos vão à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

OF.Nº 76/02-GLPFL

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção
do Se na dor Anto nio Car los Jú ni or pelo Se na dor Adir
Gen til, como ti tu lar, na Co mis são Mis ta in cum bi da do
es tu do e pa re cer da Me di da Pro vi só ria nº 38, de 14 de
maio de 2002.

Cor di al men te, – José Agri pi no, Lí der do Par ti-
do da Fren te Li be ral-PFL.
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OF. Nº 77/02-GLPFL

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta à

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 39 de 14 de ju nho de 2002, que “Alte ra a Lei
nº 96.151 de 24 de mar ço de 1998, que ins ti tui nor -
mas ge ra is so bre des por to e dá ou tras pro vi dên ci as”,
fi can do as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Adir Gen til
Le o mar Qu in ta ni lha
Su plen tes
Ro meu Tuma
Lind berg Cury
Aten ci o sa men te, – José Agri pi no, Lí der do

PFL no Se na do Fe de ral.

OF. nº 311/2002

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a gra ta sa tis fa ção em cum pri men tar Vos -

sa Exce lên cia e na opor tu ni da de so li ci tar a subs ti tu i-
ção do De pu ta do Ro ber to Jef fer son (PTB-RJ), pelo
De pu ta do Iris Si mões (PTB-PR), como Ti tu lar, na co -
mis são es pe ci al, que ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº
39, de 14-6-2002, que “al te ra a Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre des -
por to e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Cer to da aten ção de Vos sa Exce lên cia, en vio os 
meus pro tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Fer nan do Gon-
çal ves, 1º Vice-Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Sr. Se -
na dor Edi son Lo bão en vi ou dis cur so à Mesa para ser
pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Com pa nhia Vale do
Rio Doce dará iní cio, no pró xi mo ano, a um re le van te
pro je to de pro du ção de co bre, or ça do em US$ 380
mi lhões. A pro du ção es ta rá con cen tra da no mu ni cí pio
de Ca naã dos Ca ra jás, no Pará, e será es co a da pelo
Por to do Ita qui, em São Luís (MA). Dali par ti rá toda a

pro du ção do con cen tra do de co bre para os mer ca dos
na ci o nal e in ter na ci o nal.

A im plan ta ção do cha ma do “Pro je to Sos se go”,
em Ca naã dos Ca ra jás, re sul ta rá, con se qüen te men-
te, em in ves ti men tos no Ma ra nhão. Esse é um fato al -
vis sa re i ro para a eco no mia do meu Esta do. O pro je to
en con tra-se na fase de ter ra ple na gem, de ven do as
obras fí si cas se rem ini ci a das no fi nal des te ano. A pre -
vi são é de que a mina de Ca naã co me ce a pro du zir no 
pri me i ro se mes tre de 2004, res pon den do pelo vo lu-
me diá rio de 400 to ne la das de co bre con cen tra do.
Tais re ser vas es tão es ti ma das em 313 mi lhões de to -
ne la das.

Toda a pro du ção do “Pro je to Sos se go” se gui rá
de ca mi nhão até Pa ra u a pe bas, no Pará, onde será
trans fe ri da para a Estra da de Fer ro de Ca ra jás, com
des ti no ao Por to do Ita qui. Ali, re ce be rá uma pe que na
ins ta la ção de ar ma zéns fe cha dos para es to car o con -
cen tra do de co bre, e um trans por ta dor de cor re i as até 
o píer 2, ope ra do pela Vale.

Na sua fase de im plan ta ção, o pro je to res pon de-
rá pela ge ra ção de três mil no vos em pre gos di re tos e
in di re tos, o que dá a di men são da im por tân cia so ci al
da em pre i ta da. Qu an do es ti ver em ope ra ção, ga ran ti-
rá cer ca de 600 pos tos de tra ba lho di re tos e 1 mil e
500 in di re tos. Além do Sos se go, a Vale do Rio Doce
pre ten de im plan tar os pro je tos Cris ta li no, Ale mão,
118 e Sa lo bo, to dos lo ca li za dos na re gião de Ca ra jás,
no Pará.

A pre vi são é de que es ses pro je tos en trem em
ope ra ção até 2007. Vão al can çar uma pro du ção de
690 mil to ne la das/ano de co bre. Atu al men te, só a
mina de Ca ra í ba, no Esta do da Ba hia, res pon de pela
pro du ção de co bre no país, e as sim mes mo com um
vo lu me de 30 mil to ne la das/ano, in su fi ci en te para ti rar
o Bra sil da con di ção de gran de im por ta dor do me tal.

Com o iní cio das ope ra ções do “Pro je to Sos se-
go”, o Bra sil terá con di ções de re ver ter a si tu a ção de
im por ta dor para ex por ta dor de co bre, me tal lar ga-
men te uti li za do em va ri a dos seg men tos pro du ti vos,
seja como con du tor de ener gia elé tri ca, seja na ar qui-
te tu ra, na cons tru ção ci vil, na in dús tria na val e na in -
dús tria quí mi ca, en tre ou tras ati vi da des in dus tri a is.
Des ne ces sá rio, por tan to, res sal tar a im por tân cia do
pro je to para o equi lí brio de nos sas con tas ex ter nas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Com pa-
nhia Vale do Rio Doce tem sido, ao lon go dos anos,
uma ala van ca do de sen vol vi men to na ci o nal, ge ran do
em pre gos e pro je tan do de for ma com pe ti ti va a nos sa
eco no mia no ce ná rio in ter na ci o nal. É uma em pre sa
que or gu lha a to dos os bra si le i ros. O seu su ces so é
uma mar ca cons tan te: ocor reu na fase em que era es -
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ta tal e pros se gue, ago ra, co man da da pe las mãos da
ini ci a ti va pri va da. Não é sem mo ti vo, por tan to, que,
em di ver sas ou tras opor tu ni da des, te nho tido a sa tis-
fa ção de enal te cer a atu a ção des sa em pre sa ge nu i-
na men te na ci o nal.

Em mar ço des te ano, des ta quei des ta tri bu na a
ina u gu ra ção, em São Luís do Ma ra nhão, da usi na de
pe lo ti za ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce, em pre en-
di men to de US$ 408 mi lhões. Uma obra da ma i or en ver-
ga du ra e im por tân cia para a eco no mia ma ra nhen se e
do país. A uni da de se cons ti tui na ma i or e mais mo der-
na usi na des se tipo no mun do. Con so li da no mer ca do
mun di al a pre sen ça da em pre sa, a mais des ta ca da mi -
ne ra do ra do pla ne ta, no mer ca do in ter na ci o nal de pe lo-
tas. Nes te mês, com a en tra da em ope ra ção ple na da
usi na, fi ca rá ele va da para 31 mi lhões de to ne la das por
ano a ca pa ci da de de pro du ção de pe lo tas da Vale do
Rio Doce no Bra sil. Toda a pro du ção da nova usi na de
pe lo ti za ção será des ti na da ao mer ca do ex ter no, aten-
den do prin ci pal men te a com pra do res de pa í ses asiá ti-
cos, do Ori en te Mé dio e da Amé ri ca Cen tral. A pe lo ta
pro du zi da em São Luís, de alto pa drão de qua li da de, é
tam bém ori gi ná ria do mi né rio que vem de Ca ra jás por
es tra da de fer ro, essa fer ro via – gi gan tes ca obra tam-
bém da ini ci a ti va da Vale do Rio Doce - que, no pas sa-
do, che gou a ser cri ti ca da pelo pes si mis mo dos que não 
co nhe cem o Bra sil.

O fato é que nos pro por ci o na gran de re go zi jo o
ca rá ter em pre en de dor da Com pa nhia Vale do Rio
Doce. No dia 04 des te mês, em ses são so le ne nes ta
Casa em ho me na gem aos 60 anos da em pre sa, vá ri-

os ora do res já fi ze ram jus ti ça a essa em pre sa, enal te-
cen do a sua ex tra or di ná ria ação cons tru ti va em prol
do de sen vol vi men to bra si le i ro.

Ain da re cen te men te, nos dias som bri os da cri se
ener gé ti ca, lem brou-se que se de via à Vale do Rio
Doce, en tre tan tas das suas atu a ções, a im por tan te
par ti ci pa ção na cons tru ção da usi na hi dre lé tri ca de
Tu cu ruí, sem a qual o país te ria com pro me ti do ain da
mais as suas ati vi da des.

Fa lar da Vale do Rio Doce e de seus pro je tos é
como fa lar de uma tra di ci o nal ins ti tu i ção bra si le i ra, sem -
pre tão bem co man da da por pes so as al ta men te qua li fi-
ca das, de ca pa ci da de em pre en de do ra, que têm ofe re ci-
do, jun ta men te com os ser vi do res da Vale, uma im por-
tan te con tri bu i ção à eco no mia de nos so País.

Empre sas como essa, Sr. Pre si den te, as se gu-
ram a con fi an ça do povo na cri a ti vi da de e efi ciên cia
das nos sas li de ran ças em pre sa ri a is. E de vem es ti mu-
lar o apo io que não lhes pode fal tar para que pros si-
gam e pros pe rem nas ati vi da des que de sen vol vem
com tan ta efi ciên cia.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
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.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 9 ho ras e 39
mi nu tos.)
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Ata da 94ª Ses são Não De li be ra ti va
em 24 de ju nho 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, Mo za ril do Ca val can ti e Luiz Otá vio

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 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

OFÍ CIO

DO PRI ME I RO-SE CRE TÁ RIO DA
CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

Nº 453/2002, de 20 do cor ren te, en ca mi nhan do
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 42, de 2000 (nº
189/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to fi nal, após mo di fi ca ções de cu nho ver na cu lar,
em subs ti tu i ção àque le en ca mi nha do pela Men sa-
gem nº 1.259, de 1996, da Con ven ção Inte ra me ri ca-
na con tra a Cor rup ção con clu í da ori gi nal men te em
Ca ra cas, em 29 de mar ço de 1996.

A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as à pro mul ga ção do de cre to le-
gis la ti vo.

PARECER

PARECER Nº 656, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, ao Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de, 2002 (nº
4.476/2001, na ori gem), que acres cen ta
in ci sos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394,
de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be-
le ce as di re tri zes e ba ses da edu ca ção
na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

De au to ria do De pu ta do Nel son Mar che zan, o
Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 4, de 2002, acres -
cen ta in ci sos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20
de de zem bro de 1996, a Lei de Di re tri zes e Ba ses da
Edu ca ção (LDB), com o ob je ti vo de dis por so bre a
res pon sa bi li da de do Po der Pú bli co com a ofer ta de
trans por te, es co lar.

Assim, o art. 1º do PLC adi ci o na in ci so VII ao art. 
10 da LDB, para de ter mi nar que en tre as in cum bên ci-
as dos es ta dos en con tra-se a de as su mir o trans por te
es co lar dos alu nos da rede es ta du al.

Já o art. 2º da ini ci a ti va da Câ ma ra in se re in ci so
VI ao art. 11 da LDB, para pre ver a res pon sa bi li da de
dos mu ni cí pi os de as su mir o trans por te es co lar dos
alu nos da rede mu ni ci pal.

Por fim, o art. 3º do PLC pre vê o de ver do Po der
Pú bli co es ta du al de ar ti cu lar-se com os res pec ti vos
mu ni cí pi os para pro ver o trans por te es co lar, da for ma
que me lhor aten da aos in te res ses dos alu nos.

Enca mi nha do à Co mis são de Edu ca ção (CE), o
PLC em tela foi ob je to do Re que ri men to nº 55/2000,
que lhe con ce deu ur gên cia, ra zão pela qual a ma té ria
foi en ca mi nha da ao Ple ná rio, onde re ce beu duas
emen das.

De vi do à apro va ção de novo re que ri men to, este, 
pela ex tin ção da ur gên cia, o pro je to re to mou à CE
para apre ci a ção das re fe ri das emen das.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 206, I, pre vê
a igual da de de con di ções para o aces so e a per ma-
nên cia na es co la. Esse prin cí pio ba si lar, no en tan to, é
com fre qüên cia des res pe i ta do, de vi do às di fi cul da des
de trans por te en tre as re si dên ci as dos es tu dan tes e
os es ta be le ci men tos de en si no, par ti cu lar men te na
zona ru ral.

É bem ver da de que a União e os en tes fe de ra-
dos vêm des pen den do es for ços para am pli ar as al ter-
na ti vas de trans por te es co lar para os alu nos da edu -
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ca ção bá si ca pú bli ca. No ní vel fe de ral, o Mi nis té rio da
Edu ca ção, com re cur sos do sa lá rio-edu ca ção, man -
tém o Pro gra ma Na ci o nal de Trans por te Esco lar, ge ri-
do pelo Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu -
ca ção. Por meio des se pro gra ma, são re pas sa dos re -
cur sos fi nan ce i ros para pre fe i tu ras e or ga ni za ções
não-go ver na men ta is sem fins lu cra ti vos para a aqui si-
ção de ve í cu los au to mo to res des ti na dos ao trans por-
te es co lar dos es tu dan tes. Alguns es ta dos tam bém
têm cri a do leis e ini ci a do pro gra mas em be ne fí cio do
trans por te es co lar dos alu nos de sua rede e das re -
des mu ni ci pa is.

To da via, como bem apon ta a jus ti fi ca ção do
PLC, di ver gên ci as en tre o Po der Pú bli co es ta du al e o
mu ni ci pal so bre as res pon sa bi li da des de ofer ta do
trans por te es co lar têm ge ra do sé ri os da nos para os
es tu dan tes. Além dis so, acres cen ta, em al gu mas lo-
ca li da des, os pais são ins ta dos a pa gar pelo trans por-
te de seu fi lho, o que, mu i tas ve zes, es ti mu la a eva são
es co lar.

Tra ta-se, por cer to, de uma si tu a ção ina ce i tá vel,
que fere, ain da, o de ver cons ti tu ci o nal do Esta do com a
ofer ta do en si no fun da men tal, con ce i tu a do como di re i to
pú bli co sub je ti vo (art. 208, I, e §§ 1º a 3º) bem como os
com pro mis sos do po der pú bli co com a edu ca ção in fan til
(art. 208, IV) e o en si no mé dio (art. 208, II).

Par ti cu lar men te após a cri a ção do Fun do de Ma -
nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e
de Va lo ri za ção do Ma gis té rio (FUNDEF), que ga ran tiu
no vos re cur sos para apli ca ção no en si no obri ga tó rio à
ma i o ria dos en tes fe de ra dos, não se ad mi te que es tu-
dan tes fi quem sem es tu dar ou te nham fre qüên cia ir re-
gu lar por não dis po rem de con di ções para o des lo ca-
men to en tre suas re si dên ci as e a es co la.

Esses ar gu men tos pa re cem-nos for tes o bas-
tan te para sus ten tar o aco lhi men to da pro pos ta. Con -
tu do, cum pre-nos fa zer um re pa ro à pro po si ção.

Em prin cí pio, o tex to cons ti tu ci o nal pre vê a exis -
tên cia de pro gra mas su ple men ta res de aten di men to,
in clu si ve de trans por te es co lar, ao edu can do do en si-
no fun da men tal (art. 208; VII). Uma vez que são bas -
tan te ca te gó ri cos os ter mos cons ti tu ci o na is para a
ofer ta da edu ca ção in fan til, pelo po der pú bli co mu ni ci-
pal (arts. 208, IV, e 211, § 2º), e do en si no mé dio, pelo
po der pú bli co es ta du al (arts. 208, I, e 211, § 3º), é ad -
mis sí vel que a LDB ins ti tua o de ver des sas es fe ras
go ver na men ta is com a ofer ta do trans por te es co lar
para os es tu dan tes des ses dois ní ve is de en si no,
além do fun da men tal. Não nos pa re ce ade qua da, po -
rém, a re da ção ofe re ci da ao in ci so que se pre ten de
acres cen tar ao art. 10 da LDB. A re fe rên cia à rede es -
ta du al, sem qual quer li mi ta ção, con du zi ria o po der

pú bli co es ta du al ao com pro mis so de ofe re cer trans-
por te es co lar aos es tu dan tes ma tri cu la dos em suas
ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or. Ima gi ne-se o quão
ina de qua do se ria exi gir que o Esta do São Pa u lo ofe -
re ça trans por te es co lar para os es tu dan tes de suas
uni ver si da des.

Obser va ção se me lhan te vale para os mu ni cí pi os,
ape sar das res tri ções im pos tas no in ci so V do art. 11 da
LDB, a res pe i to da ofer ta es co lar pe los Mu ni cí pi os.

Ao mes mo tem po, o PLC não res trin ge a ofer ta
de trans por te es co lar aos es tu dan tes da zona ru ral, o
que im pli ca ria a obri ga to ri e da de de sua ofer ta a to dos
os alu nos ma tri cu la dos nas re des es ta du a is e mu ni ci-
pa is, in clu si ve os re si den tes nas áre as ur ba nas. Ain -
da que seja re co men dá vel para o fu tu ro, es pe ci fi ca-
men te para os alu nos ca ren tes, esse be ne fí cio re pre-
sen ta ria, na atu a li da de, um dis pên dio que a ma i o ria
dos go ver nos não po de ria as su mir, sob o ris co de
com pro me ter ou tros ser vi ços pú bli cos es sen ci a is.

Con vém es cla re cer, ain da, que o trans por te es -
co lar deve ser ga ran ti do aos alu nos que dele pre ci-
sam, pois há ca sos em que, mes mo na zona ru ral, a
pro xi mi da de da es co la ou a ren da da fa mí lia do alu no
dis pen sam cla ra men te esse be ne fí cio.

As Emen das nº 1 e nº 2 cor ri gem as im pro pri e-
da des apon ta das aci ma, ra zão pela qual de vem ser
aca ta das.

Cabe, tam bém, ex pli ci tar aqui lo que o pro je to
de i xa su ben ten di do. O trans por te es co lar, nos ter mos
do pre sen te pro je to, deve ser ofe re ci do gra tu i ta men te
aos alu nos que dele ne ces si tem. Sem esse es cla re ci-
men to, po de ri am ocor rer ca sos de co bran ça pe los
ser vi ços pres ta dos aos alu nos.

Fi nal men te, jul ga mos re le van te for ta le cer o
com pro mis so da União no au xí lio fi nan ce i ro aos en -
tes fe de ra dos para a ofer ta do trans por te es co lar. Afi -
nal, en con tra-se en tre os ob je ti vos e me tas do Pla no,
Na ci o nal de Edu ca ção pro ver trans por te es co lar às
zo nas ru ra is, quan do ne ces sá rio, com a co la bo ra ção
fi nan ce i ra da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, de 
for ma a ga ran tir a es co la ri za ção dos alu nos e o aces -
so à es co la por par te do pro fes sor. Emen da do Se na-
dor Su plicy su ge re a in ser ção de dis po si ti vo so bre o 
as sun to no art. 9º da LDB, que dis põe so bre as in cum-
bên ci as da União.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2002, e das emen -
das apre sen ta das, na for ma do subs ti tu ti vo apre sen-
ta do a se guir.
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EMENDA Nº 03-CE (Subs ti tu ti va)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4 DE 2002

Acres cen ta in ci sos, a res pe i to do
trans por te es co lar, aos ar ti gos 9º, 10 e 11 
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996,
que es ta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20

de de zem bro de 1996, pas sam a vi go rar acres ci dos
dos se guin tes in ci sos X, VII e VI, res pec ti va men te:

Art. 9º ....................................................
..............................................................
X – pres tar as sis tên cia fi nan ce i ra aos

Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi-
os, para au xi liá-los na ofer ta do trans por te
es co lar, nos ter mos do art. 211, § 1º da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dos arts. 10, in ci so
VII e 11, in ci so VI, des ta lei.

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

Art. 10. ..................................................
..............................................................
VII – ofe re cer trans por te es co lar gra tu i-

to, con for me as ne ces si da des dos alu nos
das es co las de sua rede de edu ca ção bá si-
ca re si den tes na zona ru ral, bem como de fi-
nir, com seus Mu ni cí pi os, for mas de co la bo-
ra ção para o cum pri men to do dis pos to nes te
in ci so e no in ci so VI do art. 11 des ta lei.

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

Art. 11. ..................................................
..............................................................
  VI – ofe re cer trans por te es co lar gra-

tu i to, con for me as ne ces si da des dos alu nos
das es co las de sua rede de edu ca ção bá si-
ca re si den tes na zona ru ral.

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

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor de cor ri dos ses-
sen ta dias de sua pu bli ca ção ofi ci al.

Sala da Co mis são, 11 de ju nho de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor.
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Do cu men tos Ane xa dos pela Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa, nos ter mos do art. 250,
pa rá gra fo úni co do RISF.

Voto em Se pa ra do do Se na dor Álva ro
Dias, Pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

I – Re la tó rio

O pro je to em epí gra fe, de au to ria do De pu ta do
Nel son Mar che zan, dis põe so bre a di vi são de res pon-
sa bi li da des en tre os es ta dos e mu ni cí pi os na ofer ta
do trans por te es co lar.

Des sa for ma, seu art. 1º acres cen ta in ci so ao
art. 10 da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção
(LDB), pre co ni zan do que cons ti tui de ver dos es ta dos
as su mir o trans por te es co lar dos alu nos da sua rede
es co lar.

Já seu art. 2º acres ce in ci so ao art. 11 da LDB,
pre ven do ser in cum bên cia dos mu ni cí pi os as su mir o
trans por te es co lar dos alu nos de sua rede es co lar.

Fi nal men te, o art. 3º da ini ci a ti va pre vê ser da
res pon sa bi li da de dos es ta dos a ar ti cu la ção com seus 
mu ni cí pi os, a fim de cum prir o dis pos to nos ar ti gos
an te ri o res da for ma que me lhor aten da às ne ces si da-
des dos es tu dan tes.

No Se na do Fe de ral, foi apro va do re que ri men to
de ur gên cia para a ma té ria. No Ple ná rio, fo ram apre -
sen ta das duas emen das pela Se na do ra Ma ri na Sil va
e, pos te ri or men te, nes ta Co mis são, mais duas emen -
das pelo Se na dor Edu ar do Su plicy.

As emen das fo ram aco lhi das pelo re la tor da ma -
té ria, Se na dor Mo re i ra Men des, na for ma do subs ti tu-
ti vo apre sen ta do.

II – Aná li se

Ape sar de suas no bres in ten ções, jul ga mos que 
as al te ra ções pro mo vi das pelo subs ti tu ti vo do Se na-
dor Mo re i ra Men des res trin gem di re i tos as se gu ra dos
pelo pro je to ori gi nal.

O aces so ao trans por te es co lar pú bli co deve ser
ga ran ti do a to dos os alu nos ca ren tes das es co las pú bli-
cas, e não so men te aos re si den tes nas áre as ru ra is.

Por ou tro lado, não há ne ces si da de de dis por
so bre a res pon sa bi li da de da União de as sis tir fi nan-
ce i ra men te os es ta dos e mu ni cí pi os na ofer ta de
trans por te es co lar, uma vez que a Cons ti tu i ção, em
seu art. 208, in ci so VII, com bi na do com o art. 211, §
1º, já as se gu ra essa in cum bên cia, que é re i te ra da
pela Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção (LDB),
em seus arts. 4º VIII, e 9º, III.

Por fim, o re fe ri do in ci so VII do art. 208 da Cons -
ti tu i ção já as se gu ra a gra tu i da de do trans por te es co-

lar pú bli co, bem como sua li mi ta ção, no que diz res pe-
i to ao ní vel de en si no a ser aten di do.

Des se modo, ava li a mos não ser con ve ni en te
pro mo ver as mu dan ças su ge ri das no pro je to da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que já dis põe ade qua da men te
so bre as in cum bên ci as dos es ta dos e mu ni cí pi os
quan to à ofer ta do trans por te es co lar.

III – Voto

Com base na ar gu men ta ção ex pos ta, vo ta mos
pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2002, na sua for ma ori gi nal.

Sala da Co mis são, 11 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Álva ro Dias.

Car ta 14/2002 – SE/CONSED

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002

Ao
Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet

Se nhor Se na dor,
Em nome do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os

de Edu ca ção – CONSED e da União Na ci o nal dos Di -
ri gen tes Mu ni ci pa is de Edu ca ção – UNDIME – vi mos
so li ci tar a es pe ci al aten ção de Vos sa Exce lên cia para
o in gres so na Co mis são de Edu ca ção des sa Casa de
po lê mi co Pro je to de Lei so bre o trans por te es co lar (nº 
4.476, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Com a uni ver sa li za ção do en si no fun da men tal e 
o con se qüen te in cre men to das ma trí cu las do en si no
mé dio, o Bra sil pas sa a en fren tar no vos de sa fi os en -
tre os qua is me re ce aten ção o trans por te es co lar no
meio ru ral como pro ble ma de gran de com ple xi da de
para os sis te mas de en si no.

O Pro je to em tela di vi de os en car gos alu si vos ao 
fi nan ci a men to do trans por te es co lar en tre os Esta dos
e Mu ni cí pi os, cri an do mar gem para uma in ter pre ta-
ção in cons ti tu ci o nal, se con si de rar mos a Car ta Mag -
na ao pres cre ver o re gi me de co la bo ra ção e de fi nir as
fun ções da União nos se guin tes ter mos:

Art. 211. “A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os or ga ni za rão em re gi me de co la bo ra-
ção seus sis te mas de en si no”.

§ 1º “A União or ga ni za rá o sis te ma fe de ral de
en si no e o dos Ter ri tó ri os, fi nan ci a rá as ins ti tu i ções de 
en si no pú bli cas fe de ra is e exer ce rá, em ma té ria edu -
ca ci o nal, fun ção re dis tri bu ti va e su ple ti va, de for ma a
ga ran tir equa li za ção de opor tu ni da des edu ca ci o na is
e pa drão mí ni mo de qua li da de do en si no me di an te
as sis tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos Esta dos ao Dis tri-
to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os”
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Embo ra o Mi nis té rio da Edu ca ção ve nha man -
ten do um pro gra ma de trans por te es co lar em apo io
aos Mu ni cí pi os, há ne ces si da de do seu ime di a to re di-
men si o na men to, de modo a am pli ar efe ti va men te sua 
par ti ci pa ção no fi nan ci a men to com par ti lha do do
trans por te es co lar.

Tal es tra té gia per mi ti rá o aten di men to ao Pla no
Na ci o nal de Edu ca ção, quan do pre co ni za nos seus
ob je ti vos e me tas “pro ver trans por te es co lar às zo nas
ru ra is, quan do ne ces sá rio, com co la bo ra ção fi nan ce i-
ra da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, de for ma
a ga ran tir a es co la ri za ção dos alu nos e o aces so à es -
co la por par te do pro fes sor” (pág. 54).

Con si de ran do ser o Se na do a Casa da Fe de ra-
ção, vi mos, pois, so li ci tar a Vos sa Exce lên cia que, ao
exa mi nar o re fe ri do Pro je to, con si de re a di ver si da de
das con di ções des te País de di men sões con ti nen ta is
e pro ve ja uma so lu ção à al tu ra da edu ca ção bra si le i-
ra, se gun do o es pí ri to da Cons ti tu i ção e da Lei.

Na opor tu ni da de, de se ja mos in for mar a Vos sa
Exce lên cia que o Con sed e a Undi me ti ve ram opor tu-
ni da de de apre sen tar seus po si ci o na men tos so bre a
ma té ria em ques tão du ran te a Au diên cia Pú bli ca, pro -
mo vi da pela Co mis são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des -
por to da Câ ma ra dos De pu ta dos, os qua is fo ram aco -
lhi dos na que la opor tu ni da de sem, to da via, te rem sido 
con tem pla dos na vo ta ção da que la Casa.

Agra de cen do e co lo can do-nos à dis po si ção de
Vos sa Exce lên cia, apre sen to à sua ele va da con si de-
ra ção pro pos ta de Emen da Subs ti tu ti va ao re fe ri do
Pro je to de Lei.

Aten ci o sa men te, – Mi ri am Schlick mann, Pre -
si den te do Con sed, em exer cí cio – Ade um Hi lá rio
Sa u er, Pre si den te da Undi me.

PROPOSTA DE EMENDA SUBSTITUTIVA
(Apre sen ta da pelo Con sed ao Pre si den te da 
Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral

 – Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2002)

Acres cen ta in ci sos aos arts. 9º, 10 e
11 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de
1996, que es ta be le ce as di re tri zes e ba-
ses da edu ca ção na ci o nal e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 1º Os ar ti gos 9º, 10 e 11 da Lei nº 9.394 de
1996 pas sam a ser acres ci dos dos se guin tes in ci sos:

Art. 9º ...................................................
..............................................................
X – pres tar as sis tên cia fi nan ce i ra aos

Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi-

os, para ga ran tir a ofer ta do trans por te es-
co lar, quan do ne ces sá rio, dos alu nos da
rede pú bli ca de edu ca ção bá si ca, re si den tes
na área ru ral, nos ter mos do art. 211, § 1º
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 10. .................................................
..............................................................
IX – de fi nir, com os Mu ni cí pi os, for mas

de co la bo ra ção na ofer ta do trans por te es-
co lar, quan do ne ces sá rio, dos alu nos da
rede pú bli ca de edu ca ção bá si ca, re si den tes
na área ru ral, as su min do en car gos re la ti vos
ao trans por te dos alu nos da rede es ta du al.

Art.11. ...................................................
..............................................................
VI – ofe re cer trans por te es co lar, quan -

do ne ces sá rio, aos alu nos da rede pú bli ca
de edu ca ção bá si ca, re si den tes na área ru -
ral, as su min do en car gos re la ti vos ao trans-
por te dos alu nos da rede mu ni ci pal.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor da data de sua
pro mul ga ção.

Jus ti fi ca ção

Tan to a Cons ti tu i ção Fe de ral em seu art. 211 §
1º quan to a Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção
Na ci o nal, em seu art. 8º, § 1º, atri bu em a União a res -
pon sa bi li da de pela ar ti cu la ção dos di fe ren tes ní ve is e
sis te mas de en si no, exer cen do fun ção nor ma ti va, re -
dis tri bu ti va e su ple ti va em re la ção às de ma is ins tân ci-
as edu ca ci o na is. O ob je ti vo evi den te é as se gu rar a
igual da de de opor tu ni da des no aces so ao sis te ma
es co lar.

Nes sa pers pec ti va, o Pla no Na ci o nal de Edu ca-
ção, ao de fi nir ob je ti vos e me tas para a edu ca ção bá -
si ca ex pli ci tou, en tre ou tros com pro mis sos (item 17,
pág. 54), pro ver de trans por te es co lar as zo nas ru ra is,
quan do ne ces sá rio, com co la bo ra ção fi nan ce i ra da
união, dos es ta dos e dos mu ni cí pi os, de for ma a ga -
ran tir a es co la ri za ção dos alu nos e o aces so, à es co la
por par te do pro fes sor.

Acon te ce que, na ma i o ria dos Esta dos bra si le i-
ros o sis te ma es co lar pú bli co está, hoje, or ga ni za do
de tal for ma que a ma i o ria dos es tu dan tes, es pe ci al-
men te os que re si dem na zona ru ral só po dem fre-
qüen tar re gu lar men te a es co la e, com mais di fi cul da-
de, as es co las-nú cleo, se o po der pú bli co lhes for ne-
cer o trans por te es co lar. A ma té ria, en tre tan to, não
está re gu la men ta da, e isso vem oca si o nan do, em di -
ver sas re giões do País, sé ri as di ver gên ci as en tre o
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Exe cu ti vo Esta du al e os Mu ni cí pi os so bre quem deve
as su mir a res pon sa bi li da de de pro ver e/ou pa gar as
des pe sas com trans por te es co lar. Em vis ta dis so, não 
raro, mi lha res de cri an ças, no iní cio de cada ano, fi -
cam à mer cê das dis pu tas com o re tar da men to do
ano es co lar e sé ri os pre ju í zos para a edu ca ção.

Por ou tro lado, há Esta dos em que ain da não é
fe i to o trans por te de alu nos, como tam bém há ca sos
de mu ni cí pi os em que, pela omis são dos po de res
cons ti tu í dos, os pais são ins ta dos a pa gar pelo trans -
por te de seus fi lhos, ques tão que, qua se sem pre,
aca ba por ca u sar a eva são de mu i tos alu nos.

Tra ta-se, como se vê, nas si tu a ções apon ta das,
de uma guer ra ins ti tu ci o nal de vi do a in jus ti fi cá vel ra di-
ca li za ção de po si ções, mu i tas ve zes de re cu sa de
diá lo go, que não le vam em con si de ra ção aci ma de
tudo, o di re i to da cri an ça à edu ca ção. Mas não é nos -
sa in ten ção, em hi pó te se al gu ma au men tar a po lê mi-
ca so bre o as sun to. De se ja mos, isso sim, en con trar
so lu ções.

Assim, com este pro je to de lei que de fi ne res -
pon sa bi li da des, bus ca mos an tes de tudo uma so lu-
ção para o pro ble ma, ins pi ra dos não só no art. 4º VIII,
da LDB – Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na -
ci o nal, como na pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral, que em
seu art. 208, VII, de ter mi na que o de ver do Esta do
com a Edu ca ção será efe ti va do me di an te a ga ran tia
de aten di men to ao edu can do, no en si no fun da men tal,
atra vés de pro gra mas su ple men ta res, in clu si ve de
trans por te, na cer te za de que a re gu la men ta ção des -
sa ma té ria virá em be ne fi cio de mi lhões de es tu dan-
tes em nos so, País.

Con ta mos, pois, com o apo io dos nos sos pa res
para a sua apro va ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO III
Da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Des por to

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

Se ção I
Da Edu ca ção

....................................................................................
Art. 206. O en si no será mi nis tra do com base nos 

se guin tes prin cí pi os:

I – igual da de de con di ções para o aces so e per -
ma nên cia na es co la;
....................................................................................

Art. 208. O de ver do Esta do com a edu ca ção
será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:

I – en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra tu i to,
as se gu ra da, in clu si ve, sua ofer ta gra tu i ta para to dos
os que a ele não ti ve ram aces so na ida de pró pria;

II – pro gres si va uni ver sa li za ção do en si no mé -
dio gra tu i to;

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos 
por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede
re gu lar de en si no;

IV – aten di men to em cre che e pré-es co la às cri -
an ças de zero a seis anos de ida de;

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no,
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci-
da de de cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do;

VII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun -
da men tal, atra vés de pro gra mas su ple men ta res de
ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men ta ção e
as sis tên cia à sa ú de.
....................................................................................

§ 1º  O aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to é
di re i to pú bli co sub je ti vo.

§ 2º  O não-ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio
pelo Po der Pú bli co, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º  Com pe te ao Po der Pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer-lhes a cha -
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela
fre qüên cia à es co la.
....................................................................................

Art. 211. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os or ga ni za rão em re gi me de co la bo ra-
ção seus sis te mas de en si no.
....................................................................................

§ 2º Os Mu ni cí pi os atu a rão pri o ri ta ri a men te no
en si no fun da men tal e na edu ca ção in fan til.

§ 3º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral atu a rão pri -
o ri ta ri a men te no en si no fun da men tal e mé dio.
....................................................................................
....................................................................................

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 IV
Da Orga ni za ção da Edu ca ção Na ci o nal

....................................................................................
Art. 9º A União in cum bir-se-á de:
I – ela bo rar o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, em

co la bo ra ção com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os;

II – or ga ni zar, man ter e de sen vol ver os ór gãos e
ins ti tu i ções ofi ci a is do sis te ma fe de ral de en si no e o
dos Ter ri tó ri os;

III – pres tar as sis tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os para o
de sen vol vi men to de seus sis te mas de en si no e o
aten di men to pri o ri tá rio à es co la ri da de obri ga tó ria,
exer cen do sua fun ção re dis tri bu ti va e su ple ti va;

IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, com pe tên ci as
e di re tri zes para a edu ca ção in fan til, o en si no fun da-
men tal e o en si no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los
e seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se gu rar for -
ma ção bá si ca co mum;

V – co le tar, ana li sar e dis se mi nar in for ma ções
so bre a edu ca ção;

VI – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
do ren di men to es co lar no en si no fun da men tal, mé dio
e su pe ri or, em co la bo ra ção com os sis te mas de en si-
no, ob je ti van do a de fi ni ção de pri o ri da des e a me lho-
ria da qua li da de do en si no;

VII – ba i xar nor mas ge ra is so bre cur sos de gra -
du a ção e pós-gra du a ção;

VIII– as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
das ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or, com a co o pe-
ra ção dos sis te mas que ti ve rem res pon sa bi li da de so -
bre este ní vel de en si no;

IX – au to ri zar, re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi-
si o nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti-
tu i ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos
do seu sis te ma de en si no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 20 de ju nho de
2002 e pu bli cou no dia 21 do mes mo mês e ano, a Me-
di da Pro vi só ria nº 41, que “al te ra a Lei nº 10.147, de
21 de de zem bro de 2000, que dis põe so bre a in ci dên-
cia da con tri bu i ção para os Pro gra mas de Inte gra ção
So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio – PIS-Pa sep e
da Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de
So ci al – Co fins, nas ope ra ções de ven da dos pro du-
tos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das Li de ran ças, e
nos ter mos do § 2º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/2002-CN, e da Re so lu ção nº 2/2002, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria.

SE NA DO RES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca Alber to Sil va

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo
Ro me ro Jucá
Fre i tas Neto

PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PPS)

Edu ar do Su plicy Emi lia Fer nan des

PDT

Se bas tião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

*PSB

Ade mir Andra de Pa u lo Har tung

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ino cên cio Oli ve i ra Mo ro ni Tor gan
Fran cis co Co e lho  José Car los Fon se ca Jú ni or

PSDB
Ju tahy Ju ni or Anto nio Kan dir
Cus tó dio Mat tos Chi co da Prin ce sa

PMDB
Ged del Vi e i ra Lima Da mião Fe li ci a no
Albé ri co Fi lho Fre i re Jú ni or

PT
João Pa u lo Adão Pret to
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PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Ri car do Fer ra ço

Blo co (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

Blo co (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme i da Ha rol do Lima

*PSDC

Fer nan do Zup po
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi-
ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO:  21-6-2002
– De sig na ção Co mis são:  24-6-2002(SF)
– Insta la ção da Co mis são:  25-6-2002
– Emen das: até 27-6-2002 (7º dia da pu bli ca-

ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 21-6-2002 a

4-8-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 4-8-2002 
– Pra zo na CD: de 5-8-2002 a 18-8-2002(15º ao

28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 18-8-2002
– Pra zo no SF: de 19-8-2002 a 1º-9-2002 (42º

dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 1º-9-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 2-9 a 4-9-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par-

tir de: 5-9-2002 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 19-9-2002 ** (60

dias)
* De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção

nº 2, de 2000-CN
** § 7 do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a

re da ção dada pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu i ção nº
32, de 2001: “Pror ro gar-se-á uma úni ca vez por igual
pe río do a vi gên cia de me di da pro vi só ria que, no pra -
zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli ca ção, não
ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe i ta
a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF.PSDB/I/Nº 755/2002

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti-

tu i ção do De pu ta do Cus tó dio Mat tos pelo De pu ta do
Adol fo Ma ri nho, como mem bro su plen te, para com por
a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a apre ci ar a MP 
nº 39/2002, “que al te ra a Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre des por to e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe i ta
a subs ti tu i ção so li ci ta da.

Há ora do res ins cri tos.
Com a pa la vra o 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, a mí dia
bra si le i ra es cri ta e te le vi si o na da e as rá di os não têm
fa la do ul ti ma men te de ou tra co i sa se não do nar co trá-
fi co, ver da de i ro Esta do pa ra le lo que se es ta be le ceu
prin ci pal men te no Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Hoje hou ve vi o len to ata que à sede da Pre fe i tu ra
do Rio de Ja ne i ro, com uti li za ção de ar ma men to pe -
sa do de to na do so bre vá ri os an da res do pré dio, o que
de mons tra – como dis se o Pre fe i to da ci da de – que o
Bra sil ne ces si ta de uma ope ra ção de guer ra para pôr
fim no que S. Exª mes mo cha mou de “atos de ter ro ris-
mo or ga ni za do”.

Sr. Pre si den te, qual é a ori gem de todo esse pro -
ble ma?

Exa ta men te as vul to sas quan ti as que o nar co-
trá fi co mo vi men ta ven den do as dro gas não só nas
prin ci pa is ci da des do País, mas tam bém nas pe que-
nas ci da des. Ser ve-se do ter ri tó rio na ci o nal tam bém
como rota para ex por ta ção de dro gas para os cen tros
con su mi do res da Eu ro pa e dos Esta dos Uni dos.

Mas é im por tan te ver que a dro ga não está sen -
do pro du zi da no Bra sil, mas, sim, con su mi da em nos -
so País e por ele pas san do, re pi to, rumo ao ex te ri or.

É pro du zi da prin ci pal men te em nos sos pa í ses
vi zi nhos: Co lôm bia, Peru, Bo lí via e Su ri na me. Esses
Pa í ses, que fa zem fron te i ra com a ex ten sa Re gião
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Ama zô ni ca, têm, como nós, suas fron te i ras des guar-
ne ci das. Man têm uma por te i ra aber ta para que esse
co mér cio con ti nue sen do ali men ta do, para que con ti-
nue cada vez ma i or. Enquan to nós, na pon ta, nas ci -
da des, tra ta mos dos sin to mas, as ca u sas es tão lá.

Não te mos efe ti va men te uma ação enér gi ca
para que brar, na en tra da, a ca u sa des se gran de pro -
ble ma.

Te nho aqui lu ta do, Sr. Pre si den te, cla man do
pela aten ção das au to ri da des fe de ra is para a nos sa
Ama zô nia, por que a fal ta de uma po lí ti ca ge o es tra té-
gi ca para aque la re gião vem per mi tin do que ela te nha
sido pal co de bi o pi ra ta ria.

Há pou cos dias, de nun ci ei, da tri bu na, ba se a do
em uma re por ta gem da re vis ta IstoÉ, o trá fi co e a
pros ti tu i ção de me no res da re gião ama zô ni ca para a
Eu ro pa, uti li zan do prin ci pal men te as sa í das da Ama -
zô nia para o ex te ri or. Tudo isso é re sul ta do do des ca-
so. A ca u sa do pro ble ma está no des ca so que o Bra sil
tem para com a sua Ama zô nia.

Mu i tos com ba te ram a cri a ção do Si vam, um pro -
je to que pode evi tar a con ti nu i da de des sa si tu a ção
com a vi gi lân cia, com as me di das ade qua das para
pre ve nir e de tec tar a mo vi men ta ção de aviões e ou-
tros ti pos de trans por te den tro da re gião.

Mas exis tem ou tras me di das, Sr. Pre si den te,
que pre ci sam ser to ma das. Entre elas, por exem plo,
exis te o Pro je to Ca lha Nor te, que vem sen do pra ti ca-
men te no ca u te a do pelo Go ver no Fe de ral. Ide a li za do
na épo ca do re gi me mi li tar, fi cou com o es tig ma de
que se ria ape nas um pla ne ja men to de ocu pa ção pu -
ra men te mi li tar da Ama zô nia. Mas o Pro je to Ca lha
Nor te é in ter mi nis te ri al e visa a de sen vol ver prin ci pal-
men te os mu ni cí pi os si tu a dos ao nor te do rio So li-
mões e do Ama zo nas, en glo ban do, por tan to, os mu ni-
cí pi os dos Esta dos do Ama zo nas, de Ro ra i ma, do
Pará e do Ama pá. Esse pro je to po de ria ser um dos
ve í cu los para fre ar mos es sas ações ile ga is na imen -
si dão da nos sa Ama zô nia.

No en tan to, em bo ra pra ti ca men te mor to, gra ças
à atu a ção de par la men ta res da Ama zô nia que co lo-
ca ram re cur sos das suas emen das in di vi du a is ou das
emen das de Ban ca da, esse pro je to co me çou a re vi-
ver e a aten der os mu ni cí pi os dos Esta dos que ci tei,
com ações vol ta das prin ci pal men te para a in fra-es tru-
tu ra, cons tru ção de es co las, de pos tos mé di cos, en -
fim, uma sé rie de ações que po dem vi vi fi car as fron te-
i ras da nos sa Ama zô nia, prin ci pal men te das re giões
fron te i ri ças a pa í ses com pro ble mas se ri ís si mos de
dro gas e de nar co trá fi co.

Além do Ca lha Nor te, te mos um pro je to es pe ci al
das fa i xas de fron te i ras, que nun ca foi tam bém le va do
a sé rio, ao qual nun ca foi dado ên fa se e re cur sos ne -
ces sá ri os para de sen vol ver os mu ni cí pi os si tu a dos ao 
lon go des sa imen sa fa i xa de fron te i ras. Só na Ama zô-
nia, são mais de 11 mil qui lô me tros de fron te i ras ge -
ral men te se cas, sem ne nhu ma di vi são con cre ta, pou -
co fis ca li za das, por que nem a Po lí cia Fe de ral nem as
For ças Arma das têm efe ti vo para po li ci ar toda essa
re gião. To mei co nhe ci men to de que a Po lí cia Fe de ral
vai abrir con cur so para, no mí ni mo, du pli car o seu efe -
ti vo, a fim de que pos sa le var a es sas áre as com ple-
xas a pre sen ça do po li ci al mais tre i na do, que tem do -
mí nio da ques tão.

Esti ve na re gião de Su ru cu cus, no Esta do de
Ro ra i ma, onde há um pos to da Po lí cia Fe de ral, que
es ta va fe cha do na que le dia, por que, se gun do in for-
ma ção do fun ci o ná rio da Fu nai que lá es ta va, o po li ci-
al ti nha que fa zer um pe río do de ro dí zio e foi para a
ca pi tal; por isso não ha via nin guém no lo cal na que le
mo men to. Então, há um des ca so enor me.

Ou tro pon to im por tan tís si mo é a imen si dão dos
Esta dos que com põem a Ama zô nia. O Esta do do
Ama zo nas so zi nho é ma i or do que os sete Esta dos
do Sul e Su des te. Logo, é im pos sí vel ao Go ver no do
Esta do es tar pre sen te nos Mu ni cí pi os fron te i ri ços
com os pa í ses la ti no-ame ri ca nos com pli ca dos no que 
se re fe re à dro ga e ao con tra ban do de ar mas. Por tan-
to, nada mais im por tan te do que pro mo ver a re di vi são
do Esta do.

Nes sa ques tão, o Se na do está na fren te, por que
apro vou um pro je to de mi nha au to ria que visa a jus ta-
men te fa zer a re di vi são ter ri to ri al des ses três Esta dos
enor mes da Ama zô nia, que são, pela or dem: o Ama -
zo nas, com 1,6 mi lhão km2; o Pará, com 1,3 km2; e o
Mato Gros so, com 906 mil km2. O Se na do apro vou,
pois, um pro je to cujo ob je ti vo é cri ar três ter ri tó ri os fe -
de ra is jus ta men te na fron te i ra oes te do Ama zo nas e
tam bém a ma té ria que visa a cri ar, na par te oes te do
Pará, o Esta do do Ta pa jós, que, sem pre digo, é um
Esta do que já está fe i to de fato. Fal ta de di re i to trans -
for mar-se em um Esta do. Há tam bém pro po si ção
para cri ar, ao nor te do Mato Gros so, o Esta do do Ara -
gua ia, que tam bém foi apro va do pelo Se na do.

Esses pro je tos es tão na Câ ma ra dos De pu ta-
dos. O do Ta pa jós está pron to para ser vo ta do em ple -
ná rio, in clu si ve com re que ri men to as si na do pe las Li -
de ran ças, que pre ci sa ser apro va do pela Câ ma ra dos
De pu ta dos, para que, pos sa, por tan to, tor nar-se lei.

Con si de ro in crí vel que, du ran te todo este tem -
po, a Câ ma ra dos De pu ta dos não te nha ain da se de -
ci di do a apro var es ses pro je tos, que vi sam ape nas – é 
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bom que se diga – à re a li za ção de ple bis ci to. Não se
está cri an do Esta dos nem os ter ri tó ri os. Está-se bus -
can do re a li zar um ple bis ci to para que as po pu la ções
pos sam se ma ni fes tar a esse res pe i to.

Pois bem, já há vá ri as se ma nas está na Co mis-
são da Ama zô nia o pro je to que cria os ter ri tó ri os no
Ama zo nas e o que cria o Esta do do Ara gua ia no Mato
Gros so. To da via, su ces si va men te, não tem ha vi do
quo rum para vo ta ção e, sur pre en den te men te, no
que tan ge à cri a ção dos ter ri tó ri os fe de ra is no Ama zo-
nas, uma De pu ta da do PCdoB – um Par ti do dito po -
pu lar de es quer da, um Par ti do que se diz pro gres sis-
ta, que tem uma tra di ção de ou vir a po pu la ção, de fa -
zer a aus cul ta da von ta de po pu lar – po si ci o na-se con -
tra ri a men te à re a li za ção do ple bis ci to. Para mim, é re -
al men te uma sur pre sa uma De pu ta da da re gião ma -
ni fes tar-se con tra a opor tu ni da de de o povo ma ni fes-
tar-se, Sr. Pre si den te.

No caso, não se está con tra a cri a ção do ter ri tó-
rio em si, por que o exa me do mé ri to des sa ma té ria
virá de po is que o povo dis ser se quer ou não a cri a-
ção. Se a po pu la ção dis ser que não quer a cri a ção
dos ter ri tó ri os, do Esta do do Ta pa jós e do Esta do do
Ara gua ia, não ha ve rá os ou tros pas sos, que são apre -
ci ar a lei com ple men tar, que de ve rá ser vo ta da pe las
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, Se na do Fe de ral
e Câ ma ra dos De pu ta dos, e ou vir a Assem bléia Le -
gis la ti va do Esta do.

Na ver da de, ain da há mu i tos pas sos a se rem
da dos, mas os De pu ta dos não que rem per mi tir se-
quer que o povo dê o pri me i ro pas so, que é ma ni fes tar
sua von ta de.

Então, se não mu dar mos a re a li da de da Ama zô-
nia, fa zen do a re di vi são ter ri to ri al e au men tan do a
pre sen ça da Po lí cia Fe de ral e das For ças Arma das,
se não in ves tir mos nos Mu ni cí pi os da fron te i ra do
nos so País com es ses pa í ses, não será com ba ten do
os sin to mas que re sol ve re mos os pro ble mas da dro -
ga e do con tra ban do de ar mas. Falo isto pela mi nha
ex pe riên cia de mé di co: não adi an ta dar re mé dio para
os sin to mas se não se ata ca a ca u sa da do en ça. Por
exem plo, não adi an ta dar so men te an ti tér mi co para
um pa ci en te com ma lá ria, por que, dan do re mé dio so -
men te para pas sar a fe bre, o pa ci en te vai mor rer de
ma lá ria, já que não se com ba te o pa ra si ta que está
ca u san do a do en ça. Esse é o caso da dro ga e do con -
tra ban do de ar mas no Bra sil. A ca u sa está nas fron te i-
ras da gran de Ama zô nia, que per mi tem a en tra da li -
vre de bar cos, de pe que nos aviões, de toda for ma de
trans por te com dro ga para os gran des cen tros.

Bas ta lem brar, de novo, que Fer nan di nho Be i-
ra-Mar foi pre so na Co lôm bia. Por tan to, a co ne xão

está mu i to cla ra, até fi si ca men te pro va da pela pri são
des se que é con si de ra do o ma i or nar co tra fi can te do
País, no país vi zi nho, a Co lôm bia. A aten ção com a
Ama zô nia pre ci sa ser re do bra da. E não é uma aten -
ção ape nas ro mân ti ca, uma aten ção poé ti ca, em que
se fale ape nas que a Ama zô nia é um san tuá rio eco ló-
gi co, que deve per ma ne cer in to ca do, que a Ama zô nia
é mata, é bi cho, é ín dio. Des sa for ma, a re gião, onde
vi vem 25 mi lhões ha bi tan tes, está lá, vul ne rá vel e, o
que é pior, ser vin do de por ta de en tra da para os pro -
ble mas que se agra vam nas gran des ci da des do País, 
como o que es ta mos ven do no Rio de Ja ne i ro.

A dro ga que está sen do con su mi da no Rio de
Ja ne i ro não é se quer plan ta da no Bra sil, não é pro du-
zi da no Bra sil, ela en tra atra vés das fron te i ras da
Ama zô nia. É, por tan to, ne ces sá rio que fa ça mos um
tra ta men to cor re to des se pro ble ma. Sem des cu i dar,
di ga mos, de dar o re mé dio para o sin to ma, va mos cu i-
dar da ca u sa, va mos ver onde está o pro ble ma para
cor tar na nas cen te aqui lo que é um pro ble ma de to -
dos os bra si le i ros, mas que não pode ser re sol vi do,
como ago ra, ape nas com uma in ter ven ção fe de ral, no 
Rio de Ja ne i ro, ou com uma de cre ta ção de es ta do de
de fe sa, na ci da de do Rio de Ja ne i ro. Na ver da de, isso
se ria ape nas cu i dar dos sin to mas, que de vem, sim,
ser cu i da dos, mas pre ci sa mos fa zer esse di ag nós ti co
e ado tar o tra ta men to cor re to para que a nos sa Ama -
zô nia seja vi vi fi ca da, as nos sas fron te i ras se jam pro -
te gi das, para que, além de ter mos a so be ra nia so bre
a Ama zô nia, que ela não seja a por ta de en tra da de
con tra ban do de ar mas e de dro gas e tam bém, como
dis se a re vis ta IstoÉ, da sa í da das nos sas cri an ças,
de me no res pros ti tu í das, para o Pri me i ro Mun do, para 
a Eu ro pa ou para os Esta dos Uni dos, exa ta men te
por que a Ama zô nia é des guar ne ci da.

Então, Sr. Pre si den te, como Se na dor da Ama-
zô nia, como ho mem que me bato todo dia aqui por
essa gran de re gião, que re pre sen ta 66% do ter ri tó rio
bra si le i ro, que ro cha mar, mais uma vez, a aten ção do
Po der Exe cu ti vo para que lem bre mos que o Bra sil
não é ape nas o li to ral, o Sul e o Su des te, mas é, aci -
ma de tudo, a gran de Ama zô nia. E a Ama zô nia não é
o pro ble ma do Bra sil. Pelo con trá rio, ela pode ser a
so lu ção para os inú me ros pro ble mas bra si le i ros. Para 
isso, bas ta que haja, da par te do Go ver no Fe de ral,
em sin to nia com os Go ver nos Esta du a is, um pro gra-
ma que faça com que o Bra sil seja um só e as de si-
gual da des re gi o na is se jam eli mi na das em be ne fí cio
de to dos os bra si le i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Ain da na
lis ta de ora do res ins cri tos, com a pa la vra a Se na do ra
Emi lia Fer nan des, do PT do Rio Gran de do Sul.

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, ve nho a
esta tri bu na para fa zer, de for ma rá pi da, um ape lo ao
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, que já fiz há pou -
cos dias. Re tor no para dar uma ma i or con sis tên cia à
nos sa ma ni fes ta ção.

No úl ti mo dia 09 de maio, como é de co nhe ci-
men to dos no bres Pa res, apro va mos, nes te ple ná rio,
o Pro je to de Lei Com ple men tar n.º 06, de 2002, pro -
po si ção que tem por ob je ti vo as se gu rar a com ple-
men ta ção de apo sen ta do ria paga, na for ma pre vis ta
na Lei Orgâ ni ca da Pre vi dên cia So ci al, a to dos os em -
pre ga dos, ati vos e ina ti vos, da Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fos, bem como aos pen si o nis tas
que te nham sido in te gra dos ou ad mi ti dos nos seus
qua dros até 31 de de zem bro de 1976. A ma té ria tra -
mi tou na Câ ma ra, foi apro va da em vá ri as Co mis sões
e no ple ná rio, de mons tran do um alto grau de sen si bi li-
da de de De pu ta dos e Se na do res em re la ção à par te
de uma ca te go ria que é a dos fun ci o ná ri os das
Empre sas de Cor re i os e Te lé gra fos. Sa be mos que
essa en ti da de está en tre aque las com ma i or grau de
res pe i ta bi li da de e cre di bi li da de, gra ças à de di ca ção e 
ao tra ba lho de sem pe nha do por seus fun ci o ná ri os.

Apro va mos a ma té ria por en ten der que faz jus ti-
ça à ca te go ria, que, se gun do a lei, é le gí ti ma de ten to-
ra des ses be ne fí ci os. Nada mais cor re to, por tan to, do
que ob ser var o di plo ma le gal. A lei exis te há mais de
dez anos e uma par ce la de, apro xi ma da men te, 12 mil
fun ci o ná ri os vêm lu tan do na Jus ti ça para ver esse di -
re i to ga ran ti do por oca sião da sua apo sen ta do ria.

O Con gres so Na ci o nal ma ni fes tou-se fa vo ra vel-
men te à ma té ria, re co nhe ceu esse equí vo co na in ter-
pre ta ção atu al men te dada pelo Insti tu to de Pre vi dên-
cia e bus cou sua cor re ção, le gí ti ma, haja vis ta que es -
sas pes so as re al men te es ta vam sen do tra ta das de
for ma dis cri mi na tó ria e pre ju di ca das por oca sião da
apo sen ta do ria.

Não se tra ta de ne nhum re a jus te de sa lá rio, de
ne nhum di re i to a mais. É ape nas o re co nhe ci men to, a
cor re ção de uma in ter pre ta ção da lei que está pre ju di-
can do cer ca de 12 mil pes so as, que te rão es ses be -
ne fí ci os – não de uma úni ca vez –, quan do a lei for

apro va da. Não são 12 mil pes so as que se be ne fi ci a-
rão no dia se guin te à pro mul ga ção da lei. Essas pes -
so as, ao lon go da car re i ra, na me di da em que se apo -
sen ta rem – apro xi ma da men te 200 pes so as se ri am
be ne fi ci a das nes te ano –, te rão essa cor re ção, jus ta,
le gí ti ma e ga ran ti da em seus sa lá ri os. Esse be ne fí cio
se es ten de ria até pra ti ca men te 2011. Por tan to, o va -
lor é in sig ni fi can te para os re cur sos da pró pria Pre vi-
dên cia.

Fi ze mos toda essa aná li se. O Con gres so Na ci o-
nal, so be ra na men te, de ci diu fa vo ra vel men te, mas,
para nos sa sur pre sa, o en ten di men to do Go ver no
bra si le i ro não fez o mes mo. O Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so ve tou esse pro je to apro va do pe las
duas Ca sas. Esse mes mo Go ver no, que es ta be le ce
uma po lí ti ca in sa na de ju ros e que se cur va ao FMI,
san gra a eco no mia na ci o nal, pas sa, mais uma vez, a
con ta da sua in com pe tên cia e do seu an ti pa tri o tis mo
aos tra ba lha do res bra si le i ros, no mo men to em que
veta o PLC nº 06, de 2002, que sa be mos ser fru to de
uma luta. Essas ca te go ri as, in clu si ve, es tão ga nhan-
do seus di re i tos na Jus ti ça. Por tan to, não há ile ga li da-
de nem in cons ti tu ci o na li da de.

Nes se sen ti do, en tão, ve nho à tri bu na para re -
for çar o ape lo, que já fiz ao Pre si den te des ta Casa, a
fim de que, na pri me i ra re u nião do Con gres so Na ci o-
nal – que, pa re ce-me, está mar ca da para a pró xi ma
quar ta-fe i ra –, seja in clu í da na pa u ta a apre ci a ção
des se veto. O Con gres so Na ci o nal pre ten de ana li sar
e der ru bar o veto, ten do em vis ta a in sus ten ta bi li da de
dos ar gu men tos que o jus ti fi cam.

O pro je to em ques tão não in clui no vos be ne fí ci-
os: bus ca cor ri gir uma in jus ti ça na in ter pre ta ção le gis-
la ti va por par te da Pre vi dên cia. O INSS le gis lou ar bi-
tra ri a men te, pre ju di can do os ce le tis tas do ex-De par-
ta men to de Cor re i os e Te lé gra fos, ex clu in do-os in de-
vi da men te des sa lei, já que nega seus di re i tos. Assim, 
eles não ti ve ram ou tra al ter na ti va a não ser di ri gir seu
ple i to à Jus ti ça e ao Con gres so Na ci o nal.

Esta Casa, que deve nor te ar as suas ações pelo 
res pe i to aos pre ce i tos de mo crá ti cos e sen so de jus ti-
ça, cor ri giu, cor re ta men te, essa ar bi tra ri e da de. No
en tan to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
não con si de ra a po si ção do Con gres so Na ci o nal e
dos tra ba lha do res dos Cor re i os, que lu tam pe los seus 
di re i tos. A esse Go ver no ne o li be ral não cabe se quer a 
jus ti fi ca ti va de que essa me di da one ra ria os co fres
pú bli cos, uma vez que a des pe sa com a com ple men-
ta ção da apo sen ta do ria é ir ri só ria, re pre sen ta cer ca
de 0,00002 dos gas tos com be ne fí ci os pre vi den ciá ri-
os, e os pro ces sos es ten der-se-ão até 2011. Assim,

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  25 13007

    347JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



não é ne nhum ab sur do o que este Con gres so e as
duas Ca sas apro va ram.

Essa ma té ria já foi am pla men te dis cu ti da no
Con gres so Na ci o nal du ran te a sua tra mi ta ção e apro -
va ção. O mais im por tan te nes te mo men to é res sal tar
a ur gen te ne ces si da de de apre ci a ção e der ru ba da do
veto pre si den ci al ao pro je to.

Tra ta-se de ques tão de cu nho so ci al, de hu ma ni-
da de, de re le vân cia não so men te por di zer res pe i to a
doze mil em pre ga dos dos Cor re i os e Te lé gra fos, mas
so bre tu do por que ofe re ce ao Se na do Fe de ral e à Câ -
ma ra dos De pu ta dos a opor tu ni da de de dar vi gên cia
ao prin cí pio cons ti tu ci o nal de iso no mia e de jus ti ça.

Por tan to, ape la mos, por com pro mis so éti co,
mo ral e de mo crá ti co, para que seja co lo ca do em pa u-
ta na re u nião do Con gres so Na ci o nal o veto ao PLC
nº 06/2002. Te nho cer te za de que os Par la men ta res
das duas Ca sas es tão pron tos e de se jam ver o veto
der ru ba do. As dú vi das sus ci ta das quan to à cons ti tu ci-
o na li da de e le ga li da de do pro je to não re sis tem se-
quer a um exa me su per fi ci al dos dis po si ti vos cons ti tu-
ci o na is e le ga is su pos ta men te afron ta dos.

Os as pec tos téc ni cos da ques tão já es tão de vi-
da men te ana li sa dos pe los tri bu na is re gi o na is fe de ra-
is, que, em unís so no, têm in di ca do a vi a bi li da de e a
jus ti ça do ple i to dos em pre ga dos da ECT, que de-
mons tra ram a esta Casa a sua ca pa ci da de de mo bi li-
za ção, em pol gan do a to dos nós Par la men ta res com a 
ar do ro sa de fe sa de seus di re i tos.

Sr. Pre si den te, esse é o ape lo que faço ao Pre si-
den te da Casa. Que V. Exª pos sa trans mi tir ao Pre si-
den te do Con gres so Na ci o nal, que, em úl ti ma ins tân-
cia, é quem de li be ra so bre a pa u ta que será ana li sa da
na pró xi ma re u nião con jun ta, a ne ces si da de de ana li-
sar esse veto. Te nho cer te za de que se tra ta de uma
ma té ria que pas sa rá tran qüi la men te pela aná li se dos
Srs. Par la men ta res, por que, re al men te, faz jus ti ça.

Lem bro que, na se ma na pas sa da, um pro je to
que con ce de aos fer ro viá ri os os mes mos be ne fí ci os
re i vin di ca dos pe los em pre ga dos do Cor re io foi apro -
va do no ple ná rio da Câ ma ra. Por tan to, não se tra ta de 
in tran si gên cia ou cor po ra ti vis mo o que está sen do
pe di do. O pro je to dos ece tis tas teve apro va ção unâ ni-
me em am bas as Ca sas, in clu si ve na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, e não me re cia
ter re ce bi do o veto do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so.

A Jus ti ça já vem re co nhe cen do es ses di re i tos
dos em pre ga dos. Por tan to, pre ci sa mos fa zer essa
cor re ção de in ter pre ta ção da Lei nº 8.529/92.

Sr. Pre si den te, ao to mar co nhe ci men to pe los
me i os de co mu ni ca ção, ou tro as sun to pre o cu pou-me
bas tan te. Como to dos sa bem, há uma luta cons tan te
em re la ção à guer ra con tra a pi ra ta ria. Sa be mos que
há um gran de pre ju í zo dos nos sos mú si cos e in tér-
pre tes, em to das as áre as, pelo cres cen te mer ca do
da pi ra ta ria de CDs, de li vros e de obras em ge ral.

Para sur pre sa nos sa e da pró pria Re ce i ta Fe de-
ral, em bo ra esse pro je to já te nha sido apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos e já es te ja pron to para ser vo -
ta do no Se na do Fe de ral, as em pre sas do se tor re cor-
re ram à Jus ti ça con tra a de ci são do Go ver no de im por
um selo ofi ci al para ten tar co i bir a fal si fi ca ção de CDs
e fi tas. As em pre sas já ob ti ve ram duas li mi na res im -
pe din do o uso do selo.

A guer ra con tra as fal si fi ca ções e a pi ra ta ria fez
com que a Re ce i ta Fe de ral pas sas se a en ca rar com
uma vi são mais aten ta até mes mo as pró pri as gra va do-
ras, por que há in for ma ções de que os CDs co me çam a
ser ven di dos nes se mer ca do pi ra ta an tes mes mo de se -
rem lan ça dos. Cabe aí uma per gun ta: como isso ocor re
se só quem tem aces so a es ses CDs an tes do lan ça-
men to são as pro du to ras? Elas é que pos su em as ma -
tri zes, e já foi com pro va do que, um ou dois me ses an tes
de se rem lan ça dos vá ri os CDs de can to res fa mo sos, já
es ta vam sen do ven di das as có pi as pi ra tas. Se as em-
pre sas de ve ri am ser par ce i ras dos nos sos mú si cos e
au to res, por que elas pró pri as en tra ram na Jus ti ça?
Esse fato está sur pre en den do a to dos.

Ape lo, em nome dos pró pri os ar tis tas que vêm
con ta tan do esta Casa, o Pre si den te da Re pú bli ca e o
Mi nis té rio da Jus ti ça, para que se en con tre al gu ma
for ma de co i bir a fal si fi ca ção e a pi ra ta ria.

Esta va sen do pro pos to um tex to, que já foi apro -
va do na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ -
ma ra, em que gra va do ras e pro du to ras te ri am de nu -
me rar os CDs e li vros pro du zi dos em es ca la in dus tri-
al. As em pre sas se ri am obri ga das, ain da, a in clu ir em
cada um dos seus pro du tos a as si na tu ra do au tor da
obra. Se ria uma for ma que os ar tis tas e es cri to res te -
ri am para con tro lar a pro du ção e a ven da de seus
CDs e li vros.

É uma me di da im por tan te, por que hoje sa be-
mos que há pra ti ca men te uma au sên cia de re gras so -
bre esse as sun to. O que pre va le ce hoje no mer ca do é
a pa la vra do em pre sá rio, que in for ma quan tos CDs e
li vros fo ram ven di dos. Re al men te, o au tor não tem um 
con tro le mais rí gi do. Por tan to, as sim se ria uma for ma
mais tran qüi la.

So li da ri zo-me com a luta dos ar tis tas e es cri to res
e sur pre en de-me mu i to que os em pre sá ri os te nham to -
ma do essa me di da, re cor ren do à Jus ti ça com pe di dos
de li mi na res para que esse selo não seja uti li za do.
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Cre io que esta Casa vo ta rá igual men te esse
pro je to. Peço que seja agi li za da a sua vo ta ção e que o 
Pre si den te da Re pú bli ca san ci o ne essa lei. É o ape lo
que faço, em nome da se gu ran ça e da cor re ção do
que se faz hoje in jus ta men te à clas se dos ar tis tas e
dos es cri to res.

Esta Casa pre ci sa es tar aten ta a fa tos como
es ses, quan do di vul ga dos pela im pren sa. Que não
se de i xe do brar pe los in te res ses dos em pre sá ri os.
Que co lo que, aci ma de tudo, a pos si bi li da de de fa zer
uma fis ca li za ção cor re ta, va lo ri zan do aque les que
le vam a mú si ca e a boa li te ra tu ra de uma for ma ho -
nes ta e dig na.

Era o re gis tro que gos ta ria de fa zer.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, o Sr. Luiz Otá vio, 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) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há um pro je to do
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, do PFL de Ro ra i ma,
pro pon do um ple bis ci to para ou vir a po pu la ção do
meu Esta do, do Pará, en tre ou tros, com re la ção à di vi-
são do Pará em Esta do do Pará, Esta do do Ta pa jós,
que atin ge a re gião do ba i xo Ama zo nas, e Esta do do
Ca ra jás, que atin ge o sul do Pará.

É im por tan te de i xar cla ro que não só eu, como
re pre sen tan te do Esta do, mas toda a Ban ca da fe de ral
do Pará apo i ou o pro je to de V. Exª, apro va do por una -
ni mi da de, para que fos se re a li za do o ple bis ci to, ou
seja, ou vir todo o Esta do, seus mais de seis mi lhões
de ha bi tan tes; após o que, se for a von ta de da ma i o-
ria, apo i ar a cri a ção de um novo Esta do den tro do
Pará, pois es ta mos aqui tra zi dos pelo voto po pu lar.
Foi a ma i o ria do povo pa ra en se que nos es co lheu
como seus re pre sen tan tes, eu e os Se na do res Ade -
mir Andra de e Fer nan do Ri be i ro.

Por tan to, a de ci são cabe aos pa ra en ses, e nós,
com cer te za, tam bém por una ni mi da de, apo i a re mos
sem pre pro je tos de lei que pos sam re al men te aten der
à ma i o ria do povo do Pará.

A cri a ção de novo Esta do pre ci sa ser es tu da da
e não es tou aqui fa lan do do Esta do do Ama zo nas,
para o qual tam bém V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, tem uma pro pos ta, mas ex clu si va men te do
Pará. De ve mos co nhe cer a sua vi a bi li da de eco nô mi-

ca, os be ne fí ci os que po de rão ad vir e tam bém as con -
di ções, boas ou más, de apli ca ção de re cur sos que
pos sam ser uti li za dos não só em in fra-es tru tu ra, mas
na par te ad mi nis tra ti va des ses fu tu ros Esta dos.

A mi nha po si ção, tal como na vo ta ção do pro je-
to, é fa vo rá vel  faço ques tão de de i xar bem cla ro aqui 
ao ple bis ci to, à con sul ta, à de ci são do povo do meu
Esta do com re la ção aos nos sos des ti nos. Por tan to, fi -
cam re gis tra das mi nha par ti ci pa ção e, com cer te za, a
da Ban ca da fe de ral do meu Esta do no que se re fe re
ao ple bis ci to de cri a ção dos Esta dos de Ta pa jós e Ca -
ra jás.

Nes ta tar de, a Se na do ra Emi lia Fer nan des, do
PT do Rio Gran de do Sul, lem brou o pro je to, tam bém
apro va do por una ni mi da de, que dava aos fun ci o ná ri-
os dos Cor re i os e Te lé gra fos di re i to a van ta gens adi ci-
o na is com pu tá ve is nas suas apo sen ta do ri as. Re al-
men te, de ze nas, mi lha res de fun ci o ná ri os se rão aten -
di dos se o pro je to não so frer veto.

Na épo ca, res pon den do pela Li de ran ça do Go -
ver no, tive uma con ver sa com os fun ci o ná ri os dos
Cor re i os. Fui o Re la tor da ma té ria na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde cha mei a
aten ção para a ne ces si da de de uma ne go ci a ção com
o Go ver no Fe de ral e de sa ber quan to cus ta ria esse
be ne fí cio. Assim, po de ría mos evi tar o veto.

Mas acon te ceu aqui lo que pre vi, por que não foi
man ti do o acor do. Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, na mi nha pro pos ta, dei pa re cer fa vo-
rá vel aos fun ci o ná ri os dos Cor re i os, mas su ge ri que
fos sem ou vi das a Li de ran ça do Go ver no, o Se na dor
Artur da Tá vo la, e a equi pe eco nô mi ca, a fim de que
re al men te ti vés se mos uma po si ção con cre ta do Go-
ver no. Não foi pos sí vel. Eles atro pe la ram – eu di ria – o 
pro ces so. Apro va do na Co mis são, veio a ple ná rio,
onde foi vo ta do e apro va do, e, por tan to, o veto aí está.

Ao ape lo que a Se na do ra Emi lia Fer nan des faz,
para que seja co lo ca do em pa u ta na agen da da re u-
nião do Con gres so Na ci o nal, tam bém nos so ma mos,
para que o veto seja re al men te pos to em vo ta ção.

Um ou tro as sun to tam bém me traz à tri bu na do
Se na do Fe de ral. O Mi nis tro Pe dro Ma lan ana li sou um
ple i to do Esta do do Pará que há mais de um ano se
en con tra va em es tu dos no Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BID), um fi nan ci a men to de US$48
mi lhões para o Pro gra ma de Apo io ao Pará-Urbe.

Esse pro je to foi ne go ci a do nos Esta dos Uni dos
com a equi pe de Go ver no, com pos ta pelo Se cre tá rio
Espe ci al de Pro du ção à épo ca, Sr. Si mão Ja te ne, do
meu Esta do, pelo Sr. Sér gio Leão, Se cre tá rio de
Orça men to e Ges tão, sob a Li de ran ça do Go ver na dor
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Almir Ga bri el. Apro va do tec ni ca men te pela equi pe do
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), o
pro je to veio para o Ban co Cen tral, para o Mi nis té rio
da Fa zen da e, na sex ta-fe i ra, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que en ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal, ao
Se na do da Re pú bli ca, e hoje foi en ca mi nha do à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Te nho cer te za de que esse pro je to será lido ain -
da hoje e le va do à Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos do Se na do Fe de ral, onde seu Pre si den te, Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra, dará a ce le ri da de que tem sido
dada a to dos os pro je tos e men sa gens re la ti vas a in -
ves ti men tos de to dos os Esta dos que pas sa ram pela
Casa nes te ano, por meio de acor do de Li de ran ças.

Não só a Ban ca da do meu Esta do – Se na do res
Fer nan do Ri be i ro e Ade mir Andra de – como tam bém
os de ma is Se na do res da rão opor tu ni da de para que
pos sa mos apro var, ain da nes ta se ma na, a men sa-
gem re la ti va a esse fi nan ci a men to de US$48 mi lhões.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na hu ma-
ni da de, des de que nos tor na mos cons ci en tes de nos -
sa exis tên cia, sem pre nos co mu ni ca mos por sím bo-
los, ou seja, a lin gua gem é, por es sên cia, sim bó li ca,
traz em si a car ga de per cep ção que te mos do mun do,
em con so nân cia com os sím bo los re pre sen ta ti vos
que cons tru í mos em nos sa con vi vên cia, com a re a li-
da de ma te ri al do mun do e com a sub je ti vi da de do ser
hu ma no.

Assim, Sr. Pre si den te, cri ar e cons tru ir sím bo los
é algo que pode le var sé cu los. É, por tan to, ato cri a dor
dos mais no bres e, como tal, deve ser tra ta do. Um
sím bo lo não muda por que rer. Ele muda por que seu
sig ni fi ca do mu dou, sua per cep ção pela so ci e da de
mu dou, por que a sua re la ção com os se res hu ma nos
se faz de ou tro modo.

Cre io que, nes se con tex to, deve in se rir-se o
Pro je to de Lei da Câ ma ra dos De pu ta dos de nº 13, de
2001, que dis põe so bre a for ma e a apre sen ta ção dos 
sím bo los na ci o na is, con for me sua emen ta. Com lou -
vá vel mé ri to, o pro je to visa dar ma i or fle xi bi li da de
para o uso que bra si le i ros e bra si le i ras pos sam fa zer
dos sím bo los na ci o na is, em par ti cu lar, o uso da Ban -
de i ra e do Hino na ci o na is, fre qüen te men te si na is de
jú bi lo e re go zi jo para nos sos com pa tri o tas nas mais
va ri a das e emo ci o nan tes ma ni fes ta ções de ci vis mo.
É o si nal de no vos tem pos nas re la ções en tre es ses
sím bo los e os ci da dãos.

Con tu do, Sr. Pre si den te, de modo ab so lu ta men-
te in tem pes ti vo e des pro vi do de res pal do em qual-
quer de man da so ci al, o re fe ri do pro je to em bu te uma
al te ra ção na dis po si ção das es tre las que re pre sen-
tam os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral na es fe ra azul da

Ban de i ra na ci o nal. E uma al te ra ção que afe ta de
modo subs tan ti vo o con ce i to mes mo do sím bo lo.

Srªs e Srs. Se na do res, des de que a Ban de i ra foi
cri a da, as es tre las nela apos tas re pre sen tam os Esta -
dos exis ten tes na Fe de ra ção. Qu an do cri a dos no vos,
no vas es tre las são adi ci o na das. Se ex tin tos, as suas
cor res pon den tes es tre las são re ti ra das.

Ao Esta do do Pará foi atri bu í da a es tre la Spi ca,
a Alfa da Cons te la ção de Vir gem. E as sim per ma ne-
ceu nes ses mais de 110 anos de Re pú bli ca bra si le i ra.
Esta dos no vos fo ram cri a dos, fun di dos, di vi di dos, o
Dis tri to Fe de ral mu dou-se do Rio de Ja ne i ro para o
co ra ção do Cen tro-Oes te, mas a re pre sen ta ção es te-
lar do Esta do do Pará e de to dos os de ma is Esta dos
exis ten tes ao tem po da cri a ção da Ban de i ra per ma-
ne ceu in to ca da.

Por que mu dar ago ra tal si tu a ção, e so men te
para o Esta do do Pará, sob o pre tex to de dar des ta-
que ao Dis tri to Fe de ral, atri bu in do-lhe a es tre la que
sem pre re pre sen tou meu Esta do, para fa zer com que
o Dis tri to Fe de ral pas se a ser o úni co ente fe de ra do
aci ma da fa i xa “Ordem e Pro gres so”?

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, tais ra zões são
aten ta tó ri as ao con ce i to mes mo da Ban de i ra e ofen si-
vas ao povo do meu Esta do. Não po de mos con cor dar
com a tal tro ca, ain da mais por que a ra zão que jus ti fi-
cou a co lo ca ção do Esta do do Pará onde está ain da
per ma ne ce vá li da: Be lém ob te ve essa po si ção por
ser a Ca pi tal es ta du al mais se ten tri o nal que o Bra sil
pos su ía ao tem po da Pro cla ma ção da Re pú bli ca e a
úni ca aci ma da li nha do Equa dor, por isso sua po si-
ção aci ma da fa i xa bran ca de nos sa Ban de i ra. Tal fato
e ra zão são his tó ri cos e não po dem ser mu da dos pela 
von ta de do le gis la dor, sob qua is quer ale ga ções que
hoje se jam le van ta das.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
–TO) – Se na dor Luiz Otá vio, peço a pa la vra para um
apar te.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, do PSDB, do To can tins

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Em pri me i ro lu gar, eu não pos so de i xar de pa -
ra be ni zar V. Exª, des de o iní cio do pro nun ci a men to,
quan do V. Ex.ª tra ta da di vi são ter ri to ri al. É mu i to co -
mum nós en con tra mos, às ve zes nos re pre sen tan tes,
nos Par la men ta res, às ve zes em re pre sen tan tes clas -
sis tas, aque le sen ti men to de que o nos so Esta do é in -
di vi sí vel, é um pa tri mô nio cul tu ral, um le ga do; há um
es pí ri to de ba ir ris mo que nos im pe de de ver uma par-
te do nos so Esta do se pa ra da da ou tra. Não se pode
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ima gi nar Mi nas sem o sul, não se pode o ima gi nar o
Ma ra nhão sem o sul, o Pará não pode ser ima gi na do
sem a sua re gião dos mi né ri os. A gran de ver da de é
que, não fora Jus ce li no Ku bits chek, a ca pi tal bra si le i-
ra es ta ria ain da onde nos le gou as Ca pi ta ni as He re di-
tá ri as. O Bra sil vem so fren do pro fun das trans for ma-
ções, mas nós ain da ocu pa mos mu i to mal os nos sos
ter ri tó ri os, a nos sa vas ti dão ter ri to ri al. Cer ta men te,
por meio de pro ces so de mo crá ti co po de rão ser ou vi-
das as po pu la ções de to das as par tes en vol vi das; por
que não dar esse sen ti men to de au to no mia a al gu-
mas re giões que fi cam a mais de mil qui lô me tros?
Como era o nos so caso no To can tins. Ha via re giões
no nos so Esta do cuja dis tân cia para Go iâ nia era de
qua se dois mil qui lô me tros. Exis te mu i to a ser mu da-
do no mapa bra si le i ro. Isso tem sido pro fun da men te
es tu da do, é um as sun to im por tan te, um as sun to que
não deve ser tra ta do com aque le sen ti men to pro vin ci-
a no. V. Exª de mons tra esse des pren di men to ao re co-
nhe cer a im por tân cia do seu gran de Pará. Há a ne-
ces si da de de se de ba ter o as sun to no mí ni mo com a
pró pria po pu la ção in te res sa da e de i xar o Par la men to
apro fun dar a dis cus são. Te mos a Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal, an tes da qual foi cri a do o nos so Esta do
do To can tins, mas que nas ceu den tro do es pí ri to de
que a nos sa fo lha de pa ga men to nun ca atin giu 50%.
Nun ca pre ci sa mos da Lei Ca ma ta. Os nos sos ín di ces
es tão to dos aba i xo dos es ta be le ci dos pela Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal. Não de ve mos à União. Não
te mos uma sé rie de dis tor ções com ban cos es ta du a is
que bra dos. O To can tins vem dan do re al men te uma
con tri bu i ção nes se pro ces so. Pa ra be ni zo V. Exª, ora
na Pre si dên cia, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que,
des de que che gou a esta Casa, tem se trans for ma do
em um es tu di o so de ou tros Esta dos, um Par la men tar
pre o cu pa do com o País, com a nos sa re gião, en fren-
tan do às ve zes pre con ce i tos de Go ver na do res. E V.
Exª., Se na dor Luiz Otá vio, tem tido mu i ta gran de za ao 
sus ten tar essa no bre ca u sa e ao abor dar de ma ne i ra
mu i to des po ja da, cons ci en te e aber ta o de ba te da re -
di vi são ter ri to ri al. Por tan to, pa ra béns pela pri me i ra
par te do dis cur so de V. Exª. No to can te à nos sa Ban -
de i ra, sa li en to que re al men te es ta mos num Con gres-
so que re ú ne 513 De pu ta dos e 81 Se na do res, e cá e
lá to ma mos co nhe ci men to de de ter mi na das pro po si-
tu ras que em seu bojo – às ve zes por de sa ten ção ou
des co nhe ci men to, mas cer ta men te não por má von -
ta de ou ou tro sen ti men to – traz al gu ma co i sa que
muda todo um sen ti do his tó ri co como é o caso da es -
tre la que re pre sen ta o Esta do de V. Exª na nos sa Ban -
de i ra. Eu me sen ti ria tam bém bas tan te des con for tá vel
ao ver qual quer mu dan ça na nos sa Ban de i ra. Fi quei

mu i to fe liz, como Par la men tar por To can tins, ao che -
gar a esta Casa após a cri a ção do Esta do pela li vre e
so be ra na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e ver a
nos sa es tre la to can ti nen se na Ban de i ra na ci o nal. Mu -
dar a Ban de i ra, a or dem de suas es tre las en vol ven do
o nos so que ri do Pará, sa ben do da ra zão ale ga da por
V. Exª, ou seja, de ser a mais se ten tri o nal de to das as
nos sas ca pi ta is? Ora, so mos a mais cen tral, mas não
exis tem ra zões para essa trans for ma ção. Com re la-
ção à uti li za ção do sím bo lo na ci o nal, Sr. Pre si den te,
veja a ale gria que sen te um bra si le i ro quan do um atle -
ta nos so ven ce uma pro va das Olim pía das e car re ga
a nos sa Ban de i ra, dan do uma vol ta olím pi ca, as sim
como fa zia o nos so gran de Ayrton Sen na ou como faz 
o nos so Ru bi nho Ba ri chel lo ao pe gar a Ban de i ra bra -
si le i ra e des fi lar no car ro quan do ven ce uma pro va de
au to mo bi lis mo ou quan do o nos so povo sai às ruas
com a Ban de i ra na ci o nal cla man do por algo im por-
tan te. Encon tro-me en tre aque les que só re pro vam,
seja em que ato for, ras gar a Cons ti tu i ção, ras gar a
Ban de i ra. Isso é ne gar o nos so sen ti do de bra si li da de,
de Pá tria e de Na ção. Pre ci sa mos dis ci pli nar, enal te-
cer, pro te ger o uso da nos sa Ban de i ra e não mudá-la,
ain da mais no sen ti do de al te rar a sua con fi gu ra ção e
al te rar aque la cin ti lan te es tre la que re pre sen ta o
Esta do do Pará. Tem V. Exª o apo io da Ban ca da do To-
can tins e cer ta men te dos de ma is Pa res do Con gres-
so Na ci o nal com re la ção a essa ma té ria. Pa ra béns a
V. Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Agra -
de ço-lhe o apar te, emi nen te Se na dor Edu ar do Si que-
i ra Cam pos, que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, ilus tre Se na dor Luiz Otá-
vio?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Com
mu i ta sa tis fa ção, emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan-
des.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) –
Se na dor, ini ci al men te, re por to-me à pri me i ra par te
do seu pro nun ci a men to em que V. Ex.ª co men ta o
veto ao pro je to em re la ção aos fun ci o ná ri os dos
Cor re i os. Ape nas acres cen to que hou ve um gran de
tra ba lho de par ti ci pa ção jun to às Li de ran ças e aos
in te gran tes das Ban ca das de di fe ren tes Par ti dos, in -
clu si ve os da base do Go ver no por oca sião da pro-
fun da dis cus são que se deu na Câ ma ra dos De pu ta-
dos. Aqui a dis cus são foi mais rá pi da, mas ocor reu.
Qu e ro pen sar que o bom-sen so apre sen ta do por V.
Exª ao di zer que a Casa de se ja ana li sar esse veto
será con si de ra do e, no ple ná rio do Con gres so Na ci-
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o nal, os Par la men ta res dos di fe ren tes Par ti dos te rão
opor tu ni da de de se ma ni fes tar. Re al men te, o pro ble-
ma não é eco nô mi co. Está no pa re cer do De pu ta do
que fez a aná li se da re per cus são mí ni ma que se
dará nos co fres da Pre vi dên cia So ci al. Tam bém pedi 
este apar te por que V. Exª está fa lan do dos sím bo los
na ci o na is. Tra ba lhei 23 anos como pro fes so ra de
His tó ria, quan do ain da tí nha mos Edu ca ção Mo ral e
Cí vi ca, com o qual tra ba lhei mu i tos anos tam bém.
Sem pre bus quei fa zer dos sím bo los na ci o na is algo
que en tu si as mas se os nos sos es tu dan tes, os nos-
sos jo vens, as nos sas cri an ças, com uma aná li se
não pu ra men te sim bó li ca, mas mu i to mais que isso,
algo que in cor po ras se de fi ni ti va men te o sen ti men to
de Na ção, o amor à nos sa Pá tria. Pro cu rei fa zer
uma aná li se in ter pre ta ti va, por exem plo, do nos so
sím bo lo ma i or que é a nos sa Ban de i ra, tra du zin do
não ape nas o sim bo lo gis mo de que o ver de são as
nos sas flo res tas e o ama re lo é o ouro, mas tam bém
fa zen do uma aná li se cons tan te men te adap ta da aos
no vos tem pos. O que se está fa zen do com as nos-
sas flo res tas? Como es tão as nos sas ri que zas,
como fo ram tra ta das ao lon go da his tó ria do Bra sil?
Como está a dis tri bu i ção das ri que zas? Quem tra-
ba lha os sím bo los na ci o na is com essa vi são de pas -
sa do, de pre sen te e de fu tu ro? Essa é uma ma té ria
em pol gan te. Por isso vim ao Ple ná rio para fa zer um
apar te a V. Exª. Em pri me i ro lu gar, não con cor do
que se al te rem os sím bo los na ci o na is, pois re pre-
sen tam um mo men to his tó ri co da in ter pre ta ção e
da qui lo que foi fe i to du ran te um pe río do da his tó ria;
re pre sen tam um fato his tó ri co, um mo men to, uma
in ter pre ta ção dos au to res, ins pi ra dos no que sen ti-
am, viam e vi vi am. A Ban de i ra Na ci o nal está sem pre
atu a li za da, des de que os edu ca do res – aqui vai uma 
men sa gem para os nos sos co le gas pro fes so res –
fa çam a in ter pre ta ção dos sím bo los com uma vi são
da atu a li da de e não ape nas pelo que re pre sen ta-
ram, por exem plo, as nos sas flo res tas. Assim como
no Pará está sen do ques ti o na da a al te ra ção da es-
tre la, no Rio Gran de do Sul foi pro pos ta uma emen -
da a esse pro je to para re ti rar, do bra são de ar mas
do Bra sil, o ramo de ta ba co e co lo car uma fo lha de
gua ra ná, como a ár vo re sím bo lo do Bra sil. Po de ría-
mos até di zer que o gua ra ná, hoje, re pre sen ta mais
o nos so País, até por ser o fumo tão ques ti o na do.
To da via, em bo ra não seja fu man te, nun ca te nha
sido e não de fen da o ta ba co, com par ti lho do pen sa-
men to de que o bra são sim bo li za um mo men to his-
tó ri co do Bra sil e não po de mos mu dar isso a todo
mo men to. Sou a fa vor de duas al te ra ções nes se pro -
je to so bre os sím bo los na ci o na is. A pri me i ra re fe-

re-se às res tri ções do uso da Ban de i ra Na ci o nal.
Sa be mos que a lei não per mi te usar a ban de i ra num 
car ro, abri-la numa sa ca da ou no bal cão de uma
casa, an dar abra ça do, en vol to numa ban de i ra ou
sair com ela na mão. Temos que al te rar isso. Enten-
do que, quan do usa da com res pe i to, com en tu si as-
mo e com or gu lho, pode ser co lo ca da nas cos tas, no 
ca be lo, na ja ne la, na por ta do car ro ou em cima do
car ro, como hoje es ta mos ven do – o Bra sil co ber to
de ver de e ama re lo cla man do pela Copa do Mun do.
As pes so as as sim fa zem, mas a lei apre sen ta res tri-
ções. Esse pro je to de ve ria al te rar isso. Sem pre que
usa da de for ma dig na, com res pe i to e com or gu lho,
po de ría mos am pli ar a lei, para que a nos sa Ban de i-
ra pu des se ser um sím bo lo vi su a li za do des de cedo
por nos sas cri an ças, jo vens e adul tos como mo ti vo
de or gu lho do Bra sil. No que se re fe re ao Hino Na ci-
o nal, en ten do que em ne nhu ma so le ni da de ofi ci al o
Hino Na ci o nal deva ser ape nas ou vi do. Deve ser en -
to a do, can ta do, para que, des de cedo, se apren da
seu con te ú do e a in ter pre ta ção de sua le tra, que é
ma ra vi lho sa, au tên ti ca e sem pre atu al. Ela não se
de sa tu a li zou, por isso não de ve mos mo di fi cá-la. De-
ve mos, sim, fa zer uma nova in ter pre ta ção, le van-
do-se em con ta os no vos tem pos do nos so Bra sil,
que já não dor me mais em ber ço es plên di do.  O
País deve des per tar, acor dar, mas não será por isso 
que va mos ti rar do Hino Na ci o nal o seu con te ú do,
nem sua le tra, nem sua me lo dia. Em todo lu gar
onde for to ca do, os bra si le i ros de ve rão ser con vi da-
dos a can tá-lo, como de mons tra ção de amor à Pá-
tria. Cum pri men to V. Exª pelo tema que traz ao ple-
ná rio, so man do-me às con si de ra ções fe i tas e en ten-
den do que deve ser man ti da a in ter pre ta ção da épo -
ca da apro va ção dos nos sos sím bo los, sem mo di fi-
ca ções. O uso é que deve so frer al gu mas al te ra-
ções, sem pre para am pli ar, so ci a li zar e dis se mi nar
cada vez mais o res pe i to e o amor que te mos à nos -
sa Pá tria. Pa ra béns pelo pro nun ci a men to.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Se-
na do ra Emi lia Fer nan des, agra de ço a par ti ci pa ção
de V. Exª e in si ro em meu pro nun ci a men to o seu
apar te.

Sr. Pre si den te, as ra zões ale ga das para as al -
te ra ções são aten ta tó ri as ao con ce i to mes mo da
Ban de i ra e ofen si vas ao povo de meu Esta do. Não
po de mos con cor dar com tal tro ca. Ain da mais por-
que a ra zão que jus ti fi cou a co lo ca ção do Esta do do 
Pará onde está ain da per ma ne ce vá li da: Be lém ob-
te ve essa po si ção por ser a Ca pi tal es ta du al mais
se ten tri o nal que o Bra sil pos su ía ao tem po da pro-
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cla ma ção da Re pú bli ca, e a úni ca aci ma da li nha do
Equa dor. Por isso sua po si ção aci ma da fa i xa bran-
ca de nos sa Ban de i ra. Tal fato e ra zão são his tó ri cos
e não po dem ser mu da dos pela von ta de do le gis la-
dor, qua is quer que se jam as ale ga ções que hoje se -
jam le van ta das.

Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de acres cen tar
aos meus ar gu men tos aque les que o dou to Se na dor
Fer nan do Ri be i ro le van ta em seu voto em se pa ra do
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
para con tra di tar, como eu, esta al te ra ção in ca bí vel de
nos so lá ba ro. Qu an do o Dis tri to Fe de ral foi cri a do,
foi-lhe atri bu í da a es tre la Sig ma do Oi tan te, por ser
ela vi sí vel de to dos os qua dran tes do Bra sil, pra ti ca-
men te na mes ma po si ção e ao re dor da qual toda a
abó ba da es te lar cir cu la em nos sa abó ba da ce les te.
Assim, o Dis tri to Fe de ral fica re pre sen ta do como o
cen tro em tor no do qual gra vi tam as de ma is uni da des
da Fe de ra ção. Impos sí vel aten der a uma ade qua ção
me lhor do que essa. Ela res pe i ta a tra di ção da ban de-
i ra e eno bre ce o mu ni cí pio ne u tro que se cor po ri fi ca
no Dis tri to Fe de ral.

Sr. Pre si den te, pode pa re cer a al guns as sun to
de so me nos im por tân cia. Con tu do, para nós pa ra en-
ses, sig ni fi ca me xer com nos sa re pre sen ta ção na his -
tó ria da Re pú bli ca bra si le i ra. Esta pe que na es tre la
car re ga em si um sim bo lis mo for te de nos sa po si ção
no seio da Na ção bra si le i ra, que nas cia para os ide a is
re pu bli ca nos ins pi ra da nos mo vi men tos li ber tá ri os da
Re vo lu ção Fran ce sa e da Inde pen dên cia dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca.

So bre es ses fun da men tos, cri a ram-se os sím-
bo los na ci o na is e foi des ti na da ao Esta do do Pará a
es tre la Alfa da Vir gem. As ra zões his tó ri cas e so ci a is
que fun da men ta ram essa es co lha não mu da ram. Não 
pos so, pois, ace i tar a mu dan ça pro pos ta no pro je to
ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos, in de pen den te-
men te do meu re co nhe ci men to quan to à boa-fé da
pro po si ção. Qu e ro crer que não foi dada a de vi da
aten ção ao sig ni fi ca do que tal mo di fi ca ção ca u sa rá
nos sen ti men tos e na cul tu ra do povo do Pará, que
não me re ce tal des con si de ra ção por par te dos de ma-
is mem bros da Fe de ra ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, al te rar o sím bo lo pá trio por um
ato de vo lun ta ris mo, sem que haja ra zões his tó ri cas
ou cul tu ra is for tes, é um ato de vi o lên cia con tra a cul -
tu ra na ci o nal e a pa ra en se em par ti cu lar. Espe ro que
mi nha re vol ta cí vi ca sen si bi li ze os Srs. Se na do res
para que tal aten ta do ao Esta do do Pará não seja per-
pe tra do.

Mo der ni zar os sím bo los na ci o na is e dar mais li -
ber da des aos bra si le i ros para que os uti li zem com

mais in ti mi da de e fa mi li a ri da de não in clui des vir tu-
ar-lhes o sig ni fi ca do his tó ri co ou des ca rac te ri zar o
con te ú do, como se pre ten de fa zer com essa tro ca de
es tre las.

Pode-se ale gar que seja ape nas um de ta lhe.
Mas tra ta-se de um de ta lhe ple no de con te ú do sim bó-
li co para meu Esta do e para o povo pa ra en se. Por
isso, deve ser re je i ta da por to dos. Mes mo que não te -
nha sido essa a in ten ção, essa al te ra ção ofen de o
meu povo e ofen de o meu Esta do, sem que lhe pos sa
atri bu ir qual quer mé ri to que ate nue a ofen sa.

Nun ca pas sa ria pelo es pí ri to de qual quer pa ra-
en se pro por al te ra ção no sím bo lo de qual quer ou tro
ente fe de ra do. O mes mo tra ta men to es pe ra mos dos
de ma is mem bros da Fe de ra ção bra si le i ra. Em con se-
qüên cia, Sr. Pre si den te, peço que seja apro va da a
emen da pro pos ta pelo emi nen te Se na dor Fer nan do
Ri be i ro, que res ta be le ce a or dem hoje vi gen te na es -
fe ra ce les te de nos sa Ban de i ra.”

O Se na dor José Fo ga ça, Re la tor do pro je to na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, re-
ce beu a emen da ou o des ta que que o Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro apre sen tou. E te nho cer te za de que o 
Ple ná rio da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia as sim como o Se na do Fe de ral fa rão com
que se man te nha a Ban de i ra Na ci o nal com o seu di -
zer “Ordem e Pro gres so”, com as es tre las dos Esta -
dos, que se re pre sen tam jun to à Fe de ra ção, e, com
cer te za, o meu Esta do, o Pará, os de ma is e o Dis tri-
to Fe de ral se rão man ti dos como es tão ao lon go des -
ses 110 anos.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO. 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 Mo za ril-
do Ca val can ti, Srªs e Srs. Se na do res, meu que ri do
povo bra si le i ro, em es pe ci al meus ir mãos to can ti nen-
ses, já que fui in cum bi do pelo emi nen te Se na dor Ra-
mez Te bet, jun ta men te com o Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, para re pre sen tar o Bra sil na Vér ti ce Mun di-
al da Ali men ta ção, re a li za da em Roma, de 10 a 13
des te mês de ju nho, que ro dar não só à Pre si dên cia, a 
esta Casa, mas ao povo bra si le i ro tam bém, um pou co
das im pres sões que trou xe da que le im por tan te en con-
tro. Ele, na ver da de, Sr. Pre si den te, foi uma re a va li a-
ção do World Food Sum mit, re a li za do em 1996, pela 
FAO, tam bém em Roma.
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Esse en con tro mun di al so bre ali men ta ção, que
tra duz o World Food Sum mit, foi de gran de im por-
tân cia para o tra ba lho re a li za do pela ONU, pela FAO e
para a pró pria hu ma ni da de, por que o foco, a pre o cu-
pa ção prin ci pal des se en con tro é a gran de quan ti da-
de de pes so as, de se res hu ma nas, nos di ver sos con -
ti nen tes que es tão pas san do fome por fal ta de ali men-
tos, prin ci pal men te, Sr. Pre si den te, na Áfri ca.

Como to can ti nen se, acom pa nhan do os de ba-
tes, ou vin do os pro nun ci a men tos, tro can do im pres-
sões com os de ma is par la men ta res, fi quei pen san do
que uma das so lu ções está aqui mes mo no Bra sil,
nes te tema de ba ti do nes ta tar de so bre a re di vi são
ter ri to ri al. A so lu ção des te pro ble ma está em sol tar
as amar ras que im pe dem o Bra sil de pro du zir. E es -
ta mos com esse gran de con ti nen te, com esse pro-
pa la do “ber ço es plên di do”, que con ti nu a rá sen do
sem pre es plên di do, e nele es ta re mos de i ta dos, sim,
no tra ba lho, na le i tu ra, no co nhe ci men to de suas po -
ten ci a li da des, nas suas ri que zas, na ex plo ra ção ra-
ci o nal e sus ten tá vel do seu gran de po ten ci al, mas
des de que nos se jam da das as con di ções para isso.

E noto, Sr. Pre si den te, que, es tra te gi ca men te,
os prin ci pa is pa í ses não com pa re ce ram ao en con-
tro. Aí está uma gran de ques tão eco nô mi ca por trás
de algo tão im por tan te quan to a fome que cam pe ia
mun do afo ra. Sr. Pre si den te, bas ta ver a ques tão da
soja, no nos so solo to can ti nen se, mato-gros sen se,
go i a no, no solo da Re gião Nor te, no Esta do de V.
Exª. Qu a is são as bar re i ras que en con tra mos para
che gar com esse pro du to em con di ções de com pe ti-
ti vi da de, no mer ca do in ter na ci o nal? Se ria de se per -
gun tar: por que plan tar soja, no To can tins, sem ter a
fer ro via para trans por tá-la? Por que plan tar a soja,
no To can tins, e de i xar a to ne la da US$30,0 mais
cara? Por que te mos os rios, mas não re gu la ri za mos
as hi dro vi as; cons tru í mos as usi nas hi dre lé tri cas,
mas não fa ze mos as eclu sas; .não te mos uma mo-
dal de trans por tes que, in ter li ga dos, nos per mi ta
atin gir os mer ca dos, os por tos in ter na ci o na is, com
pre ços com pe ti ti vos.

Vejo, Sr. Pre si den te, o quan to este País de mo-
rou no de ba te da Fer ro via Nor te-Sul. Hoje – e devo
aqui pres tar duas gran des ho me na gens: uma, ao
emi nen te ex-Pre si den te José Sar ney, que, na que le
mo men to, como sem pre, com a sua vi são de es ta-
dis ta, lan çou a obra; e, num mo men to mais re cen te,
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que, ao
re to mar as obras da Fer ro via Nor te-Sul, fer ro via de -
ba ti da em sim pó si os do mun do in te i ro, tida como
uma das mais im por tan tes e es tra té gi cas fer ro vi as a 

se rem cons tru í das no mun do in te i ro, vem dan do
con ti nu i da de a esta obra –, con clu í mos a pon te so-
bre o rio To can tins, que in ter li ga o Esta do do Ma ra-
nhão com o nos so Esta do, es ta mos cons tru in do a
pla ta for ma mul ti mo dal de Agui ar nó po lis, o tre cho da
par te de Go iás tam bém já tem do ta ções or ça men tá-
ri as, já exis tem as pri me i ras ini ci a ti vas da cons tru-
ção da pró pria fer ro via, e o Bra sil vive este mo men to
novo.

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que cons tru í mos a 
Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães em três anos e três
me ses, a mais rá pi da até en tão, sen do que to das as 
de ma is le va ram mais de dez anos. Mas es ta mos lá
em ple no pro ces so da cons tru ção da eclu sa. E é im -
por tan te, Sr. Pre si den te, que essa eclu sa seja con-
clu í da, que os re cur sos se jam li be ra dos, que aque-
les re cur sos que es tão pre vis tos no Orça men to da
União se jam efe ti va men te li be ra dos. E es ta mos ten -
do pro ble mas nes ta área, por que te mos lá hoje cer -
ca de cin co mil ope rá ri os, tra ba lhan do na eclu sa da
Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, que es tão à be i ra
da de mis são, com uma pa ra li sa ção de ter mi na da,
por que não hou ve ain da o des blo que io para as ru-
bri cas or ça men tá ri as, que per mi tam a con ti nu i da de
da obra.

Sr. Pre si den te, co nhe ço a de ter mi na ção fér rea
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so com re la-
ção à Hi dro via Ara gua ia-To can tins, à eclu sa da Usi na
do La je a do, da Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães.

Por tan to, que ro de i xar aqui, Sr. Pre si den te,
como re fle xo da mi nha pas sa gem pelo en con tro da
vér ti ce mun di al da ali men ta ção, como pro pos ta da
con tri bu i ção bra si le i ra, para que pos sa mos com ba-
ter a fome por este mun do afo ra, va mos per mi tir que 
se re a li ze o que al guns gran des bra si le i ros so nha-
ram, e, às ve zes, não só os bra si le i ros. No nos so
caso es pe cí fi co, Jo a quim Te o tô nio Se gu ra do, que foi 
o ou vi dor da Co mar ca do Nor te, que pro cla mou a in -
de pen dên cia do To can tins an tes da in de pen dên cia
do Bra sil, já fa la va da na ve ga bi li da de do rio To can-
tins e do rio Ara gua ia. Ele já ima gi na va a tro ca de
mer ca do ri as, os ba i xos cus tos ope ra ci o na is, se isso
fos se in ter li ga do por fer ro vi as.

Isso foi dito, Sr. Pre si den te, por um por tu guês
que re sol veu mor rer em solo bra si le i ro, que, por ter
dito isso e pro cla ma do a in de pen dên cia do To can-
tins na que la épo ca, foi pre so a fer ros e de por ta do
para Por tu gal. Vol tou e con se guiu mor rer em solo to -
can ti nen se.
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Mu i tas pes so as che gam a Pal mas e per gun-
tam: “Por que o nome da gran de ave ni da que traz o
Pa lá cio ao en con tro da Ave ni da Jus ce li no Ku bits-
chek não é Si que i ra Cam pos?” Em pri me i ro lu gar,
sa be mos que, em vida, o ho mem pú bli co tem o
com ba te, a guer ra, a opo si ção, a con tro vér sia, o dis -
cur so po lí ti co, o pró prio em ba te po lí ti co, co i sas na tu-
ra is da de mo cra cia; as ho me na gens e o re co nhe ci-
men to vêm nor mal men te, post-mor tem.

No nos so caso, Sr. Pre si den te, o pró prio nome
Pal mas vem do es tu do, do tra ba lho re a li za do por Jo -
a quim Te o tô nio Se gu ra do, an tes da in de pen dên cia
bra si le i ra, quan do ele di zia que a Vila da Pal ma, que 
ha ve ria de ser a ca pi tal do To can tins, se ria a mais
bela ca pi tal de se vi ver, me lhor do que Pa ris, Lis boa
e ou tras. Vis lum bra va ele a alta in te gra ção de mer -
ca dos atra vés das hi dro vi as Ara gua ia/To can tins e fa -
la va tam bém da ne ces si da de de cons tru ir fer ro vi as,
de in te grar o mer ca do bra si le i ro por aque la re gião já 
tão pró xi ma, tan tas mi lhas ma rí ti mas mais pró xi ma
do que os por tos uti li za dos na épo ca: Rio de Ja ne i ro
e San tos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, pos so de pre en der,
pos so tra zer a esta Casa do que ouvi e vi na que le
im por tan te de ba te é que nós os bra si le i ros, os to-
can ti nen ses, os ro ra i men ses, os go i a nos, os
mato-gros sen ses te mos gran de par te das so lu ções
ali pe di das pe los lí de res mun di a is que es tão pre o cu-
pa dos com a fome no mun do. O To can tins tem dado
essa de mons tra ção, mas é pre ci so que nos dêem
as con di ções.

Par la men ta res re ve zam-se na tri bu na de ba ten-
do o pro ble ma das ro do vi as. Re al men te, as ro do vi as
de le ga das pelo Go ver no Fe de ral ao Go ver no do To-
can tins, pos so tes te mu nhar, es tão em ex ce len te es -
ta do de con ser va ção, mas es ta mos so fren do mu i to
com a BR-153, a Be lém–Bra sí lia, a prin ci pal ar té ria
da nos sa in te gra ção. Qu e ro que ela de i xe ser essa
ar té ria o quan to an tes.

A fer ro via Nor te–Sul tem que ser con clu í da; a
hi dro via Ara gua ia/To can tins há de fun ci o nar, su pe-
ran do os obs tá cu los de al gu mas ONGs – mais uma
vez, re ve ren cio o tra ba lho de V. Exª, que vem fa zen-
do des co ber tas im por tan tes por in ter mé dio da CPI
das ONGs -, que, às ve zes, sob a fal sa apre sen ta-
ção de de fen so res do meio am bi en te, che gam a
com ba ter, como no caso, a cons tru ção da eclu sa no
rio To can tins, no rio Ara gua ia e ou tros.

Os pro ble mas, por exem plo, do rio Ara gua ia
de man da ri am des ta Na ção um es for ço de con ten-

ção das vo ço ro cas, da cons tru ção de mu ros de ar ri-
mo, do re flo res ta men to de to das as nas cen tes. Te-
mos que apli car na de fe sa do rio Ara gua ia um pa tri-
mô nio ex tra or di ná rio e apro ve i tar me lhor o rio To-
can tins. Mas não po de mos cons tru ir mais hi dre lé tri-
cas sem pre vi são para a ime di a ta cons tru ção da
eclu sa, como está ocor ren do, tar di a men te, em Tu cu-
ruí e em La je a do, na Usi na Luís Edu ar do Ma ga-
lhães.

O que mais me as sus ta é a pos si bi li da de da
pa ra li sa ção das obras. A es ca di nha de pe i xe, que
per mi te a con ti nu i da de do pro ces so da pi ra ce ma, foi 
fe i ta.

Sr. Pre si den te, vejo que, às ve zes, fal ta tão
pou co para nós, bra si le i ros, con clu ir mos esse gran-
de pro je to do Bra sil, de bru çar mo-nos so bre a re di vi-
são ter ri to ri al, con clu ir mos a fer ro via Nor te–Sul e a
hi dro via Ara gua ia–To can tins, for ta le cer mos a eco no-
mia do Esta do. No Esta do do gran de Se na dor Ma u-
ro Mi ran da, Go iás, um dos gran des pro du to res de
grãos no País, em fun ção das ro do vi as, do iso la-
men to, da fal ta de fer ro via, tem di fi cul da des para dar 
essa con tri bu i ção pe di da não ape nas pe los bra si le i-
ros, mas por todo o mun do.

Por tan to, que ro de i xar re gis tra do aqui nes ta
tar de, Sr. Pre si den te, que com mu i to or gu lho re pre-
sen tei o meu To can tins no en con tro em Roma, jun-
ta men te com o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
Pos so di zer que tudo o que lá ouvi não de i xa de ser
um re ca do a este Se na do da Re pú bli ca, não de i xa de
ser uma pa la vra de apo io ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, por sua vi são es tra té gi ca com re la-
ção à Fer ro via Nor te–Sul, às nos sas hi dro vi as e aos
ei xos de de sen vol vi men to. É tam bém uma pa la vra
para nós, bra si le i ros, no sen ti do de que não po de mos
per mi tir mais que os ou tros mer ca dos ve tem o nos so
aço, im pe çam o cres ci men to da nos sa in dús tria far ma-
cêu ti ca, da nos sa in dús tria ae ro náu ti ca, que i ram uti li-
zar as nos sas es ta ções de lan ça men to de fo gue tes,
que i ram nos im por uma pre ser va ção da Ama zô nia
sem nos dar con di ções e atra pa lhem o nos so de sen-
vol vi men to.

Esta é a ver da de i ra mo e da, este é o ver da de i-
ro las tro, o ouro de hoje: a nos sa bi o di ver si da de. O
ouro de hoje é a nos sa água, o nos so cer ra do, o
nos so pan ta nal, a bi o mas sa. O Bra sil – pos so di zer
– é o mais rico de to dos os pa í ses do mun do. E o
nos so povo é ge ne ro so e tra ba lha dor. Mas ain da
exis tem mi lha res de pes so as pas san do fome.
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Te nha cer te za de que to ma das es sas pro vi-
dên ci as, man ti dos os ru mos com os qua is so nha o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, não ha ve rá
mer ca do que terá con di ções de fa zer alta do dó lar, e 
o Bra sil não se su je i ta rá mais a que ne nhum can di-
da to, seja ele do Par ti do dos Tra ba lha do res ou de
qual quer ou tro Par ti do, seja con si de ra do cul pa do
por uma cri se mo men tâ nea, com sua pos si bi li da de
de vi tó ria. Nós, como bra si le i ros, não po de mos ace i-
tar isso , por que não é ver da de. A res pos ta é esse
es plên di do ter ri tó rio na ci o nal, são as nos sas con di-
ções e a nos sa ca pa ci da de de pro du zir, que es tão
cla ras e ób vi as para quem qui ser ver.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Ouço V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, per ce be mos nas be lís si-
mas pa la vras de V. Exª, na pa i xão na sua alma e de
seu co ra ção, no seu so nho da ju ven tu de, a ir man da-
de for te en tre Go iás e To can tins. Endos so to das as
pa la vras de V. Exª. Luto pelo mes mo ide al de V. Exª.
Por isso, que ro pa ra be ni zá-lo, quan do lem bra da
nos sa Nor te-Sul, re co nhe ce o tra ba lho do ex-Pre si-
den te José Sar ney, vê a de ter mi na ção no re i ní cio
das obras pelo atu al Pre si den te da Re pú bli ca, vê a
po ten ci a li da de dos nos sos cer ra dos para a pro du-
ção de grãos, dis cu te a ques tão das hi dro vi as do
Ara gua ia e do To can tins, tão im por tan te e vi tal para
nós, mos tra nes ta Casa a es pi nha dor sal que nos
une de nor te a sul, que pas sa pelo To can tins, que é
a BR – 153. Enfim, V. Exª faz esse de se nho im por-
tan te, ao mes mo tem po de an gús tia e de pres sa,
para que as co i sas ocor ram e de mu i ta es pe ran ça
num dia mu i to me lhor para to dos nós. Re por to-me
ao en con tro de Roma de que V. Exª par ti ci pou. É a
ir man da de to tal. Logo ocu pa rei a tri bu na do Se na do
exa ta men te so bre o tema que V. Exª ini ci ou aqui,
que to mou com mu i ta pro pri e da de e lhe deu a di-
men são e o gan cho re gi o nal. So mos ir mãos por ser -
mos Esta dos me di ter râ ne os; so mos ir mãos por
usar mos as mes mas ro do vi as; por ser mos ba nha-
dos pe los mes mos rios. O nos so ide al é um só. E a
soma da for ça de Go iás e de To can tins sem pre deve 
es tar aci ma das nos sas di fe ren ças po lí ti cas, ide o ló-
gi cas e par ti dá ri as, na bus ca de um mun do me lhor
para essa re gião, hoje ain da, va mos di zer fran ca-
men te, tão es que ci da pe los Go ver nos. Quem sabe
não seja es que ci da! Tal vez não lhe te nham dado a
pri o ri da de que me re cem tan to Go iás como To can-

tins na bus ca de se rem o ce le i ro para o Bra sil e para 
o mun do. Mu i to obri ga do, Se na dor por ha ver me
con ce di do o apar te.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Eu agra de ço o apar te de V. Exª e
que mu i to me hon ra, pelo co nhe ci men to que tem V.
Exª da nos sa re gião; pela qua li da de dos pro je tos
que apre sen ta; pela con tri bu i ção que já deu nes ses
já qua se oito anos em que está nes ta Casa. V. Exª
fala da ir man da de que exis te, sim, en tre os to can ti-
nen ses e go i a nos. Sen ti mo-nos ir mãos dos ma ra-
nhen ses, en fim, dos nor ten ses como um todo, Se-
na dor Ma u ro Mi ran da, com a re di vi são ter ri to ri al.
Este Bra sil su des te-li to râ neo, com todo res pe i to, é o
pro du tor das no tí ci as que ate mo ri zam as fa mí li as
bra si le i ras: a vi o lên cia, as con cen tra ções ur ba nas
sem qual quer pers pec ti va de or ga ni za ção. No ven ta
por cen to do nos so Orça men to está sen do gas to no
Bra sil su des te-li to râ neo; 2/3 da po pu la ção bra si le i ra
ain da está vi ven do em 1/3 do ter ri tó rio na ci o nal.

Como é, en tão, que não va mos mar char para o 
Nor te e ocu par esse pe da ço ex tra or di ná rio de chão
que é a nos sa re gião para vê-la pro du zir os ali men-
tos que o mun do pre ci sa.

Eram es sas, Sr. Pre si den te, as con si de ra ções
que eu que ria te cer nes ta tar de, agra de cen do a V.
Exª e aos Se na do res que me ou vi ram, guar dan do
aqui a mais fir me es pe ran ça de que o Bra sil ven ce rá
es sas bar re i ras e será o gran de pro du tor de ali men-
tos de que o mun do ne ces si ta.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Ma u ro Mi ran da, do Esta do de Go iás.

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, o
mun do as sis tiu per ple xo, no úl ti mo dia 17 de ju-
nho, ao me lan có li co des fe cho, em Roma, – re la ta-
do há pou co pelo Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – da Cú pu la Mun di al da Ali men ta ção con vo ca-
da pela FAO – Orga ni za ção das Na ções Uni das
para a Ali men ta ção e a Agri cul tu ra.

Na au sên cia de lí de res de pra ti ca men te to dos
os pa í ses mais de sen vol vi dos, à ex ce ção da Espa-
nha, que ora de tém a pre si dên cia da União Eu ro-
péia, e da Itá lia, an fi triã do even to, res tou ao Di re-
tor-Ge ral da FAO, o se ne ga lês Jac ques Di onf, re i te-
rar o ape lo para que as na ções hon rem o com pro-
mis so fir ma do quan do de re u nião an te ri or, em 1996, 
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to man do me di das efe ti vas para a re du ção a me nos
da me ta de do nú me ro mun di al de fa min tos, hoje na
ver go nho sa fa i xa de 860 mi lhões de se res hu ma nos.

No re la tó rio que ser viu de base às dis cus sões
de Roma, a ONU es ti ma que, de 96 até ago ra, ape -
nas 25 mi lhões de pes so as sa í ram da lis ta dos fa-
min tos. O mes mo do cu men to apon ta que, na ver da-
de, a aju da ali men tar dos pa í ses aos mi se rá ve is do
mun do so freu uma re du ção em ter mos ab so lu tos:
de US$15 bi lhões anu a is em 1988 para US$11 bi-
lhões em 2001! Para que a meta da FAO seja al can-
ça da até 2015, são ne ces sá ri os US$24 bi lhões adi -
ci o na is em aju da ao se tor agrí co la, a cada ano.

For ço so é re co nhe cer que há pou co es pa ço
para ar gu men tos pu ra men te al tru ís tas no diá lo go
com os do nos do po der do mun do rico, que não he -
si tam em gas tar a as tro nô mi ca quan tia de US$1 bi -
lhão por dia em sub sí di os va ri a dos para apla car, po -
lí ti ca e ele i to ral men te, seus ba ru lhen tos lob bi es
agrí co las. Se é as sim, es ses lí de res de ve ri am ao
me nos re fle tir so bre as van ta gens eco nô mi cas, bem 
con cre tas, ad vin das de uma pro gres si va vi tó ria da
hu ma ni da de con tra a fome.

Se gun do os cál cu los da mes ma FAO, cada
dó lar in ves ti do nas re for mas agrá ria e agrí co la do
Ter ce i ro Mun do, en vol ven do pes qui sa, ex ten são
ru ral, ca pa ci ta ção de agri cul to res fa mi li a res, cré di-
to, lo gís ti ca, se gu ro e par ce ri as, pro du zi ria um re-
tor no de US$12 aos pa í ses do a do res, gra ças à
am pli a ção da de man da pela im por ta ção de má qui-
nas, im ple men tos, fer ti li zan tes, bens va ri a dos de
con su mo para uma po pu la ção ru ral mais prós pe ra
e bem in for ma da.

Eu, que sou de Go iás, um Esta do emi nen te-
men te agro pas to ril, pos so ver de per to, com meus
pró pri os olhos, como se ria be né fi ca a apli ca ção de
uma es tra té gia de in cen ti vo à pro du ção em subs ti tu i-
ção às po lí ti cas in ter na ci o na is – e tam bém na ci o na is
– de es ma ga men to das van ta gens com pa ra ti vas de
nos sa agri cul tu ra e de em po bre ci men to das nos sas
fa mí li as ru ra is.

Con ve nha mos, Sr. Pre si den te, nin guém su por ta
plan tar, co lher ou cri ar, es ma ga do por uma car ga tri-
bu tá ria que che ga a 31,2% do pre ço do ali men to in-
dus tri a li za do. Nin guém agüen ta to mar em prés ti mo
para me lho rar o ren di men to e a qua li da de das plan ta-
ções e dos re ba nhos com um cré di to tão cur to e ju ros
tão al tos. Da mes ma for ma, nin guém com pre en de por
que os Go ver nos es ta du a is, aci ma de di ver gên ci as
não se dis pu se ram a fir mar um pac to naci o nal pela
isen ção do ICMS so bre os itens da ces ta bá si ca.

Com essa me di da, qual quer pos sí vel per da de
ar re ca da ção – que, de modo ge ral, nun ca é tão
gran de as sim, por que fre qüen te men te os cus tos fi-
nan ce i ros e ad mi nis tra ti vos para o fun ci o na men to
da má qui na fis cal ul tra pas sam os be ne fí ci os para o
Erá rio – se ria mais do que com pen sa da pelo au-
men to ime di a to de cer ca de 11% do po der aqui si ti vo
do tra ba lha dor de sa lá rio mí ni mo e pelo cho que de
de man da daí re sul tan te para as vá ri as ca de i as pro-
du ti vas de co mer ci a li za ção, o que, ao fim e ao cabo,
re dun da ria em mais im pos tos re co lhi dos ao Te sou ro
pú bli co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na Con -
fe rên cia de Roma, tal vez a mais lú ci da de to das as
in ter ven ções te nha sido a do Car de al Ange lo So da-
no, se cre tá rio do Esta do do Va ti ca no, que leu men-
sa gem do Papa João Pa u lo II de nun ci an do “a au-
sên cia de uma cul tu ra da so li da ri e da de” ca paz de
der ro tar a fome no mun do.

Como que a eco ar es sas pa la vras de sa be do-
ria e com pa i xão, aqui no Bra sil, a CNBB, Con fe rên-
cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, di vul gou em abril
úl ti mo, por oca sião de sua Assem bléia Ge ral re a li za-
da em Inda i a tu ba, São Pa u lo, o do cu men to “Exi gên-
ci as Evan gé li cas e Éti cas de Su pe ra ção da Mi sé ria
e da Fome”. Ele lan çou um sé rio de sa fio aos nos sos
Go ver nan tes e às de ma is for ças vi vas da so ci e da de
ci vil bra si le i ra, aí in clu í das to das as ou tras re li giões
or ga ni za das, em prol da re a li za ção do prin cí pio de
que “o ali men to, dom de Deus”, trans for me-se efe ti-
va men te em “um di re i to de to dos”.

A pe dra de to que des sa trans for ma ção, como
não po de ria de i xar de ser, re si de em uma sin ce ra e
pro fun da mu dan ça de men ta li da de, de fato, uma
con ver são que des per te os nos sos co ra ções e as
nos sas men tes para o com ba te à fome, en vol ven do
a su pe ra ção de nos so ego ís mo in di vi du al e co le ti vo,
res pon sá vel pela ne ga ção a mi lhões de com pa tri o-
tas do di re i to a uma vida ple na e re al men te hu ma na.

Sr. Pre si den te, eram es sas as pa la vras que eu
ti nha a co mu ni car a esta Casa e ao povo bra si le i ro
de modo ge ral, pe din do a to dos uma re fle xão pro-
fun da so bre este tema da fome que ain da hoje as so-
la 23 mi lhões de bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je 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:
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LEGISLAÇAO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

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

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2002 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 40. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -

ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta-
lha men to es ta be le ci do na lei or ça men tá ria anu al.

§ 1º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan-
ci a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se-
qüên ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas
so bre a exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das
ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e
me tas.

§ 2º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal.

§ 3º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe-
sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.

§ 4º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men te
aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va lei.

§ 5º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos de
ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti vos
con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i tas para
o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a clas si fi ca-
ção de que tra ta o art. 8º, 1º, in ci so VI, des ta lei.

§ 6º Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is te -
rão como pra zos im pror ro gá ve is para en ca mi nha-
men to ao Con gres so Na ci o nal, a data de 31 de ou tu-
bro de 2002.

§ 7º Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi ci o-
na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo
e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, com in -
di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri os, ex ce to os re -
cur sos des ti na dos a pes so al e dí vi da, se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo de até 30
(trin ta) dias, a con tar da data do pe di do, ob ser va dos
os pra zos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 8º É ve da da a su ple men ta ção das do ta ções
das ca te go ri as de pro gra ma ção can ce la das nos ter -
mos do pa rá gra fo an te ri or, sal vo a exis tên cia de le gis-
la ção su per ve ni en te.
....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi-
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos or -
ça men tos e ba lan ços da União, dos Esta-
dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res

e es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po-
ní ve is para ocor rer à des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta-
do no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da-
ção; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren-
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre-
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên-
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du zir-se-á
a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os aber tos no
exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os pro je tos que aca bam de ser li dos vão à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos Pro je tos:

Até 29 de ju nho – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 07 de agos to
– pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 12 de agos to – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos
das emen das;

Até 22 de agos to – en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, men sa gem que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 191, DE 2002
(Nº 499/2002, 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, § lº, 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, § lº, 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 Fa us to
Orlan do Cam pel lo Co e lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men-
te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli-
ca da Cos ta do Mar fim, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Mali.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Fa us to Orlan do
Cam pel lo Co e lho, que me in du zi ram a es co lhê-lo
para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam
da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 00208/DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 17 de ju nho 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, § 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 lº de ou tu bro de 1986, e no art.
42, § lº, 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 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 Fa us to Orlan -
do Cam pel lo Co e lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Cos ta do Mar fim, exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Mali.

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
Fa us to Orlan do Cam pel lo Co e lho, que, jun ta men te
com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do
Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE FAUSTO
ORLANDO CAMPELLO COELHO
Nas ci do em Ca ra tin ga/MG, 14 de se tem bro de 1939. 
Fi lho de Orlan do Lo pes Co e lho e Dul ce Cam pel lo
Co e lho.
CPF:03330222700
ID:2253

Ba cha rel em Di re i to, UF/MG. CPCD, IRBr. Cur so de
Prá ti ca Di plo má ti ca e Con su lar, IRBr. 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.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 24 de no vem bro de 1967.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 4 de agos to de
1971.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 12 de ju nho de
1978.
Con se lhe i ro, an ti güi da de, 17 de de zem bro de 1986.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 17 de ju -
nho de 1997.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, Qu a dro Espe ci al, 29 de 
se tem bro de 1999.

Au xi li ar do Se cre tá rio-Ge ral-Adjun to para Pro mo ção
Co mer ci al, 1968.
Ofi ci al de Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1969/70.
Assis ten te do Che fe da Di vi são do Pa tri mô nio,
1977/81.
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Che fe, subs ti tu to, da Di vi são do Pa tri mô nio,
1979/82.
Assis ten te do Che fe da Di vi são da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, 1982/83.
Asses sor do Che fe do De par ta men to de Orga nis-
mos Re gi o na is Ame ri ca nos, 1984/85.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, 1984/87.
Asses sor do Che fe do De par ta men to da Ásia e Oce -
a nia, 1989/90.
Ge ren te do Insti tu to de Pes qui sa em Re la ções Inter -
na ci o na is,4-92/8-92
Di re tor Adjun to do Insti tu to de Pes qui sa em Re la-
ções Inter na ci o na is. 8-92/10-92
Che fe da Di vi são de Pas sa por tes. 1994/2000

Va ti ca no, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1971.
Va ti ca no, Se gun do Se cre tá rio, 1971/74.
Va ti ca no, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1971.
São Sal va dor, Se gun do Se cre tá rio, 1974/77.
São Sal va dor, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1974/76.
Anca ra, Encar re ga do de Ne gó ci os, em Mis são Tran -
si tó ria, 1982.
Lu sa ca,, Encar re ga do de Ne gó ci os, em Mis são
Tran si tó ria, 1987/1988.
Lu sa ca, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1991
Kins ha sa, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1992/93
Te e rã, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1993/94

Fe i ra in ter na ci o nal de Anu ga, Co lô nia, Re pú bli ca
Fe de ral da Ale ma nha, 1969 (di re tor do Pa vi lhão do
Bra sil).
Fe i ra Inter na ci o nal de El Sal va dor, 1974 (di re tor do
Pa vi lhão do Bra sil).
Se cre ta ria de Uni da des Re si den ci a is (SEURI),
DASP, 1978 a 1981 (re pre sen tan te do MRE.).
II Ses são da III Re u nião Ordi ná ria do Co mi tê Exe cu-
ti vo e à II Re u nião Ordi ná ria da Jun ta Inte ra me ri ca-
na de Agri cul tu ra do Insti tu to Inte ra me ri ca no de Co -
o pe ra ção para Agri cul tu ra, King ston, 1983 (de le ga-
do).
IX Re u nião Ordi ná ria do Con se lho La ti no-Ame ri ca no
do Sis te ma Eco nô mi co La ti no-Ame ri ca no (SELA),
Ca ra cas, 1983 (de le ga do).
XIII Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da Assem bléia
Ge ral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos,
Was hing ton, 1983 (de le ga do).
III Con fe rên cia Espe ci a li za da Inte ra me ri ca na so bre
Di re i to Inter na ci o nal Pri va do da O.E.A., La
Paz, 1984 (de le ga do).

II Re u nião Ordi ná ria do Co mi tê de Ação do Sis te ma
Eco nô mi co La ti no-Ame ri ca no (SELA) so bre Se gu-
ran ça Ali men tar Re gi o nal, Bu e nos Ai res, 1984 (de le-
ga do).
X Re u nião Ordi ná ria do Con se lho La ti no Ame ri ca no
do Sis te ma Eco nô mi co La ti no Ame ri ca no, Ca ra cas,
1984 (de le ga do).
XIV Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da Assem-
bléia-Ge ral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca-
nos, Bra sí lia, 1984 (de le ga do).
De sig na do para acom pa nhar as Mis sões Espe ci a is
de Chi pre e Ucrâ nia às ce ri mô ni as de pos se do Pre -
si den te da Re pú bli ca, Bra sí lia, 1985 e 1995.
V Re u nião do Co mi tê Exe cu ti vo do Insti tu to Inte ra-
me ri ca no de Co o pe ra ção para a Agri cul tu ra (IICA)
da O.E.A., São José, 1985 (re pre sen tan te).
III Re u nião Ordi ná ria da Jun ta Inte ra me ri ca na de
Agri cul tu ra do IICA da Q.E.A., Mon te vi déu, 1985
(de le ga do).
Re pre sen tan te do Ita ma raty nas re u niões da co mis-
são Co or de na do ra da XIII Assem bléia-Ge ral do
Insti tu to Pan-Ame ri ca no de Ge o gra fia e His tó ria
(IPGH) da O.E.A., Rio de Ja ne i ro, 1986.
Re pre sen tan te do Ita ma raty nas Re u niões de Con-
sul ta da Assem bléia-Ge ral do IIPGH da O.E.A., Rio
de Ja ne i ro, 1986.
XIII Assem bléia-Ge ral do IIPGH da O.E.A., Bra sí lia,
1986 (de le ga do).
Con fe rên cia in ti tu la da “A O.E.A. e ou tros or ga nis mos
in te ra me ri ca nos e os in te res ses do Bra sil”,
pro fe ri da na Esco la de Co man do e Esta do-Ma i or da
Ae ro náu ti ca; Rio de Ja ne i ro, 1986.
VI Re u nião Ordi ná ria do Co mi tê Exe cu ti vo do IICA
da O.E.A., São José, 1986 (re pre sen tan te).
De le ga do do Bra sil à Pri me i ra Eta pa da XII Re u nião
Con se lho La ti no Ame ri ca no do SELA, Ca ra cas,
1986.
De le ga do do Bra sil à Re u nião do CASAR, do SELA, 
Bu e nos Ai res, 1986.
Par ti ci pan te da Re u nião Pre pa ra tó ria e da Fase Mi -
nis te ri al do XII Con se lho La ti no Ame ri ca no do
SELA, Lima, 1986.
XVI Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da Assem-
bléia-Ge ral da O.E.A., Gu a te ma la, 1986 (de le ga do).
Con fe rên ci as Inti tu la das “A Orga ni za ção dos Esta-
dos Ame ri ca nos”, pro fe ri das na Esco la de Gu er ra
Na val, Rio de Ja ne i ro, 1986 e 1987.
Ordem de São Gre gó rio Mag no, Co men da dor-Ca va-
le i ro, Roma, 1994.
Ofi ci al da Ordem do Mé ri to For ças Arma das, Bra sil,
1995.
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Co la bo ra dor Emé ri to do Esta do Ma i or das For ças
Arma das, Bra sil, 1998.
Me da lha Co me mo ra ti va dos 55 anos de ins ta ção da
Jus ti ça do Tra ba lho e 50 anos de sua in te gra ção no
Po der Ju di ciá rio – Jus ti ça do Tra ba lho, Bra sil, 1999.
Me da lha Mé ri to San tos-Du mont – Co man do da Ae-
ro náu ti ca, 2000.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos. – Di re tor-Ge ral do
De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

I – Intro du cão

A Re pú bli ca do Mali si tua-se na Áfri ca Oci den-
tal, con fi nan do com a Ma u ri tâ nia, Argé lia, Se ne gal,
Gu i né-Co na cri, Côte d’Ivoire, Bur ki na Faso e Ni ger.
Com uma área de 1,2 mi lhões de km², o ter ri tó rio do
país com pre en de uma re gião de ter ras fér te is, ao sul,
ba nha das pelo rio Ní ger, e gran de área de de ser to, ao 
nor te (Sa a ra).

A ca pi tal, Ba ma co (1 mi lhão de ha bi tan tes es ti-
ma dos), é o prin ci pal cen tro eco nô mi co e co mer ci al. A
po pu la ção do país é da or dem de 11,7 mi lhões de ha -
bi tan tes (2001), con cen tra da na re gião cen tro-sul,
sen do que apro xi ma da men te 80% des se to tal de pen-
de da agri cul tu ra de sub sis tên cia. Tra ta-se de um dos
pa í ses mais po bres do mun do, com um PIB es ti ma do
em 2001 de US$2,52 bi lhões e uma ren da per ca pi ta
de ape nas US$216, de ten do em 2001 o 10° pior ín di-
ce em ter mos de de sen vol vi men to hu ma no, de acor -
do com os cri té ri os do PNUD.

O Mali é uma Re pú bli ca Par la men ta ris ta, com
um Pre si den te da Re pú bli ca ele i to por voto po pu lar,
para man da to de cin co anos, e um Pri me i ro-Mi nis tro
de sig na do pelo Pre si den te. O atu al Pre si den te, ele i to
em maio de 2002, é Ama dou Tou ma ni Tou ré, ex-che fe
do go ver no de tran si ção en tre 1991 e 1992, cuja pos -
se está mar ca da para ju nho de 2002.

O Po der Le gis la ti vo é exer ci do por uma Assem -
bléia Na ci o nal uni ca me ral, in te gra da por 116 de pu ta-
dos, ele i tos para man da tos de cin co anos. No vas ele i-
ções le gis la ti vas es tão mar ca das para 14 de ju lho de
2002. A Cons ti tu i ção do país, pro mul ga da em 1992, es -
ta be le ceu as ba ses para uma de mo cra cia mul ti-par ti dá-
ria. Em 1994, en trou em fun ci o na men to uma Cor te
Cons ti tu ci o nal. O idi o ma ofi ci al do país é o fran cês.

II – His tó ria

O atu al ter ri tó rio do Mali foi con quis ta do pela
Fran ça em 1905. Então de no mi na da “Su dão Fran-
cês”, a re gião fez par te da Fe de ra ção Fran ce sa da
Áfri ca Oci den tal, for ne cen do mão-de-obra e ma té ri as
pri mas para as de ma is pos ses sões fran ce sas no con -

ti nen te afri ca no. Após a Se gun da Gu er ra, sur gi ram os 
pri me i ros par ti dos po lí ti cos, com des ta que para a co li-
ga ção in de pen den tis ta Uni on Sou da na i se (US) e
Ras sem ble ment Dé mo cra ti que Afri ca in (RDA).

Em se tem bro de 1960, o Mali ob te ve a in de pen-
dên cia, sob a pre si dên cia de Mo dib bo Ke i ta. O novo
go ver no, ins pi ra do num mo de lo de “so ci a lis mo afri ca-
no”, ela bo rou pla nos qüin qüe na is de de sen vol vi men-
to e ali nhou-se com o blo co So ci a lis ta.

Con tu do, já a par tir de 1962, a si tu a ção eco nô-
mi ca do país en con tra va-se em fran ca de te ri o ra ção,
acar re tan do cres cen te des con ten ta men to po pu lar
com o re gi me. Em 1968, um gru po de jo vens ofi ci a is
do exér ci to, li de ra do pelo Te nen te Mous sa Tra o ré,
der ru bou o pre si den te Ke i ta e im plan tou um re gi me
de par ti do úni co, que du ra ria 22 anos.

III – Po lí ti ca Inter na

Em mar ço de 1991, após duas dé ca das da di ta-
du ra do Ge ne ral Mous sa Tra o ré, ca rac te ri za da por
uma ne fas ta com bi na ção de cor rup ção ge ne ra li za da,
ne po tis mo e re pres são bru tal, um “co mi tê de sal va-
ção na ci o nal” der ru bou o ge ne ral e as su miu o po der
em Ba ma co, fi xan do três ob je ti vos ime di a tos: de mo-
cra ti za ção, pa ci fi ca ção in ter na (o Mali se en con tra va
di la ce ra do pela re be lião se ces si o nis ta tu a re gue) e re -
or ga ni za ção da eco no mia.

Após a que da de Mous sa Tra o ré, o go ver no de
tran si ção do en tão Co ro nel Ama dou Tou ma ni Tou ré
(hoje ge ne ral apo sen ta do e Pre si den te ele i to) or ga ni-
zou uma “Con fe rên cia Na ci o nal”, re u nin do 1800 de le-
ga dos de to das as et ni as e fac ções po lí ti cas do país.
Fo ram ela bo ra dos uma cons ti tu i ção, um có di go ele i-
to ral e uma le gis la ção par ti dá ria, me di das sub me ti-
das a ple bis ci to em ja ne i ro de 1992.

Se gui ram-se ele i ções di re tas em to dos os ní ve-
is, com a ele i ção do Pre si den te Alpha Ou mar Kou na-
ré, da Ali an ça pela De mo cra cia no Mali– ADEMA.
Ibra him Bou ba car Ke i ta foi no me a do Pri me i ro-Mi nis-
tro, com a mis são de pre ser var a de mo cra cia e es ta-
be le cer um Go ver no de União Na ci o nal.

Em 1997, o Pre si den te Kou na ré será re e le i to,
em ple i to bo i co ta do pe los prin ci pa is par ti dos da opo -
si ção. O ex-di ta dor Mous sa Tra o ré foi con de na do à
mor te em 1999, por des vio de di nhe i ro pú bli co, mas a
pena é co mu ta da para pri são per pé tua pelo pre si den-
te. Ain da em 1999, o Pre si den te Ko na ré lan ça uma
cam pa nha an ti cor rup ção, que pro vo ca de mis sões e
pri sões de al tos di ri gen tes go ver nis tas.

O Go ver no do Pre si den te Kou na ré con se guiu
pôr fim a um con fli to que afli gia o país des de o mo-
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men to da in de pen dên cia: a re be lião tu a re gue (nô ma-
des do de ser to, de ori gem ber be re, que ha bi tam cin co
pa í ses da re gião: Mali, Ma u ri tâ nia, Ní ger, Lí bia e
Argé lia). Os tu a re gues vi ram suas ri que zas di mi nu í-
rem de vi do à re pres são po lí ti ca, à de gra da ção do
meio am bi en te ru ral e as su ces si vas se cas que se
aba te ram, nos anos 70 e 80, so bre a re gião onde ha -
bi tam. A in ca pa ci da de dos go ver nos cen tra is, so bre-
tu do os do Mali e Ní ger, de lhes pres tar aju da para su -
pe ra rem a cri se le vou à for ma ção de di ver sos gru pos
guer ri lhe i ros, ar ma dos e tre i na dos pela Lí bia.

No dia 27 de mar ço de 1996, foi as si na do o
Acor do de Paz e Des mo bi li za ção en tre o Go ver no e
to dos os gru pos ar ma dos. Des de en tão, di ver sas me -
di das vi san do à im ple men ta ção do Acor do já fo ram
to ma das, den tre as qua is a in cor po ra ção de 800
guer ri lhe i ros ao exér ci to do Mali e a con ces são de
cré di to do Ban co Mun di al para a re a ti va ção eco nô mi-
ca da re gião de Tom bouc tou.

O Pre si den te Kou na ré de fron tou-se, ao lon go
dos dois man da tos, com o pro ble ma do re tor no e as -
sen ta men to dos re fu gi a dos que aban do na ram o Mali
du ran te o con fli to. Ocor re ram atri tos en vol ven do re fu-
gi a dos e o exér ci to. Cal cu la-se que até 1999 cer ca de
230 mil re fu gi a dos tu a re gues te nham vol ta do ao país.

Em abril de 1997, re a li za ram-se ele i ções le gis-
la ti vas, pos te ri or men te anu la das pela Cor te Cons ti tu-
ci o nal sob a ale ga ção de ir re gu la ri da des nos tra ba-
lhos da Co mis são Ele i to ral. Com isso, a co li ga ção de
par ti dos da opo si ção de sen ca de ou um “bo i co te ati vo”
do pro ces so ele i to ral, cul mi nan do em pe río do de ma -
ni fes ta ções e pro tes tos vi o len tos, com nu me ro sas pri -
sões, atos de de so be diên cia ci vil e ata ques à sede do
par ti do go ver nis ta (ADEMA). So men te o fir me con tro-
le exer ci do pelo Pre si den te Kou na ré so bre as for ças
ar ma das e a ha bi li da de po lí ti ca do Pri me i ro-Mi nis tro
Ibra him Ke i ta lo gra ram im pe dir o na u frá gio da jo vem
de mo cra cia ma li en se.

Nas ele i ções pre si den ci a is de maio de 1997, o
Pre si den te Kou na ré, con cor ren do como can di da to
úni co, foi re e le i to com am pla mar gem de vo tos, com
man da to até 2002. Em agos to de 1997, re a li za ram-se
no vas ele i ções par la men ta res, com a Ade ma ob ten do
127 dos 146 as sen tos na Assem bléia.

A fim de ob ter a pa ci fi ca ção do país, o Pre si den-
te Kou na ré pro ce deu, no fi nal de 1997, a uma sé rie de 
ges tos de con ci li a ção, en tre os qua is se pode men ci o-
nar a co mu ta ção da pena de mor te à qual es ta va con -
de na do Mous sa Tra o ré e a li ber ta ção dos opo si ci o nis-
tas pre sos por oca sião dos dis túr bi os ocor ri dos em
maio, ao mes mo tem po em que se de cla rou aber to a
ne go ci a ção com os lí de res da opo si ção, com vis tas à

par ti ci pa ção de to dos os par ti dos po lí ti cos nas ele i-
ções mu ni ci pa is de 1998.

Em no vem bro de 1997, re a li zou-se a pri me i ra
re u nião do Che fe de Esta do com o “Col lec tif des par-
tis po li ti ques de I’opposition “ (COPPO), co li ga ção
dos par ti dos de opo si ção. Não hou ve acor do, pelo
que a opo si ção não par ti ci pou do pri me i ro tur no das
ele i ções mu ni ci pa is re a li za das em ju nho de 1998. A
ADEMA con quis tou pra ti ca men te to dos os go ver nos
mu ni ci pa is. Na se gun da ro da da, re a li za da em abril de 
1999 e no va men te bo i co ta da pela opo si ção, a Ade ma
ob te ve ape nas 60% dos vo tos, re sul ta do in di ca ti vo de
um re la ti vo en fra que ci men to do par ti do go ver nis ta.

No se gun do se mes tre de 1999, a po lí ti ca in ter-
na do Mali foi do mi na da por acu sa ções de cor rup ção,
in com pe tên cia e ne po tis mo lan ça das pela opo si ção
con tra di ri gen tes de al gu mas das prin ci pa is es ta ta is
do País, como a Com pag nie Ma li en ne pour le dé ve-
lop pe ment des tex ti les (CMDT) e a com pa nhia de ele -
tri ci da de “Ener gie du Mali” (EDM). No caso da EDM,
os pro lon ga dos ra ci o na men tos de ener gia jun ta men-
te com o au men to abu si vo das ta ri fas re sul ta ram em
vi o len tos pro tes tos po pu la res nas ruas de Ba ma co.

Em de zem bro de 1999, tro pas mi li ta res re cém
re tor na das de mis são de paz em Ser ra Leoa re be la-
ram-se con tra o atra so do pa ga men to dos sol dos. A
ten ta ti va de gol pe foi ra pi da men te de be la da por tro-
pas fiéis ao go ver no. Em ja ne i ro de 2000, o ex-di ta dor
Mous sa Tra o ré era no va men te con de na do à mor te,
des sa vez acu sa do de “cri mes eco nô mi cos” e cor rup-
ção, sen ten ça não cum pri da ou tra vez, man ten do-se
sua pri são. (Di vul gou-se que o novo Pre si den te ele i to
te ria de cla ra do à re vis ta “Je u ne Afri que” que pre ten de
li ber tar Tra o ré.)

Em fe ve re i ro de 2000, o Pre si den te Kou na ré
anun ci a va a for ma ção de novo ga bi ne te e no me a va
Man de Si di be para o car go de Pri me i ro-Mi nis tro. O
afas ta men to de Ibra him Ke i ta foi vis to como um si nal
de que o pre si den te não mais o con si de ra como seu
su ces sor nas ele i ções pre si den ci a is de 2002. Kou na-
ré anun ci a va que não pre ten dia can di da tar-se no va-
men te, o que de fato se deu, e di vul ga va-se que es ta-
ria pre pa ran do o ex-lí der do go ver no pro vi só rio de
1992, ago ra ge ne ral apo sen ta do (des de se tem bro de
2001), Ama dou Tou ré, para ser o can di da to ofi ci al do
go ver no.

Os re sul ta dos das ele i ções de maio de 2002
não fo ram por tan to sur pre en den tes. Ama dou Tou ma-
ni Tou ré, co nhe ci do como ATT, 53 anos, ex-pro fes sor,
ex-para-que dis ta, ex-che fe do co mi tê mi li tar à fren te
do go ver no de tran si ção nos anos 90, ge ne ral apo-
sen ta do, sem par ti do, saiu-se vi to ri o so com apo io de

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  25 13033

    373JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



duas de ze nas de mi cro agre mi a ções po lí ti cas, em
ple i to ao qual com pa re ce ram ape nas 30% dos ele i to-
res, re ce ben do em tor no de 65% dos vo tos.

Crí ti cos da jo vem de mo cra cia do Mali têm apon -
ta do para a pou ca re pre sen ta ti vi da de do ele i to ra do
que su fra gou o nome do Pre si den te Tou ré, que não
con ta ria as sim com a con fi an ça da ma i o ria dos ma li-
en ses. Por ou tro lado, se ria in dí cio das di fi cul da des
que o Pre si den te ele i to deve en fren tar para lo grar fa -
zer uma ma i o ria par la men tar. Como re fe ri do, as pró xi-
mas ele i ções le gis la ti vas so men te te rão lu gar em ju -
lho de 2002.

O Pre si den te ele i to, se gun do ain da no tí ci as ve i-
cu la das pela im pren sa afri ca na e fran ce sa
(L’Express), vem dan do de mons tra ções de que rer pa -
u tar sua atu a ção com me di das e ges tos vol ta dos a
um am plo en ten di men to po lí ti co, a ali an ças não-ex-
clu den tes, não pre ten den do cri ar seu pró prio par ti do
po lí ti co.

IV – Po lí ti ca Exter na

Logo após a in de pen dên cia, o Mali ado tou uma
po lí ti ca ex ter na de ali nha men to com o blo co so ci a lis-
ta, re ti ran do-se da zona eco nô mi ca do fran co fran cês.
So men te em 1984, o Mali ade riu à União Mo ne tá ria
da Áfri ca Oci den tal (UMOA), trans for ma da em 1994
na União Eco nô mi ca e Mo ne tá ria da Áfri ca Oci den tal
– UEMOA.

Du ran te o pe río do ini ci al do re gi me de Tra o ré,
ao lon go dos anos 70 e iní cio da dé ca da de 80, o país
apro xi mou-se da an ti ga União So vié ti ca, que che gou
a ser o ma i or cre dor ex ter no do Mali. Nem por isso o
país de i xou de ter um re la ci o na men to pri vi le gi a do,
ain da que tur bu len to, com a ex-me tró po le, prin ci pal
fon te de aju da ex ter na.

Em 1997, as re la ções com a Fran ça fo ram se ve-
ra men te aba la das pela ques tão da de por ta ção de
imi gran tes ile ga is do Mali. Em de zem bro de 1997, o
as sun to cons ti tu iu o cen tro das dis cus sões por oca -
sião da vi si ta de Le o nel Jos pin a Ba ma co. Ain da per -
du ra gran de res sen ti men to por par te do povo e go ver-
no ma li en ses com re la ção ao tema, que des per ta,
tam bém na Fran ça, re a ções pas si o na is.

O re la ci o na men to com os Esta dos Uni dos me -
lho rou sen si vel men te após a de po si ção de Mous sa
Tra o ré, es tan do em cur so pro ces so de apro xi ma ção
en tre os dois pa í ses. Em no vem bro de 1997, o Pre si-
den te Kou na ré efe tu ou vi si ta ofi ci al a Was hing ton, re -
tri bu in do vi si ta a Ba ma co, em 1996, do en tão Se cre-
tá rio de Esta do War ren Cris top her. Em ou tu bro de
1999, a Se cre tá ria de Esta do Ma de le i ne Albright vi si-
tou o Mali, te cen do elo gi os so bre a con so li da ção da

de mo cra cia no país. Na oca sião, foi anun ci a do pa co te
de aju da fi nan ce i ra no mon tan te de US$38 mi lhões. O 
pon to alto da agen da bi la te ral é a par ti ci pa ção do Mali 
na For ça Afri ca na de Re a ção Rá pi da.

A pro pó si to, cum pre des ta car que as for ças ar -
ma das ma li en ses tem sido cha ma das, em re pe ti das
oca siões, a par ti ci par de con tin gen tes de paz (Li bé-
ria) e co mis sões me di a do ras (Re pú bli ca Cen tro Afri -
ca na), com vis tas a ad qui rir ex pe riên cia nes se cam po
de atu a ção in ter na ci o nal. Em 1999, o Mali con tri bu iu
com um con tin gen te de 500 sol da dos para for ça de
paz da ECOMOG em Ser ra Leoa.

Em maio de 2000, o Pre si den te Clin ton as si nou
o “Afri can Growth and Oppor tu nity Act” (AGOA), le gis-
la ção vol ta da aos pa í ses da Áfri ca sub saá ri ca, des ti-
na da a pôr em prá ti ca um novo con ce i to nor te-ame ri-
ca no ex pres so pela má xi ma “tra de not aid” com re la-
ção ao con ti nen te afri ca no. Assim, os pa í ses que sa -
tis fi zes sem de ter mi na dos cri té ri os de na tu re za eco-
nô mi ca e po lí ti ca ha bi li tar-se-iam a go zar de fa ci li da-
des de aces so ao mer ca do ame ri ca no, como pre fe-
rên ci as ta ri fá ri as, den tre ou tras.

O Go ver no Bush pa re ce vir de mons tran do que
não al te ra rá essa ini ci a ti va, ha ven do o man da tá rio
nor te-ame ri ca no re no va do, em de zem bro de 2001, a
ha bi li ta ção de 35 pa í ses afri ca nos, den tre os qua is a
do Mali, no âm bi to da AGOA. Em vis ta dos epi só di os
11 de se tem bro de 2001 nos Esta dos Uni dos, é pos sí-
vel que a ação ex ter na ame ri ca na no con ti nen te pas -
se tam bém a pri vi le gi ar cres cen te men te uma co o pe-
ra ção vol ta da ao com ba te ao fun da men ta lis mo is lâ-
mi co e ao ter ro ris mo in ter na ci o nal.

O Mali tem pro cu ra do es ta be le cer la ços de co o-
pe ra ção com no vos par ce i ros, tais como Ale ma nha,
Ja pão e Chi na, vi san do à aju da eco nô mi ca e co o pe-
ra ção para o de sen vol vi men to.

No âm bi to re gi o nal, o Mali tem man ti do um re la-
ci o na men to cu i da do so com a vi zi nha Bur ki na Faso,
uma vez que, em 1985, uma dis pu ta fron te i ri ça qua se
eclo diu em con fli to ar ma do en tre os dois pa í ses. A
pre sen ça de nu me ro sos re fu gi a dos ma li ne ses na
Côte d’Ivoire é ele men to ir ri tan te do re la ci o na men to
bi la te ral, mag ni fi can do os pro ble mas de cor ren tes da
cres cen te de pen dên cia eco nô mi ca do Mali com re la-
ção a esse seu vi zi nho.

A re be lião dos tu a re gues, em 1990, fez com que 
a po lí ti ca ex ter na do Mali vol tas se sua aten ção para
os pa í ses do nor te da Afri ca. O Mali man tém um re la-
ci o na men to bi la te ral es tre i to, po rém ca u te lo so, com a
Lí bia, pois esta con si de ra o Mali como par te de sua
área de in fluên cia e de sem pe nha um pa pel re le van te
– e ao mes mo tem po am bí guo– no que se re fe re à
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ques tão dos tu a re gues. O Go ver no ma li nês foi um
dos pri me i ros a pro por ma i or co o pe ra ção re gi o nal na
área de se gu ran ça no Sa a ra.

Sob ins pi ra ção lí bia e para a “pro mo ção en tre os 
Esta dos-mem bros de com ple men ta ri da de eco nô mi-
ca, cul tu ral, po lí ti ca e so ci al”, foi cri a da, em 1998, a
Co mu ni da de dos Esta dos Sa he lo-Sa a ri a nos
(CEN-SAD – ou COMESSA), que in te gra va, ini ci al-
men te, a Lí bia, Ní ger, Mali, Bru ki na Faso, Su dão e
Cha de. Hoje com põem a or ga ni za ção 18 pa í ses.
Além dos seis ci ta dos, fa zem par te da CEN-SAD: Dji -
bou ti, Egi to, Eri tréia, Gâm bia, Mar ro cos, Ni gé ria, Rep. 
Cen tro-afri ca na, Se ne gal, So má lia, Togo, Be nin e Tu -
ní sia. Obser va do res têm con si de ra do a cri a ção da
CEN-SAD como um ba lão de en sa io do lí der lí bio, na
bus ca de apo i os às suas te ses pa na fri ca nas, mais
pro fun da men te de fen di das quan do do lan ça men to da 
idéia de uma re vi são da OUA, em 1999, em mol des
ra di cal men te in te gra ci o nis tas, que aca ba ram por não
pre va le cer.

O Mali é mem bro da Co mu ni da de Eco nô mi ca
dos Esta dos da Áfri ca Oci den tal
(CEDEAO/ECOWAS), da União Eco nô mi ca e Mo ne-
tá ria da Áfri ca Oci den tal (UEMOA), da Orga ni za ção
da Con fe rên cia Islâ mi ca e da Orga ni za ção da Uni da-
de Afri ca na (OUA). O Mali par ti ci pou do tra ta do cons -
ti tu ti vo da União Afri ca na, su ces so ra da OUA, a ser
lan ça da em ju lho de 2002, em re u nião de cú pu la afri -
ca na a re a li zar-se na Afri ca do Sul. As re la ções com
os pa í ses ára bes e do Gol fo têm es pe ci al im por tân-
cia, par ti cu lar men te em ter mos de apor te de re cur sos
fi nan ce i ros, ain da que, nos úl ti mos anos, te nha-se ve -
ri fi ca do uma re du ção des se flu xo.

V – Eco no mia

A eco no mia do Mali ba se ia-se na agri cul tu ra,
pe cuá ria e ou tras ati vi da des pri má ri as, re pre sen tan-
do, em seu con jun to, cer ca de 50% do PIB.

O país tem uma das me no res eco no mi as da
Áfri ca Oci den tal, com um PIB es ti ma do em US$2,52
bi lhões (2001) e uma ren da per ca pi ta de ape nas
US$216. Apro xi ma da men te 80% da po pu la ção do
país, es ti ma da em 11,7 mi lhões de ha bi tan tes em
2001, de pen de eco no mi ca men te des ses se to res. A
pro du ção agrí co la, so bre tu do de al go dão, prin ci pal
pro du to de ex por ta ção, ori gi na-se da re gião fér til ao
sul do país. A ex plo ra ção de ouro en con tra-se em
fran ca ex pan são, re pre sen tan do cer ca de 25% das
ex por ta ções.

As ati vi da des in dus tri a is são in ci pi en tes, re pre-
sen tan do 7% do PIB. O se tor ain da so fre as con se-
qüên ci as do mo de lo de subs ti tu i ção de im por ta ções

ado ta do na dé ca da de 60, ba se a do na pro du ção de
bens de con su mo por em pre sas pa ra es ta ta is, de
modo ge ral bas tan te ine fi ci en tes. A in dús tria ba se-
ia-se no pro ces sa men to de al go dão e con fec ção de
têx te is.

Cas ti ga da por qua se três dé ca das de ges tões
es ta ti zan tes, ine fi ci en tes e cor rup tas, a eco no mia do
Mali só co me çou a dar mos tras de re cu pe ra ção a par-
tir de 1992, quan do foi es ta be le ci do um Acor do de
Ajus te Estru tu ral com o FMI vol ta do para três ob je ti-
vos prin ci pa is: res ta be le ci men to do equi lí brio das
con tas in ter nas e ex ter nas, sa ne a men to das fi nan ças
pú bli cas e pro mo ção do cres ci men to me di an te in cen-
ti vos ao se tor pri va do.

O Acor do de ajus te per mi tiu o re es ca lo na men to
da dí vi da ex ter na do país, da or dem de US$3,5 bi-
lhões em 1996. Me di an te uma sé rie de acor dos com o 
Clu be de Pa ris, e be ne fi ci an do-se da ini ci a ti va do FMI
que visa ao per dão de par te da dí vi da aos cha ma dos
“he a vily in deb ted poor coun tri es” (HIPC), o Mali re du-
ziu sua dí vi da ex ter na para US$1,3 bi lhões (2000 –
Fon te: Ban co Mun di al).

Os pro ces sos de pri va ti za ção e a con ten ção dos 
gas tos pú bli cos têm tido im pac to po si ti vo so bre os in -
di ca do res ma cro e co nô mi cos, fa vo re cen do um cres ci-
men to sus ten ta do do PIB nos úl ti mos anos (6,7% em
1999, 4,6% em 2000).

Em 2001, con tu do, a eco no mia cres ceu ape nas
0,1% re fle xo da seca que afe tou as re ce i tas de ex por-
ta ção. Espe ra-se uma re to ma da do cres ci men to em
2002, re sul tan te da re cu pe ra ção da pro du ção de al -
go dão. A eco no mia ma li en se tem apre sen ta do ta xas
de in fla ção ba i xas, che gan do a re gis trar de fla ção em
al guns anos (1997, – 0,7%; 1998, 4,1%; 1999, -1,2%;
2000, – 0,7%; 2001, 5,2%).

Esse bom de sem pe nho tem me re ci do far tos
elo gi os do FMI, con tri bu in do para “au men tar a ge ne-
ro si da de” dos “Ba il le urs de Fonds” (do a do res de aju -
da fi nan ce i ra) no to can te à li be ra ção de no vos cré di-
tos para apli ca ção em pro je tos de de sen vol vi men to,
prin ci pal men te nas re giões cas ti ga das pela seca e
pela re be lião tu a re gue do iní cio dos anos 90, ao nor -
te, onde a si tu a ção de ex tre ma po bre za pode apre-
sen tar ris cos de nova de ses ta bi li za ção.

Na es ca la de de sen vol vi men to hu ma no da
ONU, o Mali ocu pa o 153º lu gar (re la tó rio PNUD
2001) em uni ver so de 162 pa í ses.

Em se tem bro de 1998, re a li zou-se, em Ge ne-
bra, Mesa Re don da so bre o Mali, pre si di da pelo en tão
Pri me i ro-Mi nis tro Ibra him Ke i ta e com a par ti ci pa ção
de de le ga ções go ver na men ta is dos pa í ses do a do res,
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ins ti tu i ções fi nan ce i ras e agên ci as es pe ci a li za das do
sis te ma das Na ções Uni das. Na oca sião, foi apre sen-
ta do do cu men to ela bo ra do pelo Mi nis té rio da Eco no-
mia do Mali, in ti tu la do “Estra té gia Na ci o nal para a
Luta con tra a Po bre za”. O do cu men to re a fir mou o
com pro mis so do go ver no face à luta con tra a po bre-
za, à afir ma ção de um es ta do de di re i to e de uma de -
mo cra cia plu ra lis ta, com vis tas a fa vo re cer a ini ci a ti va
pri va da, a paz, a es ta bi li da de so ci al e o sa ne a men to
ma cro e co nô mi co.

A Mesa Re don da ob te ve re sul ta dos mu i to po si ti-
vos. Os do a do res (“par te na i res  au dé ve lop pe ment”)
ma ni fes ta ram apo io unâ ni me à ne ces si da de e per ti-
nên cia dos ob je ti vos tra ça dos pelo go ver no ma li nês,
ten do anun ci a do con tri bu i ções no mon tan te de
US$1,4 bi lhões para o pe río do de 1999-2002. Em
agos to de 1999, foi as si na do novo acor do de ajus te
com o FMI, no mon tan te de US$63 mi lhões, para de -
sem bol so no pe río do 1999-2001.

Com re la ção ao co mér cio in ter na ci o nal, o Mali
de pen de ba si ca men te das ex por ta ções de al go dão e, 
re cen te men te, de ouro. Em 2000, o vo lu me de co mér-
cio em am bas as di re ções atin giu a ci fra de US$1,126
bi lhões, com ex por ta ções de US$533 mi lhões e im-
por ta ções de US$593,5 mi lhões.

As ex por ta ções con sis tem ba si ca men te de al go-
dão (58%), ouro (25%) e pro du tos da pe cuá ria (17%) e
des ti nam-se a Ta i lân dia (23%), Ta i wan (14%), Itá lia
(13%) e Por tu gal (9%). As im por ta ções com pre en dem
bens de ca pi tal e de con su mo, além de com bus tí ve is,
sen do pro ve ni en tes da Fran ça (20%), Côte d’Ivoire
(17%), Se ne gal (6%) e Re i no Uni do (4%).

VI – Re la ções com o Bra sil

As re la ções di plo má ti cas en tre o Bra sil e o Mali,
es ta be le ci das em 1962, são cor re tas, ain da que pou -
co ex pres si vas. O Bra sil é re pre sen ta do jun to ao Go -
ver no de Ba ma co pelo Emba i xa dor bra si le i ro em
Abid jan, em ca rá ter cu mu la ti vo. O Mali é re pre sen ta-
do jun to ao Go ver no bra si le i ro por seu Emba i xa dor
em Was hing ton.

VI-a) Vi si tas bi la te ra is:
Em 1981, o Bra sil re ce beu a vi si ta do en tão Pre -

si den te ma li nês Mous sa Tra o ré. Na que la oca sião, os
Chan ce le res dos dois pa í ses as si na ram os Acor dos
para a cri a ção de uma Co mis são Mis ta e de Co o pe ra-
ção Cul tu ral, Ci en tí fi ca e Téc ni ca, com o ob je ti vo de pro -
mo ver o es tre i ta men to do re la ci o na men to bi la te ral.
Espo ra di ca men te, ve ri fi ca-se o in te res se de es tu dan tes
ma li en ses pelo Pro gra ma de Estu dan te-Con vê nio, es-
pe ci al men te em ní vel de pós-gra du a ção (PEC-G).

Em ju nho de 1999, vi si tou o Bra sil a Mi nis tra das 
Co mu ni ca ções do Mali, Srª Asco fa re Ou le ma tou Tam-
bou ra, no con tex to de um pro je to de me lho ria das
trans mis sões de rá dio na que le país, de sen vol vi do pe -
las em pre sas “Li ne ar Equi pa men tos Ele trô ni cos” e
“Pho e nix Grif fen Group”.

No ano 2000, uma vi si ta ao Bra sil do en tão Pre -
si den te Alpha Kou na ré es te ve em pa u ta, mas não foi
pos sí vel sua re a li za ção. Com a ele i ção do novo Pre si-
den te do Mali, Ama dou Tou ré, o as sun to de uma vi si ta
po de rá ser re to ma do após sua in ves ti du ra no car go,
mar ca da, como re fe ri do, para ju nho de 2002.

VI-b) Co o pe ra ção téc ni ca:
Por oca sião da XI Con fe rên cia de Che fes de

Esta do e de Go ver no do Mo vi men to Não Ali nha do, re -
a li za da em Car ta ge na das Índi as, em ou tu bro de
1995, o Pri me i ro-Mi nis tro Ibra him Ke i ta ma ni fes tou ao 
Se nhor Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Mar co Ma ci el,
seu em pe nho em vi si tar Bra sí lia e es ta be le cer uma
co o pe ra ção es tre i ta com o Bra sil.

Escla re ceu que o Pre si den te do Ban co Mun di al
lhe acon se lha ra a to mar a ini ci a ti va de as so ci ar-se ao
Bra sil em pro je tos es pe cí fi cos na área agrí co la e de
mi ne ra ção au rí fe ra. A su ges tão do Se nhor Ja mes
Wol fen sohn ba se a va-se na ava li a ção de que o Mali é
um dos pa í ses afri ca nos que me lhor se vêm ajus tan-
do às po lí ti cas de ajus te re co men da das pelo Ban co
Mun di al-FMI, bem como na con fi an ça em que o
exem plo e a ex pe riên cia do Bra sil po dem ser de gran -
de uti li da de para pa í ses como o Mali.

Efe ti va men te, após a vi si ta ofi ci al ao Bra sil do
en tão Pri me i ro-Mi nis tro Ke i ta, re a li za da em agos to de 
1996, o re la ci o na men to bi la te ral re ce beu novo im pul-
so. Em res pos ta ao in te res se do Mali de apro fun dar
os la ços de co o pe ra ção com o Bra sil, re a li zou-se, em
no vem bro de 1996, mis são ex plo ra tó ria àque le país,
co or de na da pela Agên cia Bra si le i ra de Co o pe ra ção e
in te gra da por re pre sen tan tes da Co de vasf e Se brae.
Iden ti fi cou-se, en tão, como área pas sí vel de uma co o-
pe ra ção téc ni ca, pro je to de agri cul tu ra ir ri ga da ao lon -
go do rio Ní ger (Offi ce du Ni ger).

O pro je to mo ti vou uma se gun da mis são téc ni ca
da Co de vasf ao Mali, re a li za da em agos to de 1998.
Atu al men te, a Co de vasf está em vias de ul ti mar, com
a ABC, um ar ca bou ço ju rí di co, na for ma de Acor do,
para a im ple men ta ção do re fe ri do pro je to de co o pe ra-
ção bi la te ral.

VI-c) Inter câm bio co mer ci al:
O in ter câm bio co mer ci al en tre os dois pa í ses

tem apre sen ta do cres ci men to sig ni fi ca ti vo nos úl ti-
mos anos, com sal do fa vo rá vel ao Mali. Em 2000, as
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ex por ta ções bra si le i ras para o Mali fo ram de ape nas
US$2,8 mi lhões, en quan to que as im por ta ções bra si-
le i ras da que le país al can ça ram a ci fra de US$23,006
mi lhões. Os prin ci pa is pro du tos ex por ta dos pelo Bra -
sil fo ram açú car, má qui nas ni ve la do ras, la mi na dos de
aço e pe dras pre ci o sas. As im por ta ções bra si le i ras do 
Mali con sis tem ba si ca men te de al go dão.

Se gun do ava li a ção dos téc ni cos da Co de vasf, o
Mali é um mer ca do bas tan te pro mis sor para as ex por-
ta ções bra si le i ras, uma vez que apre sen ta um per fil
de de man da para pro du tos ple na men te dis po ní ve is
no Bra sil. A em pre sa bra si le i ra “OMI-Zil lo Lo ren ze hi”
es te ve, em pas sa do re cen te, em ne go ci a ções com
um gru po em pre sa ri al do Mali para a ins ta la ção de
uma uni da de de pro ces sa men to de al go dão (in ves ti-
men to de US$30 mi lhões).

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
ma té ria vai à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, men sa gem que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 193, DE 2002
(Nº 504/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com a nova re da ção
do art. 6º da Lei nº 6.335, de 7 de de zem bro de 1976,
e o art. 2º da Lei nº 10.411, de 26 de fe ve re i ro de
2002, sub me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o nome do Se nhor Luiz Le o nar do Can ti di a no Var -
ni e ri Ri be i ro para exer cer o car go de Pre si den te da
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, com man da-
to de cin co anos.

Bra sí lia, 21 de ju nho de 2002 – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Luiz Le o nar do Can ti di a no Var ni e ri Ri be i ro

FILIAÇÃO: Re na to Can ti di a no Vi e i ra Ri be i ro (Fa le ci-
do) e Tha is Var ni e ri Ri be i ro
RG – Insti tu to Fe lix Pa che co, nº 2.285.605
CIC – 312.769.037-15

For ma do em di re i to no ano de 1972, na en tão Uni -
ver si da de do Esta do da Gu a na ba ra.

Apro va do em 1º lu gar no 1º con cur so pú bli co para
ad vo ga dos da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, re a-
li za do no ano de 1978.

Só cio, des de de zem bro de 1980, de Mot ta, Fer nan-
des Ro cha Advo ga dos, com es cri tó ri os no Rio de
Ja ne i ro e em São Pa u lo, atu an do pre pon de ran te-
men te nas áre as de di re i to so ci e tá rio e mer ca do de
ca pi ta is.

Asses so rou o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções na ela-
bo ra ção do ca pí tu lo da Lei Ge ral de Te le co mu ni ca-
ções que tra ta da re or ga ni za ção e da pri va ti za ção
da Te le brás e na de fi ni ção do mo de lo de re or ga ni za-
ção do Sis te ma Te le brás.

Inte grou a equi pe de con sul to res con tra ta dos pela
Bol sa De Va lo res De São Pa u lo que su ge riu a cri a-
ção do Novo Mer ca do. Pos te ri or men te, as ses so rou
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a Bol sa de Va lo res de São Pa u lo na im ple men ta ção
do Novo Mer ca do.

Foi mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção da Bol sa
de Va lo res do Rio de Ja ne i ro e do Con se lho de
Admi nis tra ção do BNDESPAR BNDES
PARTICIPAÇÕES S.A. Foi di re tor da Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os e mem bro do Con se lho de Re-
cur sos do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.
É mem bro do Con se lho Su pe ri or do IBMEC (Insti tu-
to Bra si le i ro De Mer ca do de Ca pi ta is), mem bro do
Con se lho do Insti tu to Fu tu ro Bra sil e ár bi tro da Câ-
ma ra de Arbi tra gem do Mer ca do.

Foi pro fes sor de Di re i to Co mer ci al e de Di re i to Ci vil
na fa cul da de de Di re i to Cân di do Men des, no Rio de
Ja ne i ro.
Pro fes sor de Di re i to So ci e tá rio e de Mer ca do de Ca -
pi ta is nas Fa cul da des IBMEC, ten do dado au las em
cur sos de ex ten são uni ver si tá ria (MBA em Di re i to de 
Empre sas)

Pro fe riu pa les tras so bre Di re i to So ci e tá rio e Mer ca-
do de Ca pi ta is na Fa cul da de de Di re i to da PUC, na
Esco la de Ma gis tra tu ra do Esta do do Rio de Ja ne i ro
e na Esco la Na ci o nal de Ma gis tra tu ra. Tam bém fez
pa les tras em se mi ná ri os re a li za dos nos es ta dos do
Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e 
Rio Gran de do Sul.

Pro fe riu pa les tras so bre a “Re es tru tu ra ção e pri va ti-
za ção do Sis te ma Te le brás” em en con tro anu al do
lnter na ti o nal Bar Asso ci a ti on (re a li za da em se tem-
bro de 1978, em Van cou ver, no Ca na dá) e na Câ-
ma ra de Co mér cio do Bra sil na Grã-Bre ta nha (em
ja ne i ro de 1998).

Atu ou como pe ri to em ação ju di ci al que foi in ter pos-
ta no foro da ci da de de Nova York, ten do sido ou vi do
so bre ques tões re fe ren tes à lei das so ci e da des por
ações.

Atu ou como ár bi tro da ICC (lnter na ti o nal Cham ber
of Co mer ce).

Mem bro da Câ ma ra de Arbi tra gem do Mer ca do, or -
ga ni za do pela Bol sa de Va lo res de São Pa u lo.

Tem di ver sos tra ba lhos pu bli ca dos so bre di re i to so-
ci e tá rio e mer ca do de ca pi ta is, es pe ci al men te na
Re vis ta do IBMEC, na Re vis ta de Di re i to Mer can til,
na Re vis ta Fo ren se, na Re vis ta da Co mis são de Va -
lo res Mo bi liá ri os e na Re vis ta Re no var.

Pu bli cou “Di re i to So ci e tá rio & Mer ca do de Ca pi ta is”,
“Estu dos de Di re i to So ci e tá rio” e “Re for ma da Lei
das S.A. Co men ta da”, to dos da Edi to ra Re no var.

Pu bli cou tra ba lho em Co le tâ ne as so bre a re for ma
da Lei das S.A., da Ed. Fo ren se e A Re for ma da Lei
das S.A., da Edi to ra Atlas.

Luiz Le o nar do Can ti di a no

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre o mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

....................................................................................
Art 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será

ad mi nis tra da por um pre si den te e qua tro di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, den tre pes -
so as de ili ba da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên-
cia em ma té ria de mer ca do de ca pi ta is.

§ 1º O pre si den te e os di re to res se rão subs ti tu í-
dos, em suas fal tas, na for ma do re gi men to in ter no, e
se rão de mis sí ve is ad nu tum.

§ 2º O pre si den te da Co mis são terá as sen to no
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, com di re i to a voto.

§ 3º A Co mis são fun ci o na rá como ór gão de de li-
be ra ção co le gi a da de acor do com o re gi men to in ter no
pre vi a men te apro va do pele Mi nis tro da Fa zen da, e no 
qual se rão fi xa das as atri bu i ções do pre si den te, dos
di re to res e do co le gi a do.

§ 4º O qua dro per ma nen te do pes so al da Co-
mis são será cons ti tu í do de em pre gos re gi dos pela le -
gis la ção tra ba lhis ta, cujo pro vi men to, ex ce tu a das as
fun ções com pre en di das no Gru po Di re ção e Asses -
so ra men to Su pe ri or, será fe i to me di an te con cur so pú -
bli co.
....................................................................................

LEI Nº 10.411, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002

Alte ra e acres ce dis po si ti vos à Lei
nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que
dis põe so bre o mer ca do de va lo res mo bi-
liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo-
bi liá ri os.

....................................................................................
Art. 1º Os arts. 5, 6,16 e 18 da Lei nº 6.385, de 7

de de zem bro de 1976, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 5º É ins ti tu í da a Co mis são de Va lo res Mo bi-
liá ri os, en ti da de au tár qui ca em re gi me es pe ci al, vin -
cu la da ao Mi nis té rio da Fa zen da, com per so na li da de
ju rí di ca e pa tri mô nio pró pri os, do ta da de au to ri da de
ad mi nis tra ti va in de pen den te, au sên cia de su bor di na-
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ção hi e rár qui ca, man da to fixo e es ta bi li da de de seus
di ri gen tes, e au to no mia fi nan ce i ra e or ça men tá-
ria.”(NR)

“Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será
ad mi nis tra da por um Pre si den te e qua tro Di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, de po is de
apro va dos pelo Se na do Fe de ral, den tre pes so as de
ili ba da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên cia em ma -
té ria de mer ca do de ca pi ta is.

§ 1º O man da to dos di ri gen tes da Co mis são
será de cin co anos, ve da da a re con du ção, de ven do
ser re no va do a cada ano um quin to dos mem bros do
Co le gi a do.

§ 2º Os di ri gen tes da Co mis são so men te per de-
rão o man da to em vir tu de de re nún cia, de con de na-
ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou de pro ces so ad -
mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

§ 3º Sem pre ju í zo do que pre vê em a lei pe nal e a 
lei de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, será ca u sa da per -
da do man da to a inob ser vân cia, pelo Pre si den te ou
Di re tor, dos de ve res e das pro i bi ções ine ren tes ao
car go.

§ 4º Cabe ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da ins -
ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, que será
con du zi do por co mis são es pe ci al, com pe tin do ao Pre si-
den te da Re pú bli ca de ter mi nar o afas ta men to pre ven ti-
vo, quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga men to.

§ 5º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to do Pre si den te da Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os, as su mi rá o Di re tor mais an ti go ou o mais ido -
so, nes sa or dem, até nova no me a ção, sem pre ju í zo
de suas atri bu i ções.

§ 6º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to de Di re tor, pro ce der-se-á à nova no me a ção
pela for ma dis pos ta nes ta Lei, para com ple tar o man -
da to do subs ti tu í do.”(NR)

“Art. 16. ..............................................................
 III – me di a ção ou cor re ta gem de ope ra ções

com va lo res mo bi liá ri os; e
IV – com pen sa ção e li qui da ção de ope ra ções

com va lo res mo bi liá ri os. “(NR)

....................................................................................
Art. 2º Na com po si ção da pri me i ra Di re to ria da

Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os com man da tos fi xos
e não co in ci den tes, o Pre si den te e os qua tro Di re to-
res se rão no me a dos, res pec ti va men te, com man da-
tos de cin co, qua tro, três, dois e um ano.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je tos de lei da Câ ma ra que se rão li -
dos pelo 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 DA CÂMARA Nº 72, DE 2002 
(Nº 6.490/2002, na Casa de ori gem)

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

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos in -
te gran tes das Car re i ras de Di plo ma ta,
Ofi ci al de Chan ce la ria e Assis ten te de
Chan ce la ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei dis põe so bre a re mu ne ra ção dos 

ser vi do res que in te gram as se guin tes Car re i ras do
Ser vi ço Exte ri or Bra si le i ro:

I –  Di plo ma ta;
II –  Ofi ci al de Chan ce la ria; e
III –  Assis ten te de Chan ce la ria.
Art. 2º As Car re i ras a que se re fe rem os in ci sos

I, II e III do art. 1º es tão es tru tu ra das em clas ses e pa -
drões de ven ci men to bá si co, con for me es ta be le ci do
nos Ane xos I, II e III.

Art. 3º Fi cam ins ti tu í das a Gra ti fi ca ção de De-
sem pe nho de Ati vi da de Di plo má ti ca – GDAD, de vi da
aos in te gran tes da Car re i ra de Di plo ma ta, a Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de de Ofi ci al de Chan -
ce la ria. – GDAOC, de vi da aos in te gran tes da Car re i ra
de Ofi ci al de Chan ce la ria e Gra ti fi ca ção de De sem pe-
nho da Ati vi da de de Assis ten te de Chan ce la ria –
GDAAC, de vi da aos in te gran tes da Car re i ra de Assis -
ten te de Chan ce la ria, no per cen tu al de até cin qüen ta
por cen to, in ci den tes so bre o ven ci men to bá si co do
ser vi dor.

§ 1º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC de vi das aos 
ocu pan tes de car gos efe ti vos das Car re i ras de Di plo-
ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te de
Chan ce la ria, res pec ti va men te, em exer cí cio de ati vi-
da des ine ren tes às suas atri bu i ções no Mi nis té rio das 
Re la ções Exte ri o res – MRE, será atri bu í da em fun ção
do efe ti vo de sem pe nho do ser vi dor, bem como de
me tas de de sem pe nho ins ti tu ci o nal fi xa das, na for ma
es ta be le ci da em ato do Po der Exe cu ti vo.

§ 2º Até vin te pon tos per cen tu a is da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC se rão atri bu í dos em fun ção do
al can ce das me tas ins ti tu ci o na is.
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§ 3º Para fins de pa ga men to da GDAD, da
GDAOC e da GDAPLC se rão de fi ni dos, no ato a que 
se re fe re o § 1º des te ar ti go, o per cen tu al mí ni mo de 
aten di men to das me tas, em que a par ce la das re fe-
ri das gra ti fi ca ções cor res pon den te à ava li a ção ins ti-
tu ci o nal será igual a zero, e o per cen tu al a par tir do
qual pro por ci o nal men te nes se in ter va lo ela será
igual a cem por cen to, sen do os per cen tu a is de gra -
ti fi ca ção dis tri bu í dos.

§ 4º Nas ava li a ções de de sem pe nho ins ti tu ci o-
nal e in di vi du al, os cri té ri os e pro ce di men tos es pe cí-
fi cos e os fa to res de ava li a ção de ve rão ser ob je to de 
re gu la men ta ção pró pria, ex pe di da pelo Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, de acor do com os
pa râ me tros es ta be le ci dos nes ta Lei e no ato a que
se re fe re o § 1º des te ar ti go.

§ 5º As ava li a ções de de sem pe nho in di vi du al
de ve rão ob ser var o se guin te:

I – a mé dia das ava li a ções de de sem pe nho in -
di vi du al do con jun to de ser vi do res das Car re i ras de
Di plo ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te
de Chan ce la ria não po de rá ser su pe ri or ao re sul ta-
do da res pec ti va ava li a ção ins ti tu ci o nal; e

II – as ava li a ções de de sem pe nho in di vi du a is
de ve rão ser fe i tas numa es ca la de zero a cem pon-
tos, com des vio-pa drão ma i or ou igual a cin co e mé -
dia arit mé ti ca me nor ou igual a no ven ta e cin co pon -
tos, con si de ra do o con jun to de ava li a ções.

Art. 4º O ti tu lar de car go efe ti vo da Car re i ra de
Di plo ma ta das clas ses de Mi nis tro de Pri me i ra Clas -
se e Mi nis tro de Se gun da Clas se, quan do in ves ti do
em car go em co mis são cor res pon den te à sua clas-
se, na for ma da lei e dos re gu la men tos per ti nen tes,
fará jus a GDAD atri bu í da em va lor cal cu la do com
base em cin qüen ta pon tos per cen tu a is, in ci den tes
so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor.

Art. 5º o ti tu lar de car go efe ti vo das Car re i ras
de Di plo ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis-
ten te de Chan ce la ria que não se en con tre na si tu a-
ção de fi ni da no § 1º do art. 3º so men te fará jus às
gra ti fi ca ções ins ti tu í das por esta Lei:

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, na for ma do pa rá-
gra fo úni co des te ar ti go; e

II – quan do in ves ti do em car go em co mis são
em ou tros ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú-
bli ca fe de ral na for ma das alí ne as aba i xo:

a) o ser vi dor in ves ti do em car go em co mis são
de Na tu re za Espe ci al e do Gru po–Di re ção e Asses-

so ra men to Su pe ri o res, ní ve is DAS-6, DAS-5, ou
equi va len tes, per ce be rá a GDAD, a GDAOC ou a
GDAAC, con for me a Car re i ra que per ten ça, em va-
lor cal cu la do com base no dis pos to no art. 3º; e

b) o ser vi dor in ves ti do em car go em co mis são
DAS–4, ou equi va len te, per ce be rá a res pec ti va gra ti-
fi ca ção de de sem pe nho em va lor cal cu la do com
base em trin ta e sete e meio pon tos per cen tu a is in-
ci den tes so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O ser vi dor re fe ri do no in ci so I
terá a gra ti fi ca ção que lhe for de vi da, cal cu la da com
base nas re gras vá li das para os ser vi do res em exer -
cí cio no MRE.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002, en quan to não
fo rem re gu la men ta das e até que se jam pro ces sa dos
os re sul ta dos da ava li a ção de de sem pe nho, a
GDAD, a GDAOC e a GDAAC cor res pon de rão ao
per cen tu al de vin te e cin co por cen to in ci den tes so -
bre o ven ci men to bá si co de casa ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O re sul ta do da pri me i ra ava li-
a ção gera efe i tos fi nan ce i ros a par tir da re gu la men-
ta ção e da fi xa ção das me tas de de sem pe nho, ob-
ser va do o que dis põe o § 1º do art. 3º des ta lei, que
con fi gu ram o iní cio do pe río do de ava li a ção, de ven-
do ser com pen sa das even tu a is di fe ren ças pa gas a
ma i or ou me nor no pe río do, em fun ção da apli ca ção
do pre vis to no ca put.

Art. 7º Os in te gran tes das Car re i ras de Di plo-
ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te de
Chan ce la ria não fa zem jus à per cep ção da Gra ti fi ca-
ção de Ati vi da de – GAE, de que tra ta a Lei De le ga-
da nº 13, de 27 de agos to de 1992, nem à Gra ti fi ca-
ção de Ha bi li ta ção Pro fis si o nal e Aces so – GHPA,
de que tra tam o in ci so V do art. 3º do De cre to-Lei nº
2.405, de 29 de de zem bro de 1987, o in ci so IV do §
5º do art. 2º da Lei nº 7.923, de 12 de de zem bro de
1989 e os arts. 28 e 29 da Lei nº 8.829, de 22 de de -
zem bro de 1993.

Art. 8º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC in te gra-
rão os pro ven tos da apo sen ta do ria e as pen sões, de 
acor do com:

I – a mé dia arit mé ti ca do per cen tu al atri bu í do
ao ser vi dor nas úl ti mas dez ava li a ções de de sem pe-
nho, ob ser va do o pe río do mí ni mo de ses sen ta me-
ses; ou 

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos per-
cen tu a is, quan do atri bu í da por pe río do in fe ri or a
ses sen ta me ses.
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§ 1º Às apo sen ta do ri as e às pen sões exis ten tes
quan do da pu bli ca ção des ta lei apli ca-se o dis pos to
no in ci so II des te ar ti go.

§ 2º O ti tu lar de car go efe ti vo da Car re i ra de Di -
plo ma ta das clas ses de Mi nis tro de Pri me i ra Clas se,
Mi nis tro de Se gun da Clas se e de Con se lhe i ro, que for 
apo sen ta do até doze me ses de po is de seu re tor no ao 
Bra sil de mis são no ex te ri or na qual es ta va in ves ti do,
por pe río do igual ou su pe ri or a ses sen ta me ses, em
fun ção cor res pon den te à sua clas se no caso de Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se e de Mi nis tro de Se gun da
Clas se, e em fun ção de Mi nis tro-Con se lhe i ro co mis si-
o na do ou ti tu lar de Re par ti ção Con su lar, no caso de
Con se lhe i ro, na for ma da lei e dos re gu la men tos per -
ti nen tes, fará jus à in cor po ra ção da GDAD cal cu la da
com base em cin qüen ta pon tos per cen tu a is.

§ 3º Para fins de cál cu lo da mé dia re fe ri da no in -
ci so I des te ar ti go, o pe río do em que o ti tu lar de car go
efe ti vo da Car re i ra de Di plo ma ta das clas ses de Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se, Mi nis tro de Se gun da Clas-
se e Con se lhe i ro te nha per ma ne ci do em mis são no
ex te ri or, in ves ti do em fun ção, con for me dis pos to no §
2º des te ar ti go, será con si de ra do, para fins de in cor-
po ra ção, com a GDAD cal cu la da com base em cin-
qüen ta pon tos per cen tu a is.

§ 4º o ti tu lar de car go efe ti vo das car re i ras de
Ofi ci al e de Assis ten te de Chan ce la ria, des de que po -
si ci o na do na clas se Espe ci al e que for apo sen ta do
até doze me ses de seu re tor no ao Bra sil de mis são
per ma nen te no ex te ri or de du ra ção igual ou su pe ri or
a ses sen ta me ses, fará jus à in cor po ra ção da GDAOC 
ou da GDAAC, res pec ti va men te, cal cu la da com base
em cin qüen ta pon tos per cen tu a is.

Art. 9º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC não se -
rão de vi das àque les que não se en con tram no de-
sem pe nho de atri bu i ções de cor ren tes da con di ção de 
ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 10. A apli ca ção do dis pos to nes ta Lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro -
ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis pos-
to nes ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta-
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex-
clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge -
ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 11. Na hi pó te se de re du ção de re mu ne ra ção
de ser vi dor das Car re i ras do Ser vi ço Exte ri or Bra si le i-
ro de cor ren te da apli ca ção do dis pos to nes ta lei, a di -
fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem pes so al no mi-
nal men te iden ti fi ca da, a ser ab sor vi da por oca sião da

re or ga ni za ção ou re es tru tu ra ção das Car re i ras ou
suas ta be las re mu ne ra tó ri as, con ces são de re a jus-
tes, adi ci o na is, gra ti fi ca ções ou van ta gem de qual-
quer na tu re za ou do de sen vol vi men to nas Car re i ras.

Art. 12. Fi cam ex tin tas a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho Di plo má ti co – GDD e a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de de Chan ce la ria – GDC, de que
tra tam o art. 12 e 13 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998, res pec ti va men te.

Art. 13. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 10 de
mar ço de 2002.

Art. 14. Re vo gam-se os arts. 28 e 29 da Lei nº
8.829, de 22 de de zem bro de 1993, e os arts. 12, 13,
14, 17 e 18 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 21 de ju nho de 2002. –
Aé cio Ne ves, Pre si den te.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.490 DE 2002

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos in -
te gran tes das Car re i ras de Di plo ma ta,
Ofi ci al de Chan ce la ria e Assis ten te de
Chan ce la ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei dis põe so bre a re mu ne ra ção dos

ser vi do res que in te gram as se guin tes Car re i ras do
Ser vi ço Exte ri or Bra si le i ro:

I – Di plo ma ta;
II – Ofi ci al de Chan ce la ria; e
III – Assis ten te de Chan ce la ria.
Art. 2º As Car re i ras a que se re fe rem os in ci sos

I, II e III do art. 1º es tão es tru tu ra das em clas ses e pa -
drões de ven ci men to bá si co, con for me es ta be le ci do
nos Ane xos I, II e III.

Art. 3º Fi cam ins ti tu í das a Gra ti fi ca ção de De-
sem pe nho de Ati vi da de Di plo má ti ca – GDAD. de vi da
aos in te gran tes da Car re i ra de Di plo ma ta, a Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de de Ofi ci al de Chan -
ce la ria – GDAOC, de vi da aos in te gran tes da Car re i ra
de Ofi ci al de Chan ce la ria e Gra ti fi ca ção de De sem pe-
nho da Ati vi da de de Assis ten te de Chan ce la ria –
GDAAC, de vi da aos in te gran tes da Car re i ra de Assis -
ten te de Chan ce la ria, no per cen tu al de até cin qüen ta
por cen to, in ci den tes so bre o ven ci men to bá si co do
ser vi dor.

§ 1º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC de vi das aos 
ocu pan tes de car gos efe ti vos das Car re i ras de Di plo-

ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te de
Chan ce la ria. res pec ti va men te, em exer cí cio de ati vi-
da des ine ren tes às suas atri bu i ções no Mi nis té rio das 
Re la ções Exte ri o res – MRE, será atri bu í da em fun ção
do efe ti vo de sem pe nho do ser vi dor, bem as sim de
me tas de de sem pe nho ins ti tu ci o nal fi xa das, na for ma
es ta be le ci da em ato do Po der Exe cu ti vo.

§ 2º Até vin te pon tos per cen tu a is da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC se rão atri bu í dos em fun ção do
al can ce das me tas ins ti tu ci o na is.

§ 3º Para fins de pa ga men to da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC se rão de fi ni dos, no ato a que se 
re fe re o § 1º des te ar ti go, o per cen tu al mí ni mo de atin -
gi men to das me tas, em que a par ce la das re fe ri das
gra ti fi ca ções cor res pon den te à ava li a ção ins ti tu ci o nal
será igual a zero, e o per cen tu al a par tir do qual ela
será igual a cem por cen to, sen do os per cen tu a is de
gra ti fi ca ção dis tri bu í dos pro por ci o nal men te nes se in -
ter va lo.

§ 4º Nas ava li a ções de de sem pe nho ins ti tu ci o-
nal e in di vi du al os cri té ri os e pro ce di men tos es pe cí fi-
cos e os fa to res de ava li a ção de ve rão ser ob je to de
re gu la men ta ção pró pria, ex pe di da pelo Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, de acor do com os
pa râ me tros es ta be le ci dos nes ta lei e no ato a que se
re fe re o § 1º des te ar ti go.

§ 5º As ava li a ções de de sem pe nho in di vi du al
de ve rão ob ser var o se guin te:

I – a mé dia das ava li a ções de de sem pe nho in di-
vi du al do con jun to de ser vi do res das Car re i ras de Di -
plo ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te de
Chan ce la ria não po de rá ser su pe ri or ao re sul ta do da
res pec ti va ava li a ção ins ti tu ci o nal; e

II – as ava li a ções de de sem pe nho in di vi du a is
de ve rão ser fe i tas numa es ca la de zero a cem pon tos,
com des vio-pa drão ma i or ou igual a cin co e mé dia
arit mé ti ca me nor ou igual a no ven ta e cin co pon tos,
con si de ra do o con jun to de ava li a ções.

Art. 4º O ti tu lar de car go efe ti vo da Car re i ra de
Di plo ma ta das clas ses de Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
e Mi nis tro de Se gun da Clas se, quan do in ves ti do em
car go em co mis são cor res pon den te à sua clas se, na
for ma da lei e dos re gu la men tos per ti nen tes, fará jus
à GDAD atri bu í da em va lor cal cu la do com base em
cin qüen ta pon tos per cen tu a is, in ci den tes so bre o
ven ci men to bá si co do ser vi dor.

Art. 5º O ti tu lar de car go efe ti vo das Car re i ras de
Di plo ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te
de Chan ce la ria que não se en con tre na si tu a ção de fi-
ni da no § 1º do art. 3º so men te fará jus às gra ti fi ca-
ções ins ti tu í das por esta lei:

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, na for ma do pa rá gra-
fo úni co des te ar ti go; e
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II – quan do in ves ti do em car go em co mis são em
ou tros ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
fe de ral na for ma das alí ne as aba i xo:

a) o ser vi dor in ves ti do em car go em co mis são
de Na tu re za Espe ci al e do Gru po-Di re ção e Asses so-
ra men to Su pe ri o res, ní ve is DAS-6, DAS-5, ou equi va-
len tes, per ce be rá a GDAD, a GDAOC ou a GDAAC,
con for me a Car re i ra a que per ten ça, em va lor cal cu la-
do com base no dis pos to no art. 3º; e

b) o ser vi dor in ves ti do em car go em co mis são
DAS-4, ou equi va len te, per ce be rá a res pec ti va gra ti fi-
ca ção de de sem pe nho em va lor cal cu la do com base
em trin ta e sete e meio pon tos per cen tu a is in ci den tes
so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O ser vi dor re fe ri do no in ci so I
terá a gra ti fi ca ção que lhe for de vi da, cal cu la da com
base nas re gras va li das para os ser vi do res em exer cí-
cio no MRE.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002, en quan to não fo -
rem re gu la men ta das e até que se jam pro ces sa dos os 
re sul ta dos da ava li a ção de de sem pe nho, a GDAD, a
GDAOC e a GDAAC cor res pon de rão ao per cen tu al
de vin te e cin co por cen to in ci den tes so bre o ven ci-
men to bá si co de cada ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O re sul ta do da pri me i ra ava li a-
ção gera efe i tos fi nan ce i ros a par tir da re gu la men ta-
ção e da fi xa ção das me tas de de sem pe nho, ob ser va-
do o que dis põe o § 1º do art. 3º des ta lei, que con fi gu-
ram o iní cio do pe río do de ava li a ção, de ven do ser
com pen sa das even tu a is di fe ren ças pa gas a ma i or ou
me nor no pe río do, em fun ção da apli ca ção do pre vis-
to no ca put.

Art. 7º Os in te gran tes das Car re i ras de Di plo ma-
ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te de Chan -
ce la ria não fa zem jus à per cep ção da Gra ti fi ca ção de
Ati vi da de – GAE, de que tra ta a Lei De le ga da nº 13,
de 27 de agos to de 1992, nem à Gra ti fi ca ção de Ha bi-
li ta ção Pro fis si o nal e Aces so – GHPA, de que tra tam o 
in ci so V do art. 3º do De cre to-Lei nº 2.405, de 29 de
de zem bro de 1937, o in ci so IV do § 5º do art. 2º da Lei
nº 7.923, de 12 de de zem bro de 1989 e os arts. 28 e
29 da Lei nº 8.829, de 22 de de zem bro de 1993.

Art. 8º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC in te gra-
rão os pro ven tos da apo sen ta do ria e as pen sões, de
acor do com:

I – a mé dia arit mé ti ca do per cen tu al atri bu í do ao 
ser vi dor nas úl ti mas dez ava li a ções de de sem pe nho,
ob ser va do o pe río do mí ni mo de ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos per cen-
tu a is. quan do atri bu í da por pe río do in fe ri or a ses sen ta
me ses.

§ 1º As apo sen ta do ri as e às pen sões exis ten tes
quan do da pu bli ca ção des ta lei apli ca-se o dis pos to
no in ci so II des te ar ti go.

§ 2º O ti tu lar de car go efe ti vo da Car re i ra de Di -
plo ma ta das clas ses de Mi nis tro de Pri me i ra Clas se,
Mi nis tro de Se gun da Clas se e de Con se lhe i ro, que for 
apo sen ta do até doze me ses de po is de seu re to mo ao
Bra sil de mis são no ex te ri or na qual es ta va in ves ti do,
por pe río do igual ou su pe ri or a ses sen ta me ses, em
fun ção cor res pon den te à sua clas se no caso de Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se e de Mi nis tro de Se gun da
Clas se. e em fun ção de Mi nis tro-Con se lhe i ro co mis si-
o na do ou ti tu lar de Re par ti ção Con su lar, no caso de
Con se lhe i ro, na for ma da lei e dos re gu la men tos per -
ti nen tes, fará jus à in cor po ra ção da GDAD cal cu la da
com base em cin qüen ta pon tos per cen tu a is.

§ 3º Para fins de cál cu lo da mé dia re fe ri da no in -
ci so I des te ar ti go, o pe río do em que o ti tu lar de car go
efe ti vo da Car re i ra de Di plo ma ta das clas ses de Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se, Mi nis tro de Se gun da Clas -
se e Con se lhe i ro te nha per ma ne ci do em mis são no
ex te ri or, in ves ti do em fun ção, con for me dis pos to no §
2º des te ar ti go, será con si de ra do, para fins de in cor-
po ra ção, com a GDAD cal cu la da com base em cin-
qüen ta pon tos per cen tu a is.

§ 4º O ti tu lar de car go efe ti vo das car re i ras de
Ofi ci al e de Assis ten te de Chan ce la ria, des de que po -
si ci o na do na clas se Espe ci al e que for apo sen ta do
até doze me ses de seu re tor no ao Bra sil de mis são
per ma nen te no ex te ri or de du ra ção igual ou su pe ri or
a ses sen ta me ses, fará jus à in cor po ra ção da GDAOC
ou da GDAAC, res pec ti va men te, cal cu la da com base
em cin qüen ta pon tos per cen tu a is.

Art. 9º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC não se -
rão de vi das àque les que não se en con tram no de-
sem pe nho de atri bu i ções de cor ren tes da con di ção de 
ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 10. A apli ca ção do dis pos to nes ta lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro -
ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis pos-
to nes ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta-
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex-
clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge -
ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 11. Na hi pó te se de re du ção de re mu ne ra ção
de ser vi dor das Car re i ras do Ser vi ço Exte ri or Bra si le i-
ro de cor ren te da apli ca ção do dis pos to nes ta lei, a di -
fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem pes so al no mi-
nal men te iden ti fi ca da, a ser ab sor vi da por oca sião da
re or ga ni za ção ou re es tru tu ra ção das Car re i ras ou
sua ta be las re mu ne ra tó ri as, con ces são de re a jus tes,
adi ci o na is, gra ti fi ca ções ou van ta gem de qual quer na -
tu re za ou do de sen vol vi men to nas Car re i ras.

Art. 12. Fi cam ex tin tas a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho Di plo má ti co – GDD e a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de de Chan ce la ria – GDC, de que
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tra tam o art. 12 e 13 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998, res pec ti va men te.

Art. 13. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 12 de
mar ço de 2002.

Art. 14. Fi cam re vo ga dos os arts. 23 e 29 da Lei
nº 8.829. de 22 de de zem bro de 1993, e os arts. 12,
13, 14, 17 e 18 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998.

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 225

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 do Se-
nho res Mi nis tros de Esta do do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão e das Re la ções Exte ri o res, o tex to do 
pro je to de lei que “Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
in te gran tes das Car re i ras de Di plo ma ta. Ofi ci al de
Chan ce la ria e Assis ten te de Chan ce la ria, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 4 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

EM Inter mi nis te ri al nº 90/MP/MRE

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à su pe ri or de li be ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to de Lei que
dis põe a re mu ne ra ção dos in te gran tes das Car re i ras
de Di plo ma ta, Ofi ci al de Chan ce la ria e Assis ten te de
Chan ce la ria.

2. A pre sen te pro pos ta visa à me lho ria de re mu-
ne ra ção de ser vi do res que com põem o Qu a dro de
Pes so al do Ser vi ço Exte ri or Bra si le i ro, que faz fren te
ao gran de de sa fio de pro mo ver a in ser ção po si ti va do
País no ce ná rio in ter na ci o nal, tra tan do de uma sé rie
de te mas que vão des de a pre ser va ção da paz e se -
gu ran ça, nor mas de co mér cio e re la ções eco nô mi cas
e fi nan ce i ras até di re i tos hu ma nos, meio am bi en te,
trá fi co ilí ci to de dro gas, flu xos mi gra tó ri os, pas san do,
na tu ral men te, por tudo que diga res pe i to ao for ta le ci-
men to dos la ços de ami za de e co o pe ra ção do Bra sil
com seus múl ti plos par ce i ros ex ter nos e a pro mo ção
da in te gra ção re gi o nal. Di an te da re a li da de de gran -
des flu xos de ci da dãos bra si le i ros para ou tros pa í ses,
for ta le ce-se, tam bém, o pa pel do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res na de fe sa dos in te res ses e as sis tên-
cia aos bra si le i ros no ex te ri or.

3. O Pro je to de Lei em pa u ta, tal como está sen -
do pro pos to, in se re-se em um con tex to am plo de im -
ple men ta ção de uma po lí ti ca de re cur sos hu ma nos,
ini ci a da em 1995, ten do como es co po a va lo ri za ção
do ser vi dor pú bli co, com re fle xos no sis te ma de re mu-
ne ra ção e nos pro ces sos de re cru ta men to e se le ção,
qua li fi ca ção e de sen vol vi men to pro fis si o nal.

4. Nes se sen ti do, foi fe i ta a re vi são de di ver sas
es tru tu ras re mu ne ra tó ri as, abran gen do a qua se to ta-
li da de dos ser vi do res per ten cen tes às car re i ras or ga-
ni za das, com a in tro du ção e a con so li da ção de par ce-
las va riá ve is vin cu la das ao de sem pe nho ins ti tu ci o nal
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e in di vi du al, que per mi tem o re co nhe ci men to das
com pe tên ci as pro fis si o na is e a re tri bu i ção pro por ci o-
nal à con tri bu i ção do ser vi dor para o atin gi men to dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

5. Dan do con ti nu i da de ao ci clo de re vi são das
es tru tu ras sa la ri a is dos car gos e das car re i ras por
área de atu a ção, o que se pro põe é que se jam al te ra-
dos os re fe ren ci a is de re mu ne ra ção dos in te gran tes
das Car re i ras de Di plo ma ta, Ofi ci al de Chan ce la ria e
Assis ten te de Chan ce la ria, ob ser van do-se as mes-
mas di re tri zes que ori en ta ram a re es tru tu ra ção dos
di ver sos seg men tos que com põem a Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral.

6. Assim, cu i dou-se para que no es ta be le ci men-
to dos va lo res de ven ci men to bá si co fos se man ti da a
co e rên cia com as de ma is car re i ras es tru tu ra das, sem 
des cu rar da par ce la va riá vel da re mu ne ra ção, con-
cre ti za da na cri a ção de gra ti fi ca ções es pe cí fi cas de
qua li da de e pro du ti vi da de, e atri bu í das de acor do
com cri té ri os e pro ce di men tos que le vam em con si de-
ra ção a efi ciên cia in di vi du al e co le ti va e os re sul ta dos
ins ti tu ci o na is al can ça dos.

7. Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode ser
con si de ra do ple na men te aten di do, uma vez que as des -
pe sas re la ti vas à me di da em pa u ta em 2002, da or dem
de R$22,6 mi lhões, en con tram-se pre vis tas no Pro je to
de Lei Orça men tá ria Anu al, com re cur sos alo ca dos em
fun ci o nal es pe cí fi ca jun to ao Mi nis té rio do Pla ne ja men-
to, Orça men to e Ges tão, sen do ab sor vi das pela mar-
gem lí qui da de ex pan são para des pe sas de ca rá ter
con ti nu a do cal cu la da e de mons tra da no ane xo à Lei de
Di re tri zes Orça men tá ri as para 2002.

8. Nos exer cí ci os de 2003 e sub se qüen tes, a des -
pe sa es ti ma da em R$28,6 mi lhões re pre sen ta rá um
acrés ci mo de R$6 mi lhões em re la ção a 2002, mon tan-
te que re du zi rá a mar gem lí qui da de ex pan são para
des pe sas de ca rá ter con ti nu a do da que les exer cí ci os, o
que se mos tra com pa tí vel com o au men to de re ce i ta de -
cor ren te do cres ci men to real da eco no mia pre vis to, con -
for me de mons tra a sé rie his tó ri ca re la ti va à am pli a ção
da base de ar re ca da ção nos úl ti mos anos.

9. Se rão abran gi dos por esta me di da dois mil
du zen tos e oi ten ta e nove ser vi do res, sen do no ve cen-
tos e oi ten ta e três Di plo ma tas, se te cen tos e vin te e
qua tro Ofi ci a is de Chan ce la ria e qui nhen tos e oi ten ta
e dois Assis ten tes de Chan ce la ria, in clu í dos os apo -
sen ta dos e ins ti tu i do res de pen são.

10. Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões
que nos le vam a sub me ter à ele va da apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to de Lei.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão – Cel so
La fer, Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI DELEGADA Nº 13, DE  27 DE AGOSTO DE 1992

Insti tui Gra ti fi ca ções de Ati vi da de
para os Ser vi do res Ci vis do Po der Exe cu-
ti vo, revê van ta gens e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Art. 1º Fi cam ins ti tu í das gra ti fi ca ções de ati vi da-
de de pes so al ci vil, de vi das men sal men te aos ser vi-
do res do Po der Exe cu ti vo, re gi dos pela Lei nº 8.112,
de 11 de de zem bro de 1990, em va lor cal cu la do so bre
o ven ci men to bá si co, nos ter mos des ta Lei De le ga da.

Art. 2º Os ser vi do res das car re i ras de Di plo ma ta
e os Ju í zes do Tri bu nal Ma rí ti mo re ce be rão Gra ti fi ca-
ção de Ati vi da de no per cen tu al, não cu mu la ti vo, de
160%, sen do:

I – 80% a par tir de 1º de agos to de 1992;
II – 100% a par tir de 1º de ou tu bro de 1992;
III – 120% a par tir de 1º de no vem bro de 1992;
IV – 140% a par tir de 1º de fe ve re i ro de 1993;
V – 160% a par tir de 1º de abril de 1993.

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

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

DECRETO-LEI Nº 2.405,
 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1987

Dis põe so bre a re mu ne ra ção, no
Bra sil, dos fun ci o ná ri os da Car re i ra de
Di plo ma ta do Ser vi ço Exte ri or, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º O fun ci o ná rio da Car re i ra de Di plo ma ta

per ce be rá as se guin tes gra ti fi ca ções:

I – Gra ti fi ca ção Adi ci o nal por Tem po de Ser vi-
ço;

II – Gra ti fi ca ção de Ní vel Su pe ri or;
III – Gra ti fi ca ção de Na tal;
IV – Gra ti fi ca ção por Ati vi da de Di plo má ti ca;
V – Gra ti fi ca ção de Ha bi li ta ção Pro fis si o nal e

Aces so.

Art. 4º A Gra ti fi ca ção por Ati vi da de Di plo má ti ca
será cal cu la da me di an te a in ci dên cia do per cen tu al
de 75% (se ten ta e cin co por cen to), in ci den te so bre
o ven ci men to do car go efe ti vo.
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 7.923, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989

Dis põe so bre os Ven ci men tos de
sa lá ri os, sol dos e de ma is re tri bu i ções
dos ser vi do res ci vis e mi li ta res do po der
exe cu ti vo, na ad mi nis tra ção di re ta, nas
au tar qui as, nas Fun da ções pú bli cas e no
ex tin tos Ter ri tó ri os, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

....................................................................................
Art. 2º Em de cor rên cia do dis pos to nes ta lei, a

re mu ne ra ção dos ser vi do res ci vis efe ti vos do Po der
Exe cu ti vo, na Admi nis tra ção Di re ta, nos ex tin tos Ter ri-
tó ri os, nas au tar qui as, ex clu í das as em re gi me es pe-
ci al, e nas ins ti tu i ções fe de ra is de en si no be ne fi ci a-
das pelo art. 3º da Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987,
é a fi xa da nas Ta be las dos Ane xos I a XIX des ta lei.

§ 1º O po si ci o na men to dos ocu pan tes de car gos
e em pre gos de ní vel mé dio, per ten cen tes aos Pla nos
de Clas si fi ca ção de Car gos e Empre gos, ins ti tu í dos
pe las Leis nº 5.645, de 10 de de zem bro de 1970, e
6.550, de 5 de ju lho de 1978, nas re fe rên ci as de ven -
ci men tos e sa lá ri os, ob ser va rá a cor re la ção es ta be le-
ci da nos Ane xos I, XX, XXI des ta lei.

§ 2º A par tir de 10 de no vem bro de 1989, fi cam
ab sor vi das pe las re mu ne ra ções cons tan tes das Ta-
be las ane xas a esta lei as gra ti fi ca ções, au xí li os, abo -
nos, adi ci o na is, in de ni za ções e qua is quer ou tras re tri-
bu i ções que es ti ve rem sen do per ce bi das pe los ser vi-
do res al can ça dos por este ar ti go.

§ 3º Não se rão in cor po ra das na for ma do pa rá-
gra fo an te ri or as se guin tes van ta gens:

I – a re mu ne ra ção de cor ren te do exer cí cio de
car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça;

II – a re mu ne ra ção pela pres ta ção de ser vi ço
ex tra or di ná rio (Cons ti tu i ção, art. 7º, XVI);

III – a gra ti fi ca ção pela par ti ci pa ção em ór gão de 
de li be ra ção co le ti va;

IV – a gra ti fi ca ção por tra ba lho com Raio X ou
subs tân ci as ra di o a ti vas;

V – a gra ti fi ca ção por en car go de cur so ou de
con cur so;

VI – a gra ti fi ca ção de re pre sen ta ção de ga bi ne te;
VII – a gra ti fi ca ção de in te ri o ri za ção;
VIII – (Re vo ga do pela Lei nº 8.460, de

17-12-1992).
IX – a gra ti fi ca ção por re gên cia de clas se;
X – a gra ti fi ca ção de che fe de de par ta men to, di -

vi são ou equi va len te;
XI – a gra ti fi ca ção de che fia ou co or de na ção de

cur so, de área ou equi va len te;

XII – a gra ti fi ca ção es pe ci al de lo ca li da de;
XIII – a gra ti fi ca ção a que se re fe re o § 3º do art.

7º, da Lei nº 4.341, de 13 de ju nho de 1964:
XIV – a gra ti fi ca ção pelo exer cí cio em de ter mi-

na das zo nas ou lo ca is;
XV – a gra ti fi ca ção de es tí mu lo à fis ca li za ção e

à ar re ca da ção, de vi da aos fis ca is de con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as (art.11 da Lei nº 7.787, de 30 de ju nho
de 1989) e aos ser vi do res a que se re fe re o art. 7º, §
2º, da Lei nº 7.855, de 24 de ou tu bro de 1989;

XVI – a gra ti fi ca ção de pro du ti vi da de do en si no;
XVII – a gra ti fi ca ção pre vis ta no art. 3º da Lei nº

4.491, de 21 de no vem bro de 1964;
XVIII – o abo no es pe ci al con ce di do pelo § 2º do

art.1º, da Lei nº 7.333, de 2 de ju lho de 1985:
XIX – o sa lá rio-fa mí lia;
XX – as diá ri as;
XXI – a aju da de cus to em ra zão de mu dan ça de 

sede;.
XXII – o au xí lio ou a in de ni za ção de trans por te;
XXIII – o adi an ta men to pe cu niá rio a que se re fe-

re o art. 8º da Lei nº 7.686, de 2 de de zem bro de 1988;
XXIV – o adi ci o nal por tem po de ser vi ço;
XXV – os adi ci o na is por ati vi da des in sa lu bres

ou pe ri go sas;
XXVI – o adi ci o nal de fé ri as (Cons ti tu i ção, art.

7º, XVII);
XXVII – o adi ci o nal no tur no (Cons ti tu i ção, art. 7º IX);
XXVIII – o abo no pe cu niá rio (Con so li da ção das

Leis do Tra ba lho, art. 143);
XXIX – o pro la bo re e a re tri bu i ção adi ci o nal va -

riá vel, pre vis tos nos ar ti gos 3º e 5º da Lei nº 7.711, de
22 de de zem bro de 1988;

XXX – a im por tân cia de cor ren te da con ver são
de fé ri as, li cen ça– prê mio ou es pe ci al em pe cú nia;

XXXI – a im por tân cia de cor ren te da apli ca ção
do art. 2º da Lei nº 6.732, de 4 de de zem bro de 1979,
dos ar ti gos 179, 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de
ou tu bro de 1952, e da agre ga ção;

XXXII – as di fe ren ças in di vi du a is, no mi nal men te
iden ti fi ca das, ob ser va do o dis pos to no § 4ºdes te ar ti go;

XXXIII – o dé ci mo ter ce i ro sa lá rio.
§ 4º (Re vo ga do pela Lei nº 7.995, de 9-1-1990).
§ 5º São al te ra dos os per cen tu a is das se guin tes

in de ni za ções, gra ti fi ca ções e adi ci o na is, per ce bi dos
pe los ser vi do res re tri bu í dos nos ter mos dos Ane xos I
a VIII e XVI a XIX des ta lei:

I – in de ni za ção de trans por tes: 11,5% (onze vír -
gu la cin co por cen to);
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II – (Re vo ga do pela Lei nº 9.266, de 15-3-1996 – 
DOU de 18-3-1996, em vi gor des de a pu bli ca ção).

III – gra ti fi ca ção pelo exer cí cio em de ter mi na das
zo nas ou lo ca is: 6% (seis por cen to), 12% (doze por
cen to) e 18% (de zo i to por cen to), como de fi ni do em
re gu la men to;

IV – gra ti fi ca ção de ha bi li ta ção pro fis si o nal: 31% 
(trin ta e um por cen to), no caso de Cur so de Aper fe i-
ço a men to de Di plo ma ta, e 37% (trin ta e sete por cen -
to), no caso de Cur so de Altos Estu dos;

V – gra ti fi ca ção por tra ba lho com Raio X ou
subs tân ci as ra di o a ti vas: 10% (dez por cen to);

VI – gra ti fi ca ção de in te ri o ri za ção: 10% (dez por
cen to), 13% (tre ze por cen to) e 17% (de zes se te por
cen to), na for ma da le gis la ção em vi gor;

VII – adi ci o nal de in sa lu bri da de: 2,5% (dois vír -
gu la cin co por cen to), 5% (cin co por cen to) e 10%
(dez por cen to), con for me dis pos to na le gis la ção em
vi gor;

VIII – adi ci o nal de pe ri cu lo si da de: 7,5% (sete
vír gu la cin co por cen to).

§ 6º As in de ni za ções, gra ti fi ca ções adi ci o na is a
que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or pas sam a ser cal cu-
la dos so bre o ven ci men to ou sa lá rio.

Art. 3º São man ti das as gra ti fi ca ções de que tra -
tam o art.4 do De cre to-Lei nº 2.117, de 7 de maio de
1984, o art. 1º, in ci so II, do De cre to-Lei nº 2.333, de
11 de ju nho de 1987, e o pa rá gra fo úni co, do art. 2º,
do De cre to-Lei nº 2.194, de 26 de de zem bro de 1984.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.829, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993

Cria, no Ser vi ço Exte ri or Bra si le i ro,
as Car re i ras de Ofi ci al de Chan ce la ria e
de Assis ten te de Chan ce la ria, e dá ou tras
Pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO IV
Do De sen vol vi men to, da Ava li a ção de 

De sem pe nho e da Qu a li fi ca ção Pro fis si o nal

....................................................................................
Art. 12. A pro mo ção, por me re ci men to, de pen-

de rá cu mu la ti va men te de:
I – con clu são, com apro ve i ta men to, de cur sos

de aper fe i ço a men to para esse fim ins ti tu í dos;
II – ava li a ção de de sem pe nho;
III – cum pri men to do in ters tí cio;
IV – exis tên cia de vaga.

Pa rá gra fo úni co. A ha bi li ta ção em cur so de aper -
fe i ço a men to so men te será exi gi da após o de cur so de
trin ta e seis me ses con ta dos da vi gên cia des ta lei.

Art. 13. As con di ções para a pro gres são e a pro -
mo ção se rão de fi ni das em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to dis po rá so bre a
cri a ção de co mis sões de pro mo ções, bem como so -
bre a for ma de ava li a ção de de sem pe nho fun ci o nal e
de apu ra ção de an ti güi da de.

Art. 14 Nas pro mo ções do Ofi ci al de Chan ce la-
ria e do Assis ten te de Chan ce la ria se rão ob ser va das
as se guin tes pro por ções no pre en chi men to de va gas
por me re ci men to e an ti güi da de:

I – para a Clas se Espe ci al, ori en ta por cen to das 
va gas por me re ci men to e vin te por cen to por an ti güi-
da de;

II – para a Clas se A, ses sen ta por cen to das va -
gas por me re ci men to e qua ren ta por cen to por an ti-
güi da de.

....................................................................................
Art. 17 As fra ções que por ven tu ra vi e rem a ocor -

rer per cen tu a is men ci o na dos no art. 14 se rão com-
ple ta dos em fa vor do cri té rio de me re ci men to.

Art. 18. A an ti güi da de de Ofi ci al de Chan ce la ria
e Assis ten te de Chan ce la ria le va rá em con ta ex clu si-
va men te o tem po de efe ti vo exer cí cio do ser vi dor nas
res pec ti vas Car re i ras.

Pa rá gra fo úni co. A an ti güi da de será com pu ta da
a par tir da data em que o ser vi dor en trar no efe ti vo
exer cí cio do car go, ou a par tir da data de vi gên cia do
ato de pro mo ção ou pro gres são.

CAPÍTULO VI
Dos Cur sos

....................................................................................
Art. 28. O Ofi ci al de Chan ce la ria per ce be rá gra -

ti fi ca ção de vin te por cen to pela apro va ção no Cur so
de Atu a li za ção de Ofi ci al de Chan ce la ria (CAOC) e de 
trin ta por cen to pela apro va ção no Cur so de Espe ci a-
li za ção de Ofi ci al de Chan ce la ria (CEOC).

Art. 29. O Assis ten te de Chan ce la ria per ce be rá
gra ti fi ca ção de vin te por cen to pela apro va ção no Cur -
so de Tre i na men to para o Ser vi ço no Exte ri or (CTSE)
e de trin ta por cen to pela apro va ção no Cur so de
Espe ci a li za ção de Assis ten te de Chan ce la ria
(CEAC).

Art. 30. A gra ti fi ca ção pre vis ta nos ar ti gos 28 e
29 des ta lei será apli ca da so bre o va lor do ven ci men-
to, de for ma cu mu la ti va.

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

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  25 13047

    387JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEI Nº 9.625, DE 7 DE ABRIL DE 1998

Cria A Gra ti fi ca ção de De sem pe nho
e Pro du ti vi da de – GDP das Ati vi da des de
Fi nan ças, Con tro le, Orça men to e Pla ne ja-
men to, de De sem pe nho Di plo má ti co
GDD, de De sem pe nho de Ati vi da de de
Chan ce la ria – GDC e de De sem pe nho de
Ati vi da de de Ciên cia e Tec no lo gia –
GDCT, e dá Ou tras Pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 12. Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem-

pe nho Di plo má ti co – GDD, de vi da aos ocu pan tes de
car gos efe ti vos da Car re i ra de Di plo ma ta em exer cí-
cio de ati vi da des ine ren tes às atri bu i ções da car re i ra
no Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Pa rá gra fo úni co. A GDD terá como li mi te má xi-
mo dois mil, du zen tos e trin ta e oito pon tos por ser vi-
dor, cor res pon den do cada pon to a zero vír gu la dois
mil, cen to e vin te e qua tro por cen to do ma i or ven ci-
men to bá si co do ní vel su pe ri or, ob ser va dos o dis pos-
to no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os li mi tes es ta-
be le ci dos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no art.
2º da Lei nº 8.852, de 1994.

Art. 13. Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de de Chan ce la ria – GDC, de vi da
aos ocu pan tes de car gos efe ti vos da car re i ra de Ofi ci-
al de Chan ce la ria em exer cí cio de ati vi da des ine ren-
tes às atri bu i ções da car re i ra no Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res.

Pa rá gra fo úni co. A CDC terá como li mi te má xi-
mo dois mil, du zen tos e trin ta e oito pon tos por ser vi-
dor, cor res pon den do cada pon to aos per cen tu a is es -
ta be le ci dos no Ane xo I, in ci den tes so bre o ma i or ven -
ci men to bá si co do ní vel su pe ri or, ob ser va dos o dis-
pos to no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os li mi tes
es ta be le ci dos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no 
art. 2º da Lei nº 8.852, de 1994.

Art. 14. A GDD e a GDC se rão cal cu la das obe -
de cen do a cri té ri os de de sem pe nho in di vi du al dos
ser vi do res e ins ti tu ci o nal do Mi nis té rio, con for me dis -
pu ser ato con jun to dos Mi nis tros de Esta do das Re la-
ções Exte ri o res e da Admi nis tra ção Fe de ral e Re for-
ma do Esta do.
....................................................................................

Art. 17. A GDP, a GDD, a GDC se rão pa gas em
con jun to, de for ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca-
ção de Ati vi da de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 
27 de agos to de 1992.

Art. 18. Apli ca-se o dis pos to nos arts. 6º, 7º 8º e
9] aos ser vi do res das car re i ras de Di plo ma ta, de Ofi -

ci al de Chan ce la ria, de ní vel su pe ri or das car re i ras de 
Pes qui sa em Ciên cia e Tec no lo gia e de Ges tão, Pla -
ne ja men to e Infra-Estru tu ra em Ciên cia e Tec no lo gia,
e de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio da car re i ra de De -
sen vol vi men to Tec no ló gi co.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2002
(Nº 6.492/2002, na Casa de Ori gem)

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

Dis põe so bre a Cri a ção da gra ti fi ca-
ção de de sem pe nho de ati vi da de téc ni ca
de fis ca li za ção agro pe cuá ria – GDATFA, e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í da, a par tir de 1º de abril de
2002, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi-

da de Téc ni ca de Fis ca li za ção Agro pe cuá ria –
GDATFA, de vi da aos ocu pan tes dos car gos de Agen -
te de Inspe ção Sa ni tá ria e Indus tri al de Pro du tos de
Ori gem Ani mal e de Agen te de Ati vi da des Agro pe-
cuá ri as, per ten cen tes ao Qu a dro de Pes so al do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to –
MAPA.

Art. 2º A gra ti fi ca ção ins ti tu í da no art. 1º terá
como li mi tes:

I – má xi mo, cem pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, dez pon tos por ser vi dor,
cor res pon den do cada pon to ao va lor es ta be le ci-

do no Ane xo.
§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe cada ór gão ou en ti da de para ser
atri bu í do aos ser vi do res cor res pon de rá a oi ten ta ve -
zes o nú me ro de ser vi do res ati vos por ní vel, que faz
jus à GDATFA, em exer cí cio no ór gão ou en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e in di vi du al.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je-
tos e ati vi da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de
tra ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
de cada ór gão ou en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
a afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i-
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ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za-
ci o na is.

Art. 3º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção
das ava li a ções e do pa ga men to da gra ti fi ca ção, in clu-
si ve na hi pó te se de ocu pa ção de car gos e fun ções de
con fi an ça.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de atri bu i ção da GDATFA se rão es ta be le-
ci dos em ato dos ti tu la res dos ór gãos e das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 4º A GDATFA será paga em con jun to, de for -
ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de
de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art.5º A GDATFA in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos, quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen-
sões exis ten tes quan do da pu bli ca ção des ta lei apli -
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que se jam
edi ta dos os atos re fe ri dos no art. 3º, a GDATFA será
paga aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou
car gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que
a ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a qua -
ren ta pon tos por ser vi dor.

Art. 7º Ao ser vi dor ati vo be ne fi ciá rio da gra ti fi ca-
ção ins ti tu í da por esta lei que ob ti ver pon tu a ção in fe ri or
a cin qüen ta pon tos em duas ava li a ções in di vi du a is con -
se cu ti vas será as se gu ra do pro ces so de ca pa ci ta ção, de 
res pon sa bi li da de do ór gão ou en ti da de de lo ta ção.

Art. 8º A GDATFA não será de vi da àque les que
não se en con tram no de sem pe nho de atri bu i ções de -
cor ren tes da con di ção de ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 9º Em de cor rên cia do dis pos to no art. 1º, os
ser vi do res abran gi dos por esta lei de i xam de fa zer
jus, a par tir de sua vi gên cia, à Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDATA,
de que tra ta a Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro de 2002.

Art. 10. Fi cam cri a dos qui nhen tos e vin te e seis
car gos de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio na Car re i ra de 
Fis cal

Fe de ral Agro pe cuá rio, no Qu a dro Ge ral de Pes so al
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to,
para pro vi men to a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.

Art. 11. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

ANEXO
TABELA DE VALOR DOS PONTOS

Car go Va lor do Pon to(Em R$)
Agen te de Inspe ção Sa ni tá ria
e Indus tri al de Pro du tos de 
Ori gem Ani mal
Agen te de Ati vi da des Agro pe cuá ri as 7,0

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.492, DE 2002

Dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de de
Apo io Téc ni co à Inspe ção – GDATI, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í da, a par tir de 1º de abril de

2002, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de de
Apo io Téc ni co à Inspe ção – GDATI, de vi da aos ocu -
pan tes dos car gos de Agen te de Inspe ção Sa ni tá ria e
Indus tri al de Pro du tos de Ori gem Ani mal e Agen te de
Ati vi da des Agro pe cuá ri as, per ten cen tes ao Qu a dro
de Pes so al do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to – MAPA.

Art. 2º A gra ti fi ca ção ins ti tu í da no art. 1º terá
como li mi tes:

I – má xi mo, cem pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, dez pon tos por ser vi dor, cor res pon-

den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no Ane xo.
§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe cada ór gão ou en ti da de para ser
atri bu í do aos ser vi do res cor res pon de rá a oi ten ta ve -
zes o nú me ro de ser vi do res ati vos por ní vel, que faz
jus à GDATI, em exer cí cio no ór gão ou en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e in di vi du al.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je-
tos e ati vi da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de
tra ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
de cada ór gão ou en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
a afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i-
ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za-
ci o na is.

Art. 3º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção
das ava li a ções e do pa ga men to da gra ti fi ca ção, in clu-
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si ve na hi pó te se de ocu pa ção de car gos e fun ções de
con fi an ça.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de atri bu i ção da GDATI se rão es ta be le ci-
dos em ato dos ti tu la res dos ór gãos e das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 4º A GDATI será paga em con jun to, de for -
ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de
de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 5º A GDATI in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos, quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. Às apo sen ta do ri as e às pen-
sões exis ten tes quan do da pu bli ca ção des ta lei apli -
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que se jam
edi ta dos os atos re fe ri dos no art. 3º a GDATI será
paga aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou
car gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que
a ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a qua -
ren ta pon tos por ser vi dor.

Art. 7º Ao ser vi dor ati vo be ne fi ciá rio da gra ti fi ca-
ção ins ti tu í da por esta Lei que ob ti ver pon tu a ção in fe-
ri or a cin qüen ta pon tos em duas ava li a ções in di vi du a-
is con se cu ti vas será as se gu ra do pro ces so de ca pa ci-
ta ção, de res pon sa bi li da de do ór gão ou en ti da de de
lo ta ção.

Art. 8º A GDATI não será de vi da àque les que
não se en con tram no de sem pe nho de atri bu i ções
de cor ren tes da con di ção de ser vi dor pú bli co fe de-
ral.

Art. 9º Em de cor rên cia do dis pos to no art. 1º,
os ser vi do res abran gi dos por esta Lei de i xam de fa -
zer jus, a par tir de sua vi gên cia, à Gra ti fi ca ção de
De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va
– GDATA, de que tra ta a Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i-
ro de 2002.

Art. 10. Fi cam cri a dos qui nhen tos e vin te e seis
car gos de Fis cal Fe de ral

Agro pe cuá rio na Car re i ra de Fis cal Fe de ral
Agro pe cuá rio, no Qu a dro Ge ral de Pes so al do Mi nis-
té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, para
pro vi men to a par tir de lº de ja ne i ro de 2003.

Art. 11. Esta lei en tra em vi gor 1º de abril de
2002. – Bra sí lia,

Ane xo

Car go            Ta be la de Va lor dos Pon tos(Em R$)
– Agen te de Inspe ção Sa ni tá ria e Indus tri al de
   Pro du tos de Ori gem Ani mal
– Agen te de Ati vi da des Agro pe cuá ri as         7,0
Va lor do Pon to

MENSAGEM Nº 227

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 do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão e da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te-
ci men to, o tex to do pro je to de lei que “Dis põe so bre a
cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
de Apo io Téc ni co à Inspe ção – GDATI, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 4 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

0001.002266/2002-57

EM Inter mi nis te ri al nº 077/MP/MAPA

Bra sí lia, 20 de mar co de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Sub me te mos à su pe ri or de li be ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to de Lei que
dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe-
nho de Ati vi da de de Apo io Téc ni co à Inspe ção –
GDATI, para os ocu pan tes dos car gos de Agen te de
Inspe ção Sa ni tá ria e Indus tri al de Pro du tos de Ori-
gem Ani mal e Agen te de Ati vi da des Agro pe cuá ri as,
em efe ti vo exer cí cio das  ati vi da des de apo io téc ni co à 
ins pe ção sa ni tá ria e in dus tri al de pro du tos de ori gem
ani mal e ve ge tal e a cri a ção de qui nhen tos e vin te e
seis car gos de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio, no Qu a-
dro de Pes so al do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria
e Abas te ci men to – MAPA.

2. A pre sen te pro pos ta visa a dar con ti nu i da de a
um con jun to de me di das, re la ti vas a me lho ria de re mu-
ne ra ção de ser vi do res pú bli cos fe de ra is, que cons ti tu-
em os gru pos de exe cu ção de ati vi da des que exi gem
ma i or qua li fi ca ção no âm bi to do Po der Exe cu ti vo.

3. A cri a ção da GDATI, tal como está sen do pro -
pos ta, in se re-se em um con tex to am plo de im ple men-
ta ção de uma po lí ti ca de re cur sos hu ma nos, ini ci a da
em 1995, ten do como es co po a va lo ri za ção do ser vi-
dor pú bli co, com re fle xos no sis te ma de re mu ne ra ção
e nos pro ces sos de re cru ta men to e se le ção, qua li fi ca-
ção e de sen vol vi men to pro fis si o nal.

4. Nes se sen ti do, está sen do im ple men ta da a
re vi são de di ver sas es tru tu ras re mu ne ra tó ri as vi gen-
tes na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, abran gen do
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prin ci pal men te ser vi do res per ten cen tes às car re i ras
or ga ni za das, com a in tro du ção e a con so li da ção de
par ce las va riá ve is vin cu la das ao de sem pe nho ins ti tu-
ci o nal e in di vi du al, que per mi tem o re co nhe ci men to
das com pe tên ci as pro fis si o na is e a re tri bu i ção pro-
por ci o nal à con tri bu i ção do ser vi dor para o atin gi men-
to dos ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

5. No caso par ti cu lar dos Agen tes de Inspe ção
Sa ni tá ria e Indus tri al de Pro du tos de Ori gem Ani mal e 
Agen tes de Ati vi da des Agro pe cuá ri as do MAPA, esta
pos si bi li da de de re mu ne ra ção va riá vel, com base na
va lo ri za ção de com pe tên ci as, tem sido um im por tan-
te es tí mu lo ao de sem pe nho dos ser vi do res, com re -
tor nos tan to de or dem quan ti ta ti va quan to qua li ta ti va,
o que de mons tra que esta prá ti ca, já con sa gra da no
se tor pri va do, sur te os mes mos efe i tos po si ti vos no
se tor pú bli co, o que re co men da a sua atu a li za ção e
aper fe i ço a men to quan to à for ma de con ces são e va -
lo res que es tão sen do pa gos.

6. Assim, a pro pos ta ora en ca mi nha da res pon de
tan to à po lí ti ca de va lo ri za ção do ser vi dor como a
esta ten dên cia de re mu ne ra ção por com pe tên ci as,
dan do con ti nu i da de ao ci clo de re vi são das es tru tu ras
sa la ri a is, du ran te o qual fo ram con tem pla dos, em di -
fe ren tes mo men tos, os di ver sos seg men tos que com -
põem a to ta li da de dos ser vi do res pú bli cos.

7. So bre a com po si ção do Pro je to de Lei em pa -
u ta, cu i dou-se para que fos sem es ta be le ci dos os va -
lo res má xi mos e mí ni mos da gra ti fi ca ção que está
sen do cri a da, re me ten do para ato do Po der Exe cu ti vo
os cri té ri os e pro ce di men tos ge ra is dos pro ces sos de
ava li a ção ins ti tu ci o nal e in di vi du al, que re sul ta rão no
pa ga men to da GDATI, sem des cu rar do es pa ço que
deve ser re ser va do para o es ta be le ci men to de re gra-
men to es pe cí fi co, con for me as pe cu li a ri da des do
MAPA.

Inclu iu-se, tam bém, dis po si ti vo que ga ran te a in -
te gra ção da GDATI aos pro ven tos da apo sen ta do ria e 
às pen sões.

8. É im por tan te res sal tar, ain da, que a cri a ção da
gra ti fi ca ção pro pos ta re pre sen ta rá para os Agen tes de
Inspe ção Sa ni tá ria e Indus tri al de Pro du tos de Ori gem
Ani mal e Agen tes de Ati vi da des Agro pe cuá ri as do
MAPA acrés ci mos re mu ne ra tó ri os que va ri a rão de qua -
ren ta e nove a oi ten ta e nove por cen to do va lor hoje
per ce bi do, o que se jus ti fi ca pela de ci si va atu a ção des -
ses pro fis si o na is no âm bi to da que le Mi nis té rio.

9. Se rão abran gi dos por esta me di da seis mil
tre zen tos e vin te e dois ser vi do res, sen do um mil oi to-
cen tos e ses sen ta e seis ser vi do res ati vos e, qua tro
mil qua tro cen tos e cin qüen ta e seis ina ti vos, in clu í dos
os apo sen ta dos e ins ti tu i do res de pen são.

10. So bre a pro pos ta de cri a ção de no vos car -
gos efe ti vos de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio na Car re-
i ra de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio, visa aten der si tu a-
ções emer gen ci a is e per ma nen tes li ga das ao co mér-
cio in ter na ci o nal de pro du tos de ori gem ani mal e ve -
ge tal, de cor ren tes da in ser ção do Bra sil no mer ca do
mun di al, o que tem ge ra do uma de man da bas tan te
sig ni fi ca ti va de ações ins ti tu ci o na is que ver sam so bre
a apli ca ção de me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio – OMC e do Mer -
co sul, com des ta que aos pro ces sos de cer ti fi ca ção
de qua li da de dos pro du tos, em con for mi da de com as
di re tri zes sa ni tá ri as dos pa í ses im por ta do res.

11. Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser con si de ra do ple na men te aten di do, uma vez que
as des pe sas re la ti vas à cri a ção da GDATI em 2002,
da or dem de R$11,2 mi lhões, en con tram-se pre vis tas
no Pro je to de Lei Orça men tá ria Anu al, com re cur sos
alo ca dos em fun ci o nal es pe ci fi ca jun to ao MAPA,
sen do ab sor vi das pela mar gem li qui da de ex pan são
para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do cal cu la da e de -
mons tra da no ane xo à Lei de Di re tri zes Orça men tá ri-
as para 2002. A cri a ção dos car gos de Fis cal Fe de ral
Agro pe cuá rio im por ta va lor zero para o ano de 2002 e 
cons ta rá do Pro je to de Lei Orça men tá ria Anu al dos
exer cí ci os se guin tes.

12. Nos exer cí ci os de 2003 e sub se qüen tes, a
des pe sa es ti ma da em R$15,5 mi lhões para pa ga men-
to da GDATI e em R$20,2 para o pro vi men to dos car -
gos cri a dos por este Pro je to de Lei re pre sen ta rá um
acrés ci mo de R$24,5 mi lhões em re la ção a 2002,
mon tan te que re du zi rá a mar gem lí qui da de ex pan são
para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do da que les exer cí-
ci os, o que se mos tra com pa tí vel com o au men to de
re ce i ta de cor ren te do cres ci men to real da eco no mia
pre vis to, con for me de mons tra a sé rie his tó ri ca re la ti va
à am pli a ção da base de ar re ca da ção nos úl ti mos
anos.

13. Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões
que nos le vam a sub me ter à ele va da apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei.

Res pe i to sa men te. – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão –
Mar cus Vi ní ci us Pra ti ni De Mo ra es,  Mi nis tro de
Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to.

LEI DELEGADA Nº 13, 
DE 27 DE AGOSTO DE 1992

Insti tui Gra ti fi ca ções de Ati vi da de
para os Ser vi do res Ci vis do Po der Exe cu-
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ti vo, revê van ta gens e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Art. 1º  Fi cam ins ti tu í das gra ti fi ca ções de ati vi da-
de de pes so al ci vil, de vi das men sal men te aos ser vi-
do res do Po der Exe cu ti vo, re gi dos pela Lei nº 8.112,
de 11 de de zem bro de 1990, em va lor cal cu la do so bre
o ven ci men to bá si co, nos ter mos des ta Lei De le ga da.

Art. 2º Os ser vi do res das car re i ras de Di plo ma ta
e os Ju í zes do Tri bu nal Ma rí ti mo re ce be rão Gra ti fi ca-
ção de Ati vi da de no per cen tu al, não cu mu la ti vo, de
160%, sen do:

I – 80% a par tir de 10 de agos to de 1992;
II – 100% a par tir de 1º de ou tu bro de 1992;
III – 120% a par tir de 10 de no vem bro de 1992;
IV – 140% a par tir de 10 de fe ve re i ro de 1993;
V – 160% a par tir de l0 de abril de 1993.

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

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

LEI Nº 10.404, DE 9 DE JANEIRO DE 2002

Dis põe so bre a Cri a ção da Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni-
co – Admi nis tra ti va – GDATA, 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  Fica ins ti tu í da, a par tir de 1º  de fe ve re i ro
de 2002, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDATA, de vi da aos ser vi do-
res al can ça dos pelo Ane xo V da Lei nº 9.367, de 16
de de zem bro de 1996, e pela Lei nº 6.550, de 5 de ju -
lho de 1978, que não es te jam or ga ni za dos em car re i-
ra, que não te nham tido al te ra ção em sua es tru tu ra
re mu ne ra tó ria en tre 30 de se tem bro de 2001 e a data
da pu bli ca ção des ta Lei, bem como não per ce bam
qual quer ou tra es pé cie de van ta gem que te nha como
fun da men to o de sem pe nho pro fis si o nal, in di vi du al ou 
ins ti tu ci o nal ou a pro du ção.

Art. 2º  A gra ti fi ca ção ins ti tu í da no art. 2º  terá
como li mi tes:

I – má xi mo, 100 (cem) pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, 10 (dez) pon tos por ser vi dor, cor res-

pon den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no Ane xo.
§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe cada ór gão ou en ti da de para ser
atri bu í do aos ser vi do res cor res pon de rá a 75 (se ten ta
e cin co) ve zes o nú me ro de ser vi do res ati vos por ní -
vel, que faz jus à GDATA, em exer cí cio no ór gão ou
en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e in di vi du al.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je-
tos e ati vi da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de
tra ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
de cada ór gão ou en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
a afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i-
ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za-
ci o na is.
....................................................................................
....................................................................................

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2002
(Nº 6.632/2002 na ori gem)

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

Dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al
da Advo ga cia-Ge ral da União, a cri a ção
da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi-
da de de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo na 
AGU – GDAA, cria a Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Pas sam a in te grar o Qu a dro de Pes so al

da Advo ca cia–Ge ral da União – AGU, os car gos de
pro vi men to efe ti vo, de ní vel su pe ri or, in ter me diá rio ou 
au xi li ar, ocu pa dos por ser vi do res do Pla no de Clas si-
fi ca ção de Car gos – PCC, ins ti tu í do pela Lei nº 5.645,
de 10 de de zem bro de 1970, ou pla nos cor re la tos,
das au tar qui as e fun da ções pú bli cas, não in te gran tes
de car re i ras es tru tu ra das, que es te jam em exer cí cio
na AGU na data de pu bli ca ção des ta lei.

§ 1º Os ser vi do res de que tra ta o ca put po de rão
op tar por per ma ne cer no qua dro per ma nen te de pes -
so al do ór gão ou en ti da de de ori gem, de ven do
fazê–lo pe ran te a AGU, de for ma ir re tra tá vel, em até
trin ta dias con ta dos da pu bli ca ção des ta lei.

§ 2º Na hi pó te se da op ção men ci o na da no § 1º o
ser vi dor po de rá per ma ne cer em exer cí cio na AGU, não
fa zen do Jus à per cep ção da Gra ti fi ca ção Tem po rá ria,
ins ti tu í da pela Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e da
Gra ti fi ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te.

Art. 2º Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo
na AGU – GDAA, de vi da, ex clu si va men te, aos ser vi-
do res per ten cen tes ao Qu a dro de Pes so al da AGU,
não in te gran tes das car re i ras ju rí di cas da Insti tu i ção.
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§ 1º A GDAA será atri bu í da em fun ção do efe ti vo
de sem pe nho do ser vi dor na AGU, bem como do de -
sem pe nho ins ti tu ci o nal, na for ma, cri té ri os e pro ce di-
men tos es ta be le ci dos em ato do Advo ga do-Ge ral da
União.

§ 2º A GDAA terá como li mi tes a se guin te pon tu-
a ção, cor res pon den do cada pon to ao va lor es ta be le-
ci do no Ane xo a esta lei:

I – má xi mo de cem pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo de dez pon tos por ser vi dor.
§ 3º o li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe a AGU para ser atri bu í do aos ser vi-
do res cor res pon de rá a oi ten ta ve zes o nú me ro de
ser vi do res ati vos por ní vel, que faz jus à GDAA, em
exer cí cio na AGU.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das atri -
bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i ção
in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

§ 5º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal visa
afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos ob je ti vos
or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je tos e ati vi da-
des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de tra ba lho, além
de ou tras ca rac te rís ti cas es pe ci fi cas da AGU.

§ 6º Enquan to não for edi ta do o ato a que se re -
fe re o § 1º des te ar ti go, a GDAA cor res pon de rá a se -
ten ta pon tos por ser vi dor.

§ 7º O ser vi dor que não se en con tre na AGU no
efe ti vo exer cí cio das ati vi da des ine ren tes ao res pec ti-
vo car go, so men te fará jus à GDAA, ob ser va do o dis -
pos to no § 6º:

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou
Vice–Pre si dên cia da Re pú bli ca, cal cu la da com base
nas mes mas re gras vá li das como se es ti ves se em
exer cí cio na AGU, cor res pon den do a ava li a ção ins ti-
tu ci o nal ao mes mo nú me ro de pon tos a que fa ria jus
na uni da de or ga ni za ci o nal de lo ta ção na AGU;

II – quan do ce di do para ór gãos ou en ti da des do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, se in ves ti do em car go em
co mis são do Gru po Di re ção e Asses so ra men to Su-
pe ri o res – DAS, ní vel 4, ou equi va len te, em va lor cor -
res pon den te a oi ten ta pon tos per cen tu a is in ci den tes
so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor; e

III – quan do ce di do para ór gãos ou en ti da des do 
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, se in ves ti do em car go de
Na tu re za Espe ci al ou em co mis são do Gru po DAS,
ní ve is 6 e 5, ou equi va len tes, cal cu la da com base no
li mi te má xi mo de pon tos.

Art. 3º A GDAA será paga em con jun to, de for ma
não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de de
que tra ta a Lei De le ga da no 13, de 27 de agos to de

1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer
be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 4º Os ser vi do res de que tra ta o art. 2º não fa -
zem jus à per cep ção de qual quer ou tra es pé cie de
van ta gem que te nha como fun da men to o de sem pe-
nho pro fis si o nal, in di vi du al, co le ti vo ou ins ti tu ci o nal
ou a pro du ção, e em es pe ci al à:

I – Gra ti fi ca ção Tem po rá ria ins ti tu í da pela Lei nº
9.028, de 12 de abril de 1995;

II – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co-Admi nis tra ti va ins ti tu í da pela Lei nº 10.404,
de 9 de ja ne i ro de 2002; e

III – Gra ti fi ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te.
Art. 5º A GDAA in te gra rá os pro ven tos da apo -

sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:
I – a mé dia arit mé ti ca dos va lo res re ce bi dos nos

úl ti mos ses sen ta me ses; ou
II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos per cen-

tu a is, quan do atri bu í da por pe río do in fe ri or a ses sen ta
me ses.

Pa rá gra fo úni co. Às apo sen ta do ri as e às pen sões
con ce di das até a data de pu bli ca ção des ta lei aos ser vi-
do res in te gran tes do Qu a dro da AGU de que tra ta o art.
63 da Lei Com ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de
1993, apli ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º A apli ca ção do dis pos to nes ta lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro -
ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis pos-
to nes ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta-
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex-
clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge -
ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 7º Po de rão con ti nu ar per ce ben do a Gra ti fi-
ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te ou a Gra ti fi ca-
ção Tem po rá ria os de ma is ser vi do res ou em pre ga dos
em exer cí cio na AGU na data de pu bli ca ção des ta Lei, 
não abran gi dos pelo art. 1º, ve da da a mu dan ça de ní -
vel, fi can do ex tin tas es tas quan do ces sar o exer cí cio
do ser vi dor ou em pre ga do na Insti tu i ção.

Art. 8º Em de cor rên cia do dis pos to nes ta Lei, fi -
cam ex tin tas as Gra ti fi ca ções Tem po rá ri as e as Gra ti-
fi ca ções de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te, não atri bu í-
das a ser vi dor ou em pre ga do até a data de pu bli ca-
ção des ta Lei, bem como aque las atri bu í das aos ser -
vi do res re fe ri dos no § 2º do art. 1º.

Pa rá gra fo úni co. Os Pro cu ra do res da Fa zen da
Na ci o nal de sig na dos re pre sen tan tes ju di ci a is da
União nos ter mos do art. 69 da Lei Com ple men tar nº
73, de 10 de fe ve re i ro de 1993, po de rão con ti nu ar

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  25 13053

    393JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



per ce ben do a Gra ti fi ca ção Tem po rá ria até que seja fi -
xa da a nova re mu ne ra ção da Car re i ra.

Art. 9º É cri a da a Pro cu ra do ria–Ge ral Fe de ral, à
qual fica as se gu ra da au to no mia ad mi nis tra ti va e fi-
nan ce i ra, vin cu la da à Advo ca cia-Ge ral da União.

Pa rá gra fo úni co. Incum be à Advo ca cia-Ge ral da
União a su per vi são da Pro cu ra do ria–Ge ral Fe de ral.

Art. 10 À Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral com pe te a
re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al das au tar qui as e 
fun da ções pú bli cas fe de ra is, as res pec ti vas ati vi da-
des de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí di cos, a apu -
ra ção da li qui dez e cer te za dos cré di tos, de qual quer
na tu re za, ine ren tes às suas ati vi da des, ins cre ven-
do–os em dí vi da ati va, para fins de co bran ça ami gá-
vel ou ju di ci al.

§ 1º No de sem pe nho das ati vi da des de con sul-
to ria e as ses so ra men to, à Pro cu ra do ria–Ge ral Fe de-
ral apli ca–se, no que cou ber, o dis pos to no art. 11 da
Lei Com ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de 1993.

§ 2º Inte gram a Pro cu ra do ria–Ge ral Fe de ral as
Pro cu ra do ri as, De par ta men tos Ju rí di cos, Con sul to ri-
as Ju rí di cas ou Asses so ri as Ju rí di cas das au tar qui as
e fun da ções fe de ra is, como ór gãos de exe cu ção des -
ta, man ti das as suas atu a is com pe tên ci as.

§ 3º Se rão man ti dos, como Pro cu ra do ri as Fe de-
ra is es pe ci a li da des, os ór gãos ju rí di cos de au tar qui as
e fun da ções de âm bi to na ci o nal.

§ 4º Se rão ins ta la das Pro cu ra do ri as Fe de ra is
não es pe ci a li za das em Bra sí lia e nas Ca pi ta is dos
Esta dos, às qua is in cum bi rão a re pre sen ta ção ju di ci al
e as ati vi da des de con sul ta ria e as ses so ra men to ju rí-
di cos das en ti da des de âm bi to lo cal.

§ 5º Po de rão ser ins ta la das Pro cu ra do ri as Sec -
ci o na is Fe de ra is fora das Ca pi ta is, quan do o in te res-
se pú bli co re co men dar, às qua is com pe ti rão a re pre-
sen ta ção ju di ci al de au tar qui as e fun da ções se di a das
em sua área de atu a ção, e o as ses so ra men to ju rí di co
quan to às ma té ri as de com pe tên cia le gal ou re gu la-
men tar das en ti da des e au to ri da des as ses so ra das.

§ 6º As Pro cu ra do ri as Fe de ra is não es pe ci a li za-
das e as Pro cu ra do ri as Sec ci o na is Fe de ra is pres ta-
rão as ses so ra men to ju rí di co a ór gãos e au to ri da des
de au tar qui as e fun da ções de âm bi to na ci o nal lo ca li-
za dos em sua área de atu a ção, que não dis po nham
de ór gão des cen tra li za do da res pec ti va pro cu ra do ria
es pe ci a li za da, e fa rão, quan do ne ces sá rio, a re pre-
sen ta ção ju di ci al des sas en ti da des.

§ 7º Qu an do o as ses so ra men to ju rí di co de que
tra ta o § 6º en vol ver ma té ria es pe ci fi ca de ati vi da de
fim da en ti da de, que exi ja ma ni fes ta ção de pro cu ra-
do ria es pe ci a li za da, ou de ci são de au to ri da de su pe ri-

or da en ti da de, o Che fe da Pro cu ra do ria Fe de ral não
es pe ci a li za da e o Pro cu ra dor Sec ci o nal Fe de ral en-
ca mi nha rão a ma té ria à cor res pon den te Pro cu ra do ria
Espe ci a li za da.

§ 8º Enquan to não ins ta la das as Pro cu ra do ri as
Fe de ra is não es pe ci a li za das e as Pro cu ra do ri as Sec -
ci o na is Fe de ra is as suas com pe tên ci as po de rão ser
exer ci das pe los atu a is ór gãos ju rí di cos das au tar qui-
as e fun da ções de âm bi to lo cal, ou por Pro cu ra do ria
es pe ci a li za da da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral exis ten-
te na lo ca li da de, ou por Pro cu ra do ria da União, quan -
to à re pre sen ta ção ju di ci al e, quan to ao as ses so ra-
men to ju rí di co, por Nú cleo de Asses so ra men to Ju rí di-
co da Con sul to ria-Ge ral da União.

§ 9º Em cada Pro cu ra do ria de au tar quia ou fun -
da ção fe de ral de âm bi to na ci o nal e nas Pro cu ra do ri as
Fe de ra is não es pe ci a li za das ha ve rá se tor es pe cí fi co
de cál cu los e pe rí ci as, a ser ins ta la do con for me a ne -
ces si da de do ser vi ço e a dis po ni bi li da de fi nan ce i ra.

§ 10. O Advo ga do-Ge ral da União in di ca rá, para
os fins des ta lei, as au tar qui as e fun da ções de âm bi to
na ci o nal.

Art. 11. É cri a do, na Pro cu ra do ria–Ge ral Fe de-
ral, o car go de Pro cu ra dor–Ge ral Fe de ral, de Na tu re-
za Espe ci al, pri va ti vo de Ba cha rel em Di re i to de ele-
va do sa ber ju rí di co e re co nhe ci da ido ne i da de.

§ 1º O Pro cu ra dor–Ge ral Fe de ral é no me a do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te in di ca ção do
Advo ga do-Ge ral da União.

§ 2º Com pe te ao Pro cu ra dor–Ge ral Fe de ral:
I – di ri gir a Pro cu ra do ria–Ge ral Fe de ral, co or de-

nar suas ati vi da des e ori en tar–lhe a atu a ção;
II – exer cer a re pre sen ta ção das au tar qui as e

fun da ções fe de ra is jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral e aos Tri bu na is Su pe ri o res;

III – su ge rir ao Advo ga do-Ge ral da União me di das
de ca rá ter ju rí di co de in te res se das au tar qui as e fun da-
ções fe de ra is, re cla ma das pelo in te res se pú bli co;

IV – dis tri bu ir os car gos e lo tar os Mem bros da
Car re i ra nas Pro cu ra do ri as–Ge ra is ou De par ta men-
tos Ju rí di cos de au tar qui as e fun da ções fe de ra is;

V – dis ci pli nar e efe ti var as pro mo ções e re mo-
ções dos Mem bros da Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral;

VI – ins ta u rar sin di cân ci as e pro ces sos ad mi nis-
tra ti vos dis ci pli na res con tra Mem bros da Car re i ra de
Pro cu ra dor Fe de ral, jul gar os res pec ti vos pro ces sos e 
apli car as cor res pon den tes pe na li da des;

VII – ce der, ou apre sen tar quan do re qui si ta dos,
na for ma da lei, Pro cu ra do res Fe de ra is; e

VIII – edi tar e pra ti car os atos nor ma ti vos ou
não, ine ren tes a suas atri bu i ções.
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§ 1º No de sem pe nho de suas atri bu i ções, o Pro -
cu ra dor–Ge ral Fe de ral pode atu ar jun to a qual quer ju -
í zo ou Tri bu nal.

§ 2º É per mi ti da a de le ga ção das atri bu i ções
pre vis tas nos in ci sos II e IV aos Pro cu ra do res–Ge ra is
ou Che fes de Pro cu ra do ri as, De par ta men tos, Con-
sul to ri as ou Asses so ri as Ju rí di cas de au tar qui as e
fun da ções fe de ra is.

Art. 12. Os car gos, e seus ocu pan tes, da Car re i-
ra de Pro cu ra dor Fe de ral cri a da pela Me di da Pro vi só-
ria nº 2.2.9-43, de 6 de se tem bro de 2001, in te gram
qua dro pró prio da Pro cu ra do ria–Ge ral Fe de ral.

§ 1º Com pe te ao Advo ga do-Ge ral da União, re -
la ti va men te à Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral e seus
Mem bros:

I – dis ci pli nar, pro mo ver e ho mo lo gar os con cur-
sos pú bli cos, de pro vas e tí tu los, de in gres so na Car -
re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral;

II – dis tri bu ir os car gos pe las três ca te go ri as da
Car re i ra; e

III – de ter mi nar o exer cí cio pro vi só rio de Pro cu-
ra dor Fe de ral em ór gãos da Advo ca cia–Ge ral da
União.

§ 2º Até que a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral dis -
po nha de or ça men to pró prio, a re mu ne ra ção dos
Mem bros da Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral in cum be
a au tar quia ou fun da ção fe de ral em que o ser vi dor es -
ti ver lo ta do ou em exer cí cio tem po rá rio, e à Advo ca-
cia-Ge ral da União quan do em exer cí cio tem po rá rio
em ór gãos des ta.

§ 3º Os di ri gen tes dos ór gãos ju rí di cos da Pro -
cu ra do ria–Ge ral Fe de ral se rão no me a dos por in di ca-
ção do Advo ga do-Ge ral da União.

§ 4º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá de le gar
ao Advo ga do–Ge ral da União com pe tên cia para pro -
ver, nos ter mos da lei, os car gos, efe ti vos e em co mis-
são, da Pro cu ra do ria– Ge ral Fe de ral.

§ 5º São cri a dos na Pro cu ra do ria–Ge ral Fe de ral
um car go de Sub pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral, DAS
101.6, um de Adjun to de Con sul to ria e um de Con ten-
ci o so, DAS 102.5, um de Che fe de Ga bi ne te do Pro -
cu ra dor-Ge ral Fe de ral, DAS 101.4.

Art. 13. A Advo ca cia-Ge ral da União dará o apo -
io téc ni co, fi nan ce i ro e ad mi nis tra ti vo à Pro cu ra do-
ria–Ge ral Fe de ral na sua fase de im plan ta ção.

Art. 14. O Advo ga do-Ge ral da União edi ta rá os
atos ne ces sá ri os dis pon do so bre a com pe tên cia, a
es tru tu ra e o fun ci o na men to da Pro cu ra do ria–Ge ral
Fe de ral, bem como so bre as atri bu i ções de seus ti tu-
la res e de ma is in te gran tes.

Pa rá gra fo úni co. A re pre sen ta ção ju di ci al exer ci-
da pela Advo ca cia-Ge ral da União na for ma dos arts.
11A e 11B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993,
acres cen ta dos pela Me di da Pro vi só ria nº 2.180-35,

de 24 de agos to de 2001, po de rá ser gra du al men te
as su mi da pela Pro cu ra do ria–Ge ral Fe de ral, con for-
me ato do Advo ga do–Ge ral da União, ob ser va do o
dis pos to no § 8º do art. 10.

Art. 15. O dis pos to nos arts. 10 e 11 não se apli -
ca à Pro cu ra do ria–Ge ral do Ban co Cen tral do Bra sil.

Art. 16. A Car re i ra de Assis ten te Ju rí di co, da
Advo ca cia–Ge ral da União, pas sa a de no mi nar–se
Car re i ra de Con sul tor Ju rí di co Fe de ral.

§ 1º Os car gos efe ti vos da Car re i ra de que tra ta
o ca put, va gos e ocu pa dos, pas sam a de no mi nar–se
Con sul tor Ju rí di co Fe de ral.

§ 2º O dis pos to no § 1º não se apli ca aos atu a is
car gos de Assis ten te Ju rí di co cuja in clu são em qua dro
su ple men tar está pre vis ta no art. 46 da Me di da Pro vi só-
ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de 2001.

§ 3º Os atu a is car gos em co mis são de Con sul tor
Ju rí di co, exis ten tes nos Mi nis té ri os, são trans for ma dos
em car gos de igual na tu re za, do Gru po Di re ção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS-101.5, de Che fe de
Con sul to ria Ju rí di ca.

Art. 17. É cri a do o car go de Di re tor do Cen tro de
Estu dos da Advo ca cia-Ge ral da União, DAS 101.5.

§ 1º São trans for ma dos em car gos de Co or de-
na dor–Ge ral os car gos de Pro cu ra dor Sec ci o nal da
União das Pro cu ra do ri as Sec ci o na is de sa ti va das.

§ 2º São trans for ma dos em car gos de Sub pro-
cu ra dor Re gi o nal da União os car gos de Pro cu ra-
dor–Che fe das Pro cu ra do ri as da União que vi e rem a
ser de sa ti va das em de cor rên cia da apli ca ção do art.
3º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.

Art. 18. Esta Lei ex tra em ri gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 19. Re vo gam-se o art. 8ºA e o § 7º do art.17
da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acres cen ta-
dos pela Me di da Pro vi só ria nº 2.180-35, de 24 de
agos to de 2001.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.632, DE 2002

Dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al
da Advo ca cia-Ge ral da União, a cri a ção
da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi-
da de de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo na 
AGU – GDAA, cria a Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Pas sam a in te grar o Qu a dro de Pes so al

da Advo ca cia-Ge ral da União – AGU, os car gos de
pro vi men to efe ti vo, de ní vel su pe ri or, in ter me diá rio ou 
au xi li ar, ocu pa dos por ser vi do res do Pla no de Clas si-
fi ca ção de Car gos – PCC, ins ti tu í do pela Lei nº 5.645,
de 10 de de zem bro de 1970, ou pla nos cor re la tos das
au tar qui as e fun da ções pú bli cas,  de car re i ras es tru-
tu ra das, que es te jam em exer cí cio na AGU na data de 
pu bli ca ção des ta lei.

§ 1º Os ser vi do res de que tra ta o ca put po de-
rão op tar por per ma ne cer no qua dro per ma nen te de
pes so al do ór gão ou en ti da de de ori gem, de ven do
fazê-lo pe ran te a AGU, de for ma ir re tra tá vel, em até
trin ta dias con ta dos da pu bli ca ção des ta Lei.

§ 2º Na hi pó te se da op ção men ci o na da no § 1º o 
ser vi dor po de rá per ma ne cer em exer cí cio na AGU,
não fa zen do à per cep ção da Gra ti fi ca ção Tem po rá ria,
ins ti tu í da pela Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e
da Gra ti fi ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te.

Art. 2º Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo
na AGU – GDAA, de vi da, ex clu si va men te, aos ser vi-
do res per ten cen tes ao Qu a dro de Pes so al da AGU,
não in te gran tes das car re i ras ju rí di cas da Insti tu i ção.

§ lº A GDAA será atri bu í da em fun ção do efe ti vo
de sem pe nho do ser vi dor na AGU, bem as sim do de -
sem pe nho ins ti tu ci o nal, na for ma, cri té ri os e pro ce di-
men tos es ta be le ci dos em ato do Advo ga do-Ge ral da
União.

§ 2º A GDAA terá como li mi tes a se guin te pon tu-
a ção, cor res pon den do cada pon to ao va lor es ta be le-
ci do no Ane xo a esta lei:

I – má xi mo de 100 (cem) pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo de dez pon tos por ser vi dor.
§ 3º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe a AGU para ser atri bu í do aos ser vi-
do res cor res pon de rá a oi ten ta ve zes o nu me ro de
ser vi do res ati vos por ní vel, que faz jus a GDAA, em
exer cí cio na AGU.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
afe rir o de sem pe nho do  ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i-
ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za-
ci o na is.

§ 5º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal visa
afe rir o de sem pe nho, co le ti vo no al can ce dos ob je ti vos
or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je tos e ati vi da-
des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de tra ba lho, além
de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas da AGU.

§ 6º Enquan to não edi ta do o ato a que se re fe re
§ 1º des te ar ti go, a GDAA cor res pon de rá a se ten ta
pon tos por ser vi dor.

§ 7º O ser vi dor que não se en con tre na AGU no
efe ti vo exer cí cio das ati vi da des ine ren tes ao res pec ti-
vo car go, so men te fará jus a GDAA, ob ser va do o dis -
pos to no § 6º.

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, cal cu la da com base
nas mes mas re gras vá li das como se es ti ves se em
exer cí cio na AGU, cor res pon den do à ava li a ção ins ti-
tu ci o nal ao mes mo nú me ro de pon tos a que fa ria jus
na uni da de or ga ni za ci o nal de lo ta ção na AGU;

II – quan do ce di do para ór gãos ou en ti da des do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, se in ves ti do em car go em
co mis são do Gru po Di re ção e Asses so ra men to Su-
pe ri o res – DAS, ní vel 4, ou equi va len te, em va lor cor -
res pon den te a oi ten ta pon tos per cen tu a is in ci den tes
so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor; e

III – quan do ce di do para ór gão ou en ti da des do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ao in ves ti do em car go de
Na tu re za Espe ci al ou em co mis são do Gru po DAS,
ní ve is 6 e 5, ou equi va len tes, cal cu la da com base no
li mi te má xi mo de pon tos.

Art. 3º  A GDAA será paga em con jun to, de for -
ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de
de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer
be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 4º Os ser vi do res de que tra ta o art. 2º não fa -
zem jus à per cep ção de qual quer ou tra es pé cie de
van ta gem que te nha como fun da men to o de sem pe-
nho pro fis si o nal, in di vi du al co le ti vo ou ins ti tu ci o nal ou
a pro du ção, e em es pe ci al à:

I – Gra ti fi ca ção Tem po rá ria ins ti tu í da pela Lei nº
9.028, de 1995;

II – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co-Admi nis tra ti vo ins ti tu í da pela Lei nº 10.404,
de 9 de ja ne i ro de 2002; e

III – Gra ti fi ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te.
Art. 5º A GDAA in te gra rá os pro ven tos da apo -

sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:
I – a mé dia arit mé ti ca dos va lo res re ce bi dos nos

úl ti mos ses sen ta me ses ou;
II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos per cen-

tu a is, quan do atri bu í da por pe río do in fe ri or a ses sen ta
me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen-
sões con ce di das até a data de pu bli ca ção des ta Lei
aos ser vi do res in te gran tes do Qu a dro da AGU de que 
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tra ta o art. 63, da Lei Com ple men tar nº 73, de 1993,
apli ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º A apli ca ção do dis pos to nes ta Lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro -
ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis pos-
to nes ta Lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta-
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex-
clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge -
ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 7º Po de rão con ti nu ar per ce ben do a Gra ti fi-
ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te ou a Gra ti fi ca-
ção Tem po rá ria os de ma is ser vi do res ou em pre ga dos
em exer cí cio na AGU na data de pu bli ca ção des ta Lei, 
não abran gi dos pelo art. 1º, ve da da a mu dan ça de ní -
vel, fi can do ex tin tas es tas quan do ces sar o exer cí cio
do ser vi dor ou em pre ga do na ins ti tu i ção.

Art. 8º Em de cor rên cia do dis pos to nes ta Lei, fi -
cam ex tin tas as Gra ti fi ca ções Tem po rá ri as e as Gra ti-
fi ca ções de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te não atri bu í-
das a ser vi dor ou  em pre ga do até a data de pu bli ca-
ção des ta Lei, bem como aque las atri bu í das aos ser -
vi do res re fe ri dos no § 2º do art. 1º

Pa rá gra fo úni co. Os Pro cu ra do res da Fa zen da
Na ci o nal de sig na dos re pre sen tan tes ju di ci a is da
União nos ter mos do art. 69 da Lei Com ple men tar nº
73, de 1993, po de rão con ti nu ar per ce ben do a Gra ti fi-
ca ção Tem po rá ria até que seja fi xa da a nova re mu ne-
ra ção da Car re i ra.

Art. 9º É cri a da a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, à
qual fica as se gu ra da au to no mia ad mi nis tra ti va e fi-
nan ce i ra, vin cu la da à Advo ca cia-Ge ral da União.

Pa rá gra fo úni co. Incum be à Advo ca cia-Ge ral da
União a su per vi são da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral.

Art. 10. À Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral com pe te a 
re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al das au tar qui as e 
fun da ções pú bli cas fe de ra is, as res pec ti vas ati vi da-
des de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí di cos, a apu -
ra ção da li qui dez e cer te za dos cré di tos, de qual quer
na tu re za, ine ren tes às suas ati vi da des, ins cre ven-
do-os em dí vi da ati va, para fins de co bran ça ami gá vel
ou ju di ci al.

§ 1º No de sem pe nho das ati vi da des de con sul-
to ria e as ses so ra men to, à Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de-
ral apli ca-se, no que cou ber, o dis pos to no art. 11 da
Lei Com ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de 1993.

§ 2º Inte gram a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral as
Pro cu ra do ri as, De par ta men tos Ju rí di cos, Con sul to ri-
as Ju rí di cas ou Asses so ri as Ju rí di cas das au tar qui as

e fun da ções fe de ra is, como ór gãos de exe cu ção des -
ta, man ti das as suas atu a is com pe tên ci as.

§ 3º Se rão man ti dos, como Pro cu ra do ri as Fe de-
ra is es pe ci a li za das, os ór gãos ju rí di cos de au tar qui as
e fun da ções de âm bi to na ci o nal.

§ 4º Se rão ins ta la das Pro cu ra do ri as Fe de ra is
não es pe ci a li za das em Bra sí lia e nas Ca pi ta is dos
Esta dos, às qua is in cum bi rão a re pre sen ta ção ju di ci al
e as ati vi da des de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí-
di cos das en ti da des de âm bi to lo cal.

§ 5º Po de rão ser ins ta la das Pro cu ra do ri as Sec -
ci o na is Fe de ra is fora das Ca pi ta is, quan do o in te res-
se pú bli co re co men dar, às qua is com pe ti rão a re pre-
sen ta ção ju di ci al de au tar qui as e fun da ções se di a das
em sua área de atu a ção, e o as ses so ra men to ju rí di co
quan to às ma té ri as de com pe tên cia le gal ou re gu la-
men tar das en ti da des e au to ri da des as ses so ra das.

§ 6º As Pro cu ra do ri as Fe de ra is não es pe ci a li za-
das e as Pro cu ra do ri as Sec ci o na is Fe de ra is pres ta-
rão as ses so ra men to ju rí di co a ór gãos e au to ri da des
de au tar qui as e fun da ções de âm bi to na ci o nal lo ca li-
za dos em sua área de atu a ção, que não dis po nham
de ór gão des cen tra li za do da res pec ti va pro cu ra do ria
es pe ci a li za da, e fa rão, quan do ne ces sá rio, a re pre-
sen ta ção ju di ci al des sas en ti da des.

§ 7º Qu an do o as ses so ra men to ju rí di co de que
tra ta o § 6º en vol ver ma té ria es pe cí fi ca de ati vi da de
fim da en ti da de, que exi ja ma ni fes ta ção de pro cu ra-
do ria es pe ci a li za da, ou de ci são de au to ri da de su pe ri-
or da en ti da de, o Che fe da Pro cu ra do ria Fe de ral não
es pe ci a li za da e o Pro cu ra dor Sec ci o nal Fe de ral en-
ca mi nha rão a ma té ria à cor res pon den te Pro cu ra do ria
Espe ci a li za da.

§ 8º Enquan to não ins ta la das as Pro cu ra do ri as
Fe de ra is não es pe ci a li za das e as Pro cu ra do ri as Sec -
ci o na is Fe de ra is as suas com pe tên ci as po de rão ser
exer ci das pe los atu a is ór gãos ju rí di cos das au tar qui-
as e fun da ções de âm bi to lo cal, ou por Pro cu ra do ria
es pe ci a li za da da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral exis ten-
te na lo ca li da de, ou por Pro cu ra do ria da União, quan -
to à re pre sen ta ção ju di ci al e, quan to ao as ses so ra-
men to ju rí di co, por Nú cleo de Asses so ra men to Ju rí di-
co da Con sul to ria-Ge ral da União.

§ 9º Em cada Pro cu ra do ria de au tar quia ou fun -
da ção fe de ral de âm bi to na ci o nal e nas Pro cu ra do ri as
Fe de ra is não es pe ci a li za das ha ve rá se tor es pe cí fi co
de cál cu los e pe rí ci as, a ser ins ta la do con for me a ne -
ces si da de do ser vi ço e a dis po ni bi li da de fi nan ce i ra.

§ 10. O Advo ga do-Ge ral da União in di ca rá, para
os fins des ta Lei, as au tar qui as e fun da ções de âm bi-
to na ci o nal.
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Art. 11. É cri a do, na Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral,
o car go de Pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral, de Na tu re za
Espe ci al, pri va ti vo de Ba cha rel em Di re i to de ele va do
sa ber ju rí di co e re co nhe ci da ido ne i da de.

§ 1º O Pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral é no me a do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te in di ca ção do
Advo ga do-Ge ral da União.

§ 2º Com pe te ao Pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral:
I – di ri gir a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, co or de-

nar suas ati vi da des e
ori en tar-lhe a atu a ção;
II – exer cer a re pre sen ta ção das au tar qui as e

fun da ções fe de ra is jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral e aos Tri bu na is Su pe ri o res;

III – su ge rir ao Advo ga do-Ge ral da União me di das
de ca rá ter ju rí di co de in te res se das au tar qui as e fun da-
ções fe de ra is, re cla ma das pelo in te res se pú bli co;

IV – dis tri bu ir os car gos e lo tar os Mem bros da
Car re i ra nas Pro cu ra do ri as-Ge ra is ou De par ta men tos
Ju rí di cos de au tar qui as e fun da ções fe de ra is;

V – dis ci pli nar e efe ti var as pro mo ções e re mo-
ções dos Mem bros da Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral;

VI – ins ta u rar sin di cân cia, e pro ces sos ad mi nis-
tra ti vos dis ci pli na res con tra Mem bros da Car re i ra de
Pro cu ra dor Fe de ral, jul gar os res pec ti vos pro ces sos e 
apli car as cor res pon den tes pe na li da des;

VII – ce der, ou apre sen tar quan do re qui si ta dos,
na for ma da lei, Pro cu ra do res Fe de ra is, e atri bu i ções.

VIII – edi tar e pra ti car os atos nor ma ti vos ou
não, ine ren tes a suas atri bu i ções.

§ 1º No de sem pe nho de suas atri bu i ções, o Pro -
cu ra dor-Ge ral Fe de ral pode atu ar jun to a qual quer ju í-
zo ou Tri bu nal.

§ 2º É per mi ti da a de le ga ção das atri bu i ções
pre vis tas nos in ci sos II e IV aos Pro cu ra do res-Ge ra is
ou Che fes de Pro cu ra do ri as, De par ta men tos, Con-
sul to ri as ou Asses so ri as Ju rí di cas de au tar qui as e
fun da ções fe de ra is.

Art. 12. Os car gos, e seus ocu pan tes, da Car re i-
ra de Pro cu ra dor Fe de ral cri a da pela Me di da Pro vi só-
ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de 2001, in te gram
qua dro pró prio da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral.

§ 1º Com pe te ao Advo ga do-Ge ral da União, re -
la ti va men te à Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral e seus
Mem bros:

I – dis ci pli nar, pro mo ver e ho mo lo gar os con cur-
sos pú bli cos, de pro vas e tí tu los, de in gres so na Car -
re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral;

II – dis tri bu ir os car gos pe las três ca te go ri as da
Car re i ra; e

III – de ter mi nar o exer cí cio pro vi só rio de Pro cu-
ra dor Fe de ral em ór gãos da Advo ca cia-Ge ral da
União.

§ 2º Até que a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral dis -
po nha de or ça men to pró prio, a re mu ne ra ção dos
Mem bros da Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral in cum be
a au tar quia ou fun da ção fe de ral em que o ser vi dor es -
ti ver lo ta do ou em exer cí cio tem po rá rio, e à Advo ca-
cia-Ge ral da União quan do em exer cí cio tem po rá rio
em ór gãos des ta.

§ 3º Os di ri gen tes dos ór gãos ju rí di cos da Pro -
cu ra do ria-Ge ral Fe de ral se rão no me a dos por in di ca-
ção do Advo ga do-Ge ral da União.

§ 4º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá de le gar
ao Advo ga do-Ge ral da União com pe tên cia para pro -
ver, nos ter mos da lei, os car gos, efe ti vos e em co mis-
são, da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral.

§ 5º São cri a dos na Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral
um car go de Sub pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral, DAS
101.6, um de Adjun to de Con sul to ria e um de Con ten-
ci o so, DAS 102.5, um de Che fe de Ga bi ne te do Pro -
cu ra dor-Ge ral Fe de ral, DAS 101.4.

Art. 13. A Advo ca cia-Ge ral da União dará o apo -
io téc ni co, fi nan ce i ro e ad mi nis tra ti vo à Pro cu ra do-
ria-Ge ral Fe de ral na sua fase de im plan ta ção.

Art. 14. O Advo ga do-Ge ral da União edi ta rá os
atos ne ces sá ri os dis pon do so bre a com pe tên cia, a
es tru tu ra e o fun ci o na men to da Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, bem como so bre as atri bu i ções de seus ti tu-
la res e de ma is in te gran tes.

Pa rá gra fo úni co. A re pre sen ta ção ju di ci al exer ci-
da pela Advo ca cia-Ge ral da União na for ma dos arts.
11-A e l1-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993,
acres cen ta dos pela Me di da Pro vi só ria nº 2.180-35,
de 24 de agos to de 2001, po de rá ser gra du al men te
as su mi da pela Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, con for me
ato do Advo ga do-Ge ral da União, ob ser va do o dis-
pos to no § 8º do art. 10.

Art. 15. O dis pos to nos arts. 10 e 11 não se apli -
ca à Pro cu ra do ria-Ge ral do Ban co Cen tral do Bra sil.

Art. 16. A Car re i ra de Assis ten te Ju rí di co, da
Advo ca cia-Ge ral da União,  pas sa a de no mi nar-se
Car re i ra de Con sul tor Ju rí di co Fe de ral.

§ 1º Os car gos efe ti vos da Car re i ra de que tra ta
o ca put, va gos e ocu pa dos, pas sam a de no mi nar-se
Con suL tor Ju rí di co Fe de ral.

§ 2º O dis pos to no § 1º não se apli ca aos atu a is
car gos de Assis ten te Ju rí di co cuja in clu são em qua -
dro su ple men tar está pre vis ta no art. 46 da Me di da
Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de 2001.
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§ 3º Os atu a is car gos em co mis são de Con sul tor
Ju rí di co, exis ten tes nos Mi nis té ri os, são trans for ma-
dos em car gos de igual na tu re za, do Gru po Di re ção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS-101.5, de Che fe
de Con sul to ria Ju rí di ca.

Art. 17. É cri a do o car go de Di re tor do Cen tro de
Estu dos da Advo ca cia-Ge ral da União, DAS 101.5.

§ 1º São trans for ma dos em car gos de Co or de-
na dor-Ge ral os car gos de Pro cu ra dor Sec ci o nal da
União das Pro cu ra do ri as Sec ci o na is de sa ti va das.

§ 2º São trans for ma dos em car gos de Sub pro-
cu ra dor Re gi o nal da União os car gos de Pro cu ra-
dor-Che fe das Pro cu ra do ri as da União que vi e rem a
ser de sa ti va das em de cor rên cia da apli ca ção do art.
3º da Lei nº 9.028, de 1995.

Art. 18. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 19. Fi cam re vo ga dos o art. 8º-A e o § 7º do
art. l7 da Lei nº 9.028 de 12 de abril de 1995, acres -
cen ta dos pela Me di da Pro vi só ria nº 2.180-35, de 24
de agos to de 2001.

Bra sí lia

EM Inter mi nis te ri al nº 105/MP/AGU

Bra sí lia, 5 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to de Lei, que
dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al da Advo ca cia-Ge-
ral da União – AGU e a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De -
sem pe nho de Ati vi da de de Apo io Téc ni co- Admi nis-
tra ti vo na AGU e da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral.

2. Para que se com pre en da a re le vân cia do que
está sen do pro pos to afi gu ra-se ne ces sá rio co men tar
que a Lei Orgâ ni ca da AGU – Lei Com ple men tar nº
73, de 10 de fe ve re i ro de 1993 – ao es tru tu rar e or ga-
ni zar o fun ci o na men to da Insti tu i ção in cum bi da da re -
pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al da União, ocu-
pou-se, ini ci al men te, da par te in te gra da por seus
mem bros efe ti vos, as sim com pre en di dos os Advo ga-

dos da União, Pro cu ra do res da Fa zen da Na ci o nal e
Assis ten tes Ju rí di cos.

3. Dis ci pli nou, em re la ção a esse seg men to, as -
pec tos ge ra is do in gres so, lo ta ção, dis tri bu i ção, pro-
mo ção, di re i tos, de ve res e pro i bi ções, de no mi nan-
do-o de qua dro pró prio.

4. Com a fi na li da de de es tru tu rar e or ga ni zar, de
for ma cé le re, o fun ci o na men to das ati vi da des de apo -
io téc ni co-ad mi nis tra ti vo às ações de con sul to ria e
as ses so ra men to ju rí di co de sem pe nha das pela Insti -
tu i ção, a Lei Orgâ ni ca con fe riu po der es pe cí fi co ao
Advo ga do-Ge ral da União para re qui si tar ser vi do res
dos ór gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Fe de ral
para o de sem pe nho de ati vi da de na AGU, não vin cu-
lan do essa re qui si ção ao exer cí cio de car go em co-
mis são ou fun ção de con fi an ça.

5. Adi ci o nal men te, nos pri me i ros me ses de fun -
ci o na men to da AGU, o Po der Exe cu ti vo edi tou Me di-
da Pro vi só ria – con ver ti da na Lei nº 9.028, de 12 de
abril de 1995 – dis pon do so bre o exer cí cio, em ca rá ter
emer gen ci al e pro vi só rio, das atri bu i ções Insti tu ci o na-
is pre vis tas na Lei Com ple men tar nº 73, de 1993, até
a cri a ção e im plan ta ção da es tru tu ra ad mi nis tra ti va
da Advo ca cia-Ge ral da União.

6. Na opor tu ni da de, as ati vi da des de apo io téc -
ni co-ad mi nis tra ti vo fo ram or ga ni za das a par tir da atri -
bu i ção de Gra ti fi ca ção Tem po rá ria pelo exer cí cio na
AGU, com a res sal va ex pres sa de que se ri am atri bu í-
das até a im plan ta ção do qua dro de car gos efe ti vos
da Insti tu i ção.

7. Re cen te men te, em 2000, o Po der Exe cu ti vo
es tru tu rou a car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral, atri bu in-
do com pe tên cia ao Advo ga do-Ge ral da União para
dis ci pli nar o con cur so pú bli co de in gres so, a lo ta ção e 
dis tri bu i ção dos mem bros da car re i ra, bem as sim cri -
té ri os para ava li a ção de de sem pe nho. O mes mo ato
dis ci pli nou a cri a ção, na AGU, de qua dro su ple men tar
de car gos pri va ti vos de ba cha rel em di re i to.

8. Ven ci da essa eta pa ini ci al de es tru tu ra ção
dos qua dros de pes so al da área ju rí di ca do Po der
Exe cu ti vo, faz-se opor tu no ul ti mar na com po si ção do
Qu a dro de Pes so al da AGU, es pe ci fi ca men te a par te
des ti na da ao apo io de to das as ati vi da des téc ni cas,
ad mi nis tra ti vas e lo gís ti cas de sen vol vi das pela Insti -
tu i ção no cum pri men to de sua mis são.

9. A pro vi dên cia as se gu ra rá, por um lado, a for -
ma ção e o de sen vol vi men to de um per fil pro fis si o nal
téc ni co mais pe re ne para a for ça de tra ba lho da Insti -
tu i ção, uma vez que a ro ta ti vi da de ine ren te aos re cur-
sos hu ma nos re qui si ta dos jun to aos di ver sos ór gãos
e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca e a va ri e da de
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de cul tu ras or ga ni za ci o na is das qua is os mes mos
pro vem im pac tam o pro ces so de ca pa ci ta ção.

10. O pre sen te Pro je to de Lei, se guin do as di re-
tri zes téc ni cas ado ta das pelo ór gão cen tral do Sis te-
ma de Pes so al Ci vil do Po der Exe cu ti vo – SIPEC,
apre sen ta di ver sos as pec tos que me re cem des ta que
nos pa rá gra fos se guin tes.

11. Ini ci al men te, pre vê-se a re dis tri bu i ção dos
ser vi do res ocu pan tes de car gos de pro vi men to efe ti-
vo, de ní vel su pe ri or, in ter me diá rio ou au xi li ar, do Pla -
no de Clas si fi ca ção de Car gos – PCC, ins ti tu í do pela
Lei nº 5.645, de l0 de de zem bro de 1970, ou pla nos
cor re la tos das au tar qui as e fun da ções pú bli cas, não
in te gran tes de car re i ras es tru tu ra das, que es te jam
em exer cí cio na AGU na data de pu bli ca ção des ta Lei. 
Esses ser vi do res, ao lado dos ser vi do res re dis tri bu í-
dos para a AGU, na for ma do art. 63 da Lei Com ple-
men tar nº 73, de 1993, pas sam a in te grar o Qu a dro
de Pes so al da ins ti tu i ção.

12. Aos ser vi do res re dis tri bu í dos por in ter mé dio
des ta Lei, cer ca de 1.350, se gun do da dos do Sis te ma
de Admi nis tra ção de Re cur sos Hu ma nos – SIAPE, é
dado o di re i to de op ção de per ma ne ce rem no qua dro
per ma nen te de pes so al do ór gão ou en ti da de de ori -
gem, até trin ta dias após a pu bli ca ção des ta Lei. Tal
me di da res pe i ta a de ci são in di vi du al do ser vi dor e as -
se gu ra, no caso de op ção pelo ór gão ou en ti da de de
ori gem, a ma nu ten ção do exer cí cio na AGU, hi pó te se
em que o ser vi dor per ce be rá a Gra ti fi ca ção de De-
sem pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va –
GDATA, em sua ori gem, de for ma não cu mu la ti va com 
ou tra gra ti fi ca ção ins ti tu í da com o mes mo fun da men-
to ou com a Gra ti fi ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi-
ne te.

13. Ali nha do com a es tra té gia de de sen vol vi-
men to do ser vi dor pú bli co, o

pro je to pre vê a ins ti tu i ção da Gra ti fi ca ção de
De sem pe nho de Ati vi da de de Apo io Téc ni co-Admi-
nis tra ti vo na AGU – GDAA, de vi da, ex clu si va men te,
aos ser vi do res per ten cen te ao Qu a dro de Pes so al da
AGU, não in te gran tes das car re i ras ju rí di cas da Insti -
tu i ção.

14. A GDAA será atri bu í da em fun ção do efe ti vo
de sem pe nho do ser vi dor na AGU, bem as sim de me -
tas de de sem pe nho ins ti tu ci o nal na for ma, cri té ri os e
pro ce di men tos es ta be le ci dos em ato do Advo ga-
do-Ge ral da União. Os ser vi do res a que se re fe re este
Pro je to de Lei, que não se en con trem no efe ti vo exer -
cí cio das ati vi da des ine ren tes aos res pec ti vos car gos
ou fun ções, so men te fa rão jus à GDAA em hi pó te ses
re gu la men ta das no Pro je to. O ob je ti vo des sa re gu la-
men ta ção é pre ser var a fi na li da de de ava li a ção de

de sem pe nho in trín se ca à re tri bu i ção me di an te gra ti fi-
ca ção.

15. A GDAA terá como li mi tes má xi no cem pon -
tos por ser vi dor e mí ni mo de dez pon tos por ser vi dor.
Cada pon to, para os car gos de ní vel su pe ri or, cor res-
pon de a R$11,50, para os de ní vel in ter me diá rio, a
R$6,09 e para os de ní vel au xi li ar, a R$3,35. Esses
va lo res não im pli cam au men to de des pe sa, con si de-
ran do-se a atri bu i ção de oi ten ta pon tos na mé dia por
ser vi dor.

16. A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa a 
afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das atri -
bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i ção
in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za ci o-
na is. A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal visa a
afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos ob je ti-
vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je tos e
ati vi da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de tra ba-
lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas da
AGU.

17. Evi tan do du pli ci da de na re tri bu i ção dos ser -
vi do res, pro põe-se, cm ca rá ter ge né ri co, a ve da ção
aos in te gran tes da Car re i ra de per cep ção de qual quer
ou tra es pé cie de van ta gem que te nha como fun da-
men to o de sem pe nho pro fis si o nal, in di vi du al, co le ti vo
ou ins ti tu ci o nal ou a pro du ção. Em es pe ci al, fica ve da-
da a per cep ção da Gra ti fi ca ção Tem po rá ria ins ti tu í da
pela Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, da Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis-
tra ti va ins ti tu í da peia Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro de
2002, bem as sim da Gra ti fi ca ção de Re pre sen ta ção
de Ga bi ne te. Fica man ti da a per cep ção con jun ta, de
for ma não cu mu la ti va, da Gra ti fi ca ção de Ati vi da de de 
que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, que não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is-
quer be ne fí ci os ou van ta gens.

18. A fim de que não haja so lu ção de con ti nu i da-
de das ati vi da des de apo io e até que se im ple men te o
dis pos to no art. 5º da Lei de 8.682, de 14 de ju lho de
1993, po de rão per ma ne cer na AGU ser vi do res e em -
pre ga dos re qui si ta dos que se en con trem em exer cí-
cio na data de pu bli ca ção da lei que está sen do pro -
pos ta, sen do per mi ti da a ma nu ten ção da Gra ti fi ca ção
Tem po rá ria, ex ce to para aque les a quem foi dado o
di re i to de op ção, som mu dan ça de ní vel ou nova de -
sig na ção, fi can do ex tin tas es tas quan do ces sar o
exer cí cio do ser vi dor ou em pre ga do na  Insti tu i ção.

19. Em de cor rên cia do dis pos to nes te Pro je to de 
Lei, fi cam ex tin tas as Gra ti fi ca ções Tem po rá ri as e as
Gra ti fi ca ções de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te, não
atri bu í das até a pu bli ca ção des ta Lei, exis ten tes na
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AGU, ob ser va da a hi pó te se men ci o na da no item an -
te ri or.

20. Por fim, cum pre-nos re gis trar que este Pro -
je to de Lei guar da con so nân cia com as dis po si ções
do § lº do art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral e com as
nor mas per ti nen tes da Lei Com ple men tar nº 101, de 
4 de maio de 2000 uma vez que não ha ve rá a ge ra-
ção de des pe sa nova, mas ape nas a subs ti tu i ção de 
uma gra ti fi ca ção por ou tra de igual va lor, o que sig-
ni fi ca que no pre sen te exer cí cio já se en con tra in clu-
í do no mon tan te or ça men tá rio des ti na do à AGU
para des pe sas com pes so al.

21. Se rão abran gi dos por este Pro je to de Lei
um mil qui nhen tos e trin ta ser vi do res, sen do cen to e 
se ten ta e três de ní vel su pe ri or, um mil tre zen tos e
vin te de ní vel in ter me diá rio e trin ta e sete de ní vel
au xi li ar, in clu í dos os apo sen ta dos e ins ti tu i do res de
pen são.

22. Qu an to à cri a ção da Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral – PGF na es tru tu ra or ga ni za ci o nal da AGU,
é bom que se res sal te que re pre sen ta um avan ço
con si de rá vel na for ma de atu a ção des sa uni da de,
sem acar re tar au men to de des pe sas, uma vez que
es tão sen do cri a dos ape nas três no vos car gos co-
mis si o na dos, apro ve i tan do-se quan to aos de ma is a
es tru tu ra já exis ten te, e a ins ta la ção de uma Pro cu-
ra do ria Fe de ral não es pe ci a li za da tra rá como con se-
qüên cia a de sa ti va ção das Pro cu ra do ri as das pe-
que nas en ti da des de âm bi to lo cal, o que pode re-
dun dar em eco no mia e me lho ria de qua li da de do
tra ba lho re a li za do.

23. A in tro du ção do dis po si ti vo re la ti vo à al te ra-
ção da de no mi na ção da Car re i ra de Assis ten te Ju rí-
di co jus ti fi ca-se pelo em pre go de de no mi na ção idên -
ti ca em car re i ras in te gran tes das de fen so ri as pú bli-
cas es ta du a is. Tal cir cuns tân cia com pro me te a iden -
ti da de dos mem bros efe ti vos da Advo ca cia-Ge ral da 
União hoje su je i tos àque la de no mi na ção. Impõe-se,
des tar te a ado ção da nor ma pro pos ta para o fim de
res ga tar a es pe ci fi ci da de das ati vi da des de con sul-
to ria e as ses so ra men to ao Po der Exe cu ti vo Fe de ral
atri bu í das àque les pro fis si o na is.

24. Estas, Se nhor Pre si den te, silo as ra zões
que nos le vam a sub me ter à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to de Lei.

Res pe i to sa men te, – Gu i lher me Go mes Dias
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão – Gil mar Fer re i ra Men des, Advo ga do-Ge ral
da União.

MENSAGEM Nº 235

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 do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão e do Advo ga do-Ge ral da União, o tex to do
pro je to de lei que “Dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al
da Advo ca cia-Ge ral da União, a cri a ção da Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de de Apo io Téc ni-
co-Admi nis tra ti vo na AGU – GDAA, cria a Pro cu ra do-
ria-Ge ral Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Bra sí lia, 5 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI  Nº 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970

Esta be le ce di re tri zes para a clas si fi-
ca ção de car gos do Ser vi ço Ci vil da
União e das Au tar qui as Fe de ra is, 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 A clas si fi ca ção de car gos do Ser vi ço Ci -
vil da União e das au tar qui as fe de ra is obe de ce rá às
di re tri zes es ta be le ci das na pre sen te lei.

Art. 2º Os car gos se rão clas si fi ca dos como de
pro vi men to em co mis são e de pro vi men to efe ti vo,
en qua dran do-se, ba si ca men te, nos se guin tes Gru-
pos.

De Pro vi men to em Co mis são:

I – Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res.
de Pro vi men to Efe ti vo;
II – Pes qui sa Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca;
III – Di plo ma cia;
IV – Ma gis té rio;
V – Po lí cia Fe de ral;
VI – Tri bu ta ção, Arre ca da ção e Fis ca li za ção;
VII – Arte sa na to;
VIII – Ser vi ços Au xi li a res;
IX – ou tras ati vi da des de ní vel su pe ri or;
X  –  ou tras ati vi da des de ní vel mé dio.

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

....................................................................................
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LEI Nº 9.028, DE 12 DE ABRIL DE 1995

Dis põe so bre o exer cí cio das atri bu-
i ções ins ti tu ci o na is da Advo ca cia-Ge ral
da União, em ca rá ter emer gen ci al e pro vi-
só rio, 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. 3º Aos Pro cu ra do res Re gi o na is da União in -
cum be ori en tar e su per vi si o nar, tec ni ca men te, os re -
pre sen tan tes ju di ci a is da União com exer cí cio no âm -
bi to da ju ris di ção dos res pec ti vos Tri bu na is Re gi o na is
Fe de ra is, res pe i ta da a com pe tên cia dos Pro cu ra do-
res Re gi o na is da Fa zen da Na ci o nal”.

Pa rá gra fo úni co. A ori en ta ção e a su per vi são
pre vis tas nes te ar ti go se rão pres ta das por in ter mé dio
dos Pro cu ra do res-Che fes das Pro cu ra do ri as da
União nos Esta dos, in clu si ve às Pro cu ra do ri as Sec ci-
o na is.

Art. 4º Na de fe sa dos di re i tos ou in te res ses da
União, os ór gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Fe -
de ral for ne ce rão os ele men tos de fato, de di re i to e ou -
tros ne ces sá ri os à atu a ção dos mem bros da AGU, in -
clu si ve nas hi pó te ses de man da do de se gu ran ça, ha-
be as data e ha be as cor pus im pe tra dos con tra ato
ou omis são de au to ri da de fe de ral.

§ 1º As re qui si ções ob je to des te ar ti go te rão tra -
ta men to pre fe ren ci al e se rão aten di das no pra zo ne -
las as si na la do.

§ 2º A res pon sa bi li da de pela inob ser vân cia do
dis pos to nes te ar ti go será apu ra da na for ma da Lei nº
8.112, de 11 de de zem bro de 1990.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se às re qui si-
ções fe i tas pe los re pre sen tan tes ju di ci a is da União
de sig na dos na for ma do art. 69 da Lei Com ple men tar
nº 73, de 1993.
....................................................................................

Art. 8º São cri a das qua ren ta e uma Pro cu ra do ri-
as Sec ci o na is da União, a se rem im plan ta das, con for-
me a ne ces si da de do ser vi ço, nas ci da des onde es te-
jam ins ta la das va ras da Jus ti ça Fe de ral.

Art. 9º São cri a dos um car go de Di re tor-Ge ral de 
Admi nis tra ção, DAS 101.5, qua tro car gos de Co or de-
na dor-Ge ral, DAS 101.4, um car go de Asses sor Ju rí-
di co, DAS 102.3, dois car gos de Co or de na dor, DAS
101.3, nove car gos de Che fe de Di vi são, DAS 101.2,
dois car gos de Che fe de Ser vi ço, DAS 101.1, dois car-
gos de Ofi ci al-de-Ga bi ne te, DAS 101.1, des ti na dos à
com po si ção da Di re to ria-Ge ral de Admi nis tra ção; vin -

te e sete car gos de Pro cu ra dor-Che fe, DAS 101.5, ti -
tu la res das Pro cu ra do ri as da União nos Esta dos e no
Dis tri to Fe de ral, de que tra ta o art. 2º, in ci so II, alí nea
a, da Lei Com ple men tar nº 73, de 1993; qua ren ta car -
gos de Pro cu ra dor Sec ci o nal da União, DAS 101.4,
três car gos de Adjun to do Advo ga do-Ge ral da União,
DAS 102.5, três car gos de Adjun to do Pro cu ra dor-Ge-
ral da União, DAS 102.4, e dois car gos de Asses sor
Ju rí di co, DAS 102.3.

....................................................................................
Art. 11. A União po de rá, pe ran te Tri bu nal si tu a do

fora da sede de Pro cu ra do ria Re gi o nal, ser re pre sen-
ta da por seu Pro cu ra dor-Che fe.

Art. 12. O dis pos to no art. 14 da Lei nº 8.460, de
17 de de zem bro de 1992, não se apli ca à es co lha dos
ocu pan tes dos car gos em co mis são da AGU, até que
te nha sido or ga ni za do seu qua dro de car gos efe ti vos
e re gu lar men te in ves ti dos os ti tu la res de ses sen ta por 
cen to des tes.

....................................................................................
Art. 17. Até que se jam im plan ta dos os qua dros

de car gos efe ti vos da Advo ca cia-Ge ral da União, o
Advo ga do-Ge ral da União po de rá atri bu ir a ser vi dor
em exer cí cio e a re pre sen tan te ju di ci al da União de -
sig na do na for ma do art. 69 da Lei Com ple men tar nº
73, de 1993, Gra ti fi ca ção Tem po rá ria pelo exer cí cio
na Advo ca cia-Ge ral da União, ob ser va do o dis pos to
nes te ar ti go.

§ 1º A Gra ti fi ca ção Tem po rá ria será paga de
acor do com os ní ve is e fa to res cons tan tes do Ane xo
III, apli ca dos so bre o va lor do ven ci men to bá si co do
car go efe ti vo de Advo ga do da União de Ca te go ria
Espe ci al.

§ 2º Os cri té ri os para a atri bu i ção da Gra ti fi ca-
ção Tem po rá ria se rão es ta be le ci dos em de cre to.

§ 3º A Gra ti fi ca ção Tem po rá ria, com pa tí vel com
as de ma is van ta gens atri bu í das ao car go efe ti vo ou
ao em pre go per ma nen te do ser vi dor, não se in cor po-
ra ao ven ci men to nem aos pro ven tos de apo sen ta do-
ria ou de pen são, e não ser vi rá de base de cál cu lo
para qua is quer ou tros be ne fí ci os, van ta gens, ou con -
tri bu i ções pre vi den ciá ri as ou de se gu ri da de.

§ 4º A Gra ti fi ca ção Tem po rá ria não po de rá ser
atri bu í da a ocu pan tes de car go ou fun ção de con fi an-
ça ou a ti tu lar de gra ti fi ca ção de re pre sen ta ção de ga -
bi ne te.

§ 5º O pa ga men to da Gra ti fi ca ção Tem po rá ria
ces sa rá para os re pre sen tan tes ju di ci a is da União de -
sig na dos na for ma do art. 69 da Lei Com ple men tar nº
73, de 1993, na data de vi gên cia da Lei a que se re fe-
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re o pa rá gra fo úni co do art. 26 da Lei Com ple men tar
nº 73, de 1993.

§ 6º A Gra ti fi ca ção Tem po rá ria não será com pu-
ta da para os efe i tos do art. 12 da Lei nº 8.460, de
1992.

Art. 18. Os car gos em co mis são de Asses sor
Téc ni co trans pos tos para o Ga bi ne te do Advo ga-
do-Ge ral da União, con for me o dis pos to no art. 3º da
Lei nº 8.682, de 14 de ju lho de 1993, se rão pro vi dos
por pro fis si o na is idô ne os de ní vel su pe ri or.

*Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.180-35, de 24 de agos to de 2001.

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

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Acres ce e al te ra dis po si ti vos das
Leis nºs. 8.437, de 30 de ju nho de 1992,
9.028, de 12 de abril de 1995, 9.494, de 10
de se tem bro de 1997, 7.347, de 24 de ju-
lho de 1985, 8.429, de 2 de ju nho de 1992,
9.704, de 17 de no vem bro de 1998, do De -
cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
das Leis nºs 5.869 de 11 de ja ne i ro de
1973, e 4.348, de 26 de ju nho de 1964, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:
....................................................................................

Art. 3º A Lei nº 9.028, de 1995, pas sa
a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 3º Os Pro cu ra do res Re gi o na is da
União exer ce rão a co or de na ção das ati vi da-
des das Pro cu ra do ri as da União lo ca li za das
em sua área de atu a ção.

§ 1º O Advo ga do-Ge ral da União, com
o ob je ti vo de ra ci o na li zar os ser vi ços, po de-
rá de sa ti var Pro cu ra do ria da União si tu a da
em Ca pi tal de Uni da de da Fe de ra ção onde
es te ja ins ta la da Pro cu ra do ria Re gi o nal, hi-
pó te se em que esta ab sor ve rá as atri bu i-
ções da que la.

§ 2º Ocor ren do à hi pó te se de que tra ta
o § 1º, in cum bi rá ao Advo ga do-Ge ral da
União dis por so bre a re es tru tu ra ção da Pro-
cu ra do ria Re gi o nal, po den do re ma ne jar car-
gos e ser vi do res da Pro cu ra do ria de sa ti va da.

§ 3º A re es tru tu ra ção e o re ma ne ja-
men to de que tra ta o § 2º se rão pos sí ve is

in clu si ve na hi pó te se de co e xis tên cia das
duas Pro cu ra do ri as, con ve ni en te a uti li za-
ção de es tru tu ra de apo io úni ca para aten-
der a am bas.

§ 4º Com a mes ma fi na li da de de ra ci o-
na li za ção de ser vi ços, fica o Advo ga do-Ge-
ral da União igual men te au to ri za do a de sa ti-
var ou de i xar de ins ta lar Pro cu ra do ria Sec ci-
o nal da União, apli can do-se à hi pó te se, no
que cou ber, o dis pos to na par te fi nal do § 1º 
e no § 2º des te ar ti go.” (NR)

“Art 4º...................................................
............................................................
§ 4º Me di an te re qui si ção do Advo ga-

do-Ge ral da União ou de di ri gen te de Pro cu-
ra do ria da Advo ca cia-Ge ral da União, e para 
os fins pre vis tos no ca put, os ór gãos e as
en ti da des da Admi nis tra ção Fe de ral de sig-
na rão ser vi do res para que atu em como pe ri-
tos ou as sis ten tes téc ni cos em fe i tos es pe-
cí fi cos, apli cá ve is a esta re qui si ção as dis-
po si ções dos § 1º e 2º do pre sen te ar ti go.”
(NR)

“Art. 8º-A. É cri a da, na Con sul to ria-Ge-
ral da União, a Co or de na do ria dos Órgãos
Vin cu la dos, para au xi liá-la na co or de na ção
dos ór gãos ju rí di cos das en ti da des vin cu la-
das aos Mi nis té ri os.

§ 1º O Co or de na dor dos Órgãos Vin cu la dos
será de sig na do pelo Con sul tor-Ge ral da União.

§ 2º O Advo ga do-Ge ral da União edi ta rá ato,
nos ter mos do art.45 da Lei Com ple men tar no 73, de
1993, dis pon do so bre a Co or de na do ria de que tra ta
este ar ti go, bem como so bre ou tras co or de na do ri as
que ve nham a ser ins ta la das na Con sul to ria-Ge ral da
União.” (NR)

“Art. 8º-B. São ins ti tu í das na Advo ca cia-Ge ral
da União, com fun ções de in te gra ção e co or de na ção,
a Câ ma ra de Ati vi da des de Con ten ci o so e a Câ ma ra
de Ati vi da des de Con sul to ria.

Pa rá gra fo úni co. As Câ ma ras ob je to do ca put
te rão dis ci pli na men to em ato do Advo ga do-Ge ral da
União.” (NR)

“Art. 8º-C. O Advo ga do-Ge ral da União, na de fe-
sa dos in te res ses des ta e em hi pó te ses as qua is pos -
sam tra zer re fle xos de na tu re za eco nô mi ca, ain da
que in di re tos, ao erá rio fe de ral, po de rá avo car, ou in -
te grar e co or de nar, os tra ba lhos a car go de ór gão ju rí-
di co de em pre sa pú bli ca ou so ci e da de de eco no mia
mis ta, a se de sen vol ve rem em sede ju di ci al ou ex tra-
ju di ci al.
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Pa rá gra fo úni co. Po de rão ser co me ti das, à Câ -
ma ra com pe ten te da Advo ca cia-Ge ral da União, as
fun ções de exe cu tar a in te gra ção e a co or de na ção
pre vis tas nes te ar ti go.” (NR)

“Art. 8º-D. É cri a do o De par ta men to de Cál cu los
e Pe rí ci as da Advo ca cia-Ge ral da União, in te gran te
da es tru tu ra or ga ni za ci o nal da Pro cu ra do ria-Ge ral da
União e ao ti tu lar des ta ime di a ta men te su bor di na do.

§ 1º Ao De par ta men to de Cál cu los e Pe rí ci as
com pe te, es pe ci al men te:

I – su per vi si o nar, co or de nar, re a li zar, re ver e
acom pa nhar os tra ba lhos téc ni cos, de cál cu lo e pe rí-
ci as, re fe ren tes aos fe i tos de in te res se da união, de
suas au tar qui as e fun da ções pú bli cas, às li qui da ções
de sen ten ça e aos pro ces sos de exe cu ção; e

II – exa mi nar os cál cu los cons tan tes dos pre ca-
tó ri os ju di ciá ri os de res pon sa bi li da de da União, das
au tar qui as e fun da ções pú bli cas fe de ra is, an tes do
pa ga men to dos res pec ti vos dé bi tos.

§ 2º O De par ta men to de Cál cu los e Pe rí ci as
par ti ci pa rá, nos as pec tos de sua com pe tên cia, do
acom pa nha men to, con tro le e cen tra li za ção de pre ca-
tó ri os, de in te res se da Admi nis tra ção Fe de ral di re ta e
in di re ta, atri bu í dos à Advo ca cia-Ge ral da União pela
Lei nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000.

§ 3º As uni da des, das au tar qui as e fun da ções
pú bli cas, que te nham a seu car go as ma té ri as de
com pe tên cia do De par ta men to de Cál cu los e Pe rí ci-
as, da Advo ca cia-Ge ral da União, atu a rão sob a su -
per vi são téc ni ca des te.

§ 4º Os ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção
Fe de ral pres ta rão, ao De par ta men to de Cál cu los e
Pe rí ci as, o apo io que se faça ne ces sá rio ao de sem pe-
nho de suas ati vi da des, in clu si ve co lo can do à sua dis -
po si ção pes so al es pe ci a li za do.

§ 5º O Advo ga do-Ge ral da União dis po rá, nos
ter mos do art.45 da Lei Com ple men tar nº 73, de
1993, so bre o De par ta men to de Cál cu los e Pe rí ci as e
edi ta rá os de ma is atos ne ces sá ri os ao cum pri men to
do dis pos to nes te ar ti go.” (NR)

“Art. 8º-E. É cri a da, na Pro cu ra do ria-Ge ral da
União, a Co or de na do ria de Ações de Re com po si ção
do Pa tri mô nio da União, com a fi na li da de de re cu pe-
rar per das pa tri mo ni a is so fri das pela União, à qual in -
cum be tam bém a exe cu ção de tí tu los ju di ci a is e ex tra-
ju di ci as, in clu si ve os ex pe di dos pelo Tri bu nal de Con -
tas da União.

Pa rá gra fo úni co. As de ma is Pro cu ra do ri as da
União po de rão ter uni da des com se me lhan tes atri bu i-
ções, con for me dis pu ser o ato do Advo ga do-Ge ral da
União.”

(NR)
“Art. 8º-F. O Advo ga do-Ge ral da União po de rá

ins ta lar Nú cle os de Asses so ra men to Ju rí di co nas Ca -
pi ta is dos Esta dos e, quan do o in te res se do ser vi ço
re co men dar, em ou tras ci da des.

§ 1º Incum bi rão aos Nú cle os ati vi da des de as -
ses so ra men to ju rí di co aos ór gãos e au to ri da des da
Admi nis tra ção Fe de ral Di re ta lo ca li za dos fora do Dis -
tri to Fe de ral, quan to as ma té ri as de com pe tên cia le -
gal ou re gu la men tar dos ór gãos e au to ri da des as ses-
so ra dos, sem pre ju í zo das com pe tên ci as das Con sul-
to ri as Ju rí di cas dos res pec ti vos Mi nis té ri os.

§ 2º As ma té ri as es pe cí fi cas do Mi nis té rio ao
qual per ten ça o ór gão ou a au to ri da de as ses so ra dos,
que re que i ram a ma ni fes ta ção da Con sul to ria Ju rí di-
ca, se rão a esta en ca mi nha das pelo Co or de na dor do
Nú cleo de Asses so ra men to Ju rí di co.

§ 3º O Advo ga do-Ge ral da União pro vi den ci a rá
a lo ta ção, nos Nú cle os de Asses so ra men to Ju rí di co,
dos Assis ten tes Ju rí di cos in te gran tes da Advo ca-
cia-Ge ral da União, in clu si ve do qua dro su ple men tar,
que es te jam em exer cí cio em ci da de sede dos re fe ri-
dos Nú cle os, res pe i ta dos os ca sos de ces são a ou-
tros ór gãos ou en ti da des, bem como os de de sig na-
ção como re pre sen tan te ju di ci al da União, de que tra -
ta o art.69 da Lei Com ple men tar nº 73, de 1993.

§ 4º Excep ci o nal men te, o Advo ga do-Ge ral da
União po de rá de sig nar, para ter exer cí cio nos Nú cle-
os de Asses so ra men to Ju rí di co, Ou tros mem bros efe -
ti vos da Advo ca cia-Ge ral da União, bem como Pro cu-
ra do res Fe de ra is.

§ 5º Os Nú cle os de Asses so ra men to Ju rí di co in -
te gram a Con sul to ria-Ge ral da União.

§ 6º Os re cur sos even tu al men te ne ces sá ri os à
ins ta la ção e ma nu ten ção dos Nú cle os de Asses so ra-
men to Ju rí di co, cor re rão à con ta de do ta ções or ça-
men tá ri as da Advo ca cia-Ge ral da União.

§ 7º O Advo ga do-Ge ral da União edi ta rá ato,
nos ter mos do art. 45 da Lei Com ple men tar nº 73, de
1993, dis pon do so bre os Nú cle os de Asses so ra men-
to Ju rí di co de que tra ta este ar ti go.” (NR)

“Art. 8º-G. São cri a das, na Con sul to ria Ju rí di ca
do Mi nis té rio da De fe sa, as Con sul to ri as Ju rí di-
cas-Adjun tas dos Co man dos da Ma ri nha, do Exér ci to
e da Ae ro náu ti ca, fi can do ex tin tas as Con sul to ri as Ju -
rí di cas dos an ti gos Mi nis té ri os Mi li ta res.

§ 1º As Con sul to ri as Ju rí di cas-Adjun tas ob je to
des te ar ti go te rão com pe tên cia es pe ci a li za da, ca ben-
do-lhes, no res pec ti vo âm bi to de atu a ção e no que
cou ber, os po de res fun ci o na is pre vis tos no art. 11 da
Lei Com ple men tar nº 73, de 1993, sem pre ju í zo da
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com pe tên cia ge ral da Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té-
rio da De fe sa.

§ 2º Os car gos em co mis são de Con sul tor Ju rí-
di co-Adjun to de cor ren tes do que dis põe este ar ti go
se rão DAS 101.4.

§ 3º Na apli ca ção do dis pos to no § 2º, são re ma-
ne ja dos, dos Co man dos da Ma ri nha, do Exér ci to e da
Ae ro náu ti ca para a Se cre ta ria de Ges tão do Mi nis té-
rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, três car -
gos DAS 101.5 das ex tin tas Con sul to ri as Ju rí di cas, e,
da Se cre ta ria de Ges tão para o Mi nis té rio da De fe sa,
três car gos DAS 101.4.

§ 4º O Advo ga do-Ge ral da União dis po rá, em
ato pró prio, edi ta do nos ter mos do art. 45 da Lei Com -
ple men tar nº 73, de 1993, so bre a com pe tên cia, a es -
tru tu ra e o fun ci o na men to da Con sul to ria Ju rí di ca do
Mi nis té rio da De fe sa e res pec ti vas Con sul to ri as Ju rí-
di cas-Adjun tas.” (NR)

“Art. 11-A. Fica au to ri za da a Advo ca cia-Ge ral da
União a as su mir, por suas Pro cu ra do ri as, tem po rá ria e
ex cep ci o nal men te a re pre sen ta ção ju di ci al de au tar qui-
as ou fun da ções pú bli cas nas se guin tes hi pó te ses:

I – au sên cia de pro cu ra dor ou ad vo ga do;
II – im pe di men to dos in te gran tes do ór gão ju rí di co.
§ lº A re pre sen ta ção ju di ci al ex tra or di ná ria pre -

vis ta nes te ar ti go po de rá ocor rer por so li ci ta ção do di -
ri gen te da en ti da de ou por ini ci a ti va do Advo ga do-Ge-
ral da União.

§ 2º A ine xis tên cia de ór gão ju rí di co in te gran te
da res pec ti va Pro cu ra do ria ou De par ta men to Ju rí di-
co, em ci da de sede de Órgão ju di ciá rio pe ran te o qual 
cor ra fe i to de in te res se de au tar quia ou fun da ção da
União, con fi gu ra a hi pó te se de au sên cia pre vis ta no
in ci so I des te ar ti go.

§ 3º O Advo ga do-Ge ral da União, com a fi na li da-
de de su prir de fi ciên ci as oca si o na is de Órgãos Vin cu-
la dos à Advo ca cia-Ge ral da União, po de rá de sig nar
para pres tar-lhes co la bo ra ção tem po rá ria mem bros
efe ti vos da Advo ca cia-Ge ral da União, Pro cu ra do res
Au tár qui cos, Assis ten tes Ju rí di cos e Advo ga dos de
ou tras en ti da des, seja em ati vi da des de re pre sen ta-
ção ju di ci al ou de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí-
di cos, es tan do, en quan to du rar a co la bo ra ção tem po-
rá ria, in ves ti dos dos mes mos po de res con fe ri dos aos
in te gran tes do res pec ti vo Órgão Vin cu la do.” (NR)

“Art. 11-B. A re pre sen ta ção ju di ci al da União,
quan to aos as sun tos con fi a dos às au tar qui as e fun -
da ções fe de ra is re la ci o na das no Ane xo V a esta lei,
pas sa a ser fe i ta di re ta men te pe los ór gãos pró pri os
da Advo ca cia-Ge ral da União, per ma ne cen do os
Órgãos Ju rí di cos da que las en ti da des res pon sá ve is

pe las res pec ti vas ati vi da des de con sul to ria e as ses-
so ra men to ju rí di cos.

§ 1º Os Pro cu ra do res Au tár qui cos, Assis ten tes
Ju rí di cos e Advo ga dos in te gran tes dos qua dros das
en ti da des de que tra ta o ca put ne les per ma ne ce rão,
até que a lei dis po nha so bre a nova for ma de re pre-
sen ta ção ju di ci al, di re ta e in di re ta, da União, con si de-
ra das as suas en ti da des au tár qui cas e fun da ci o na is,
bem como so bre a pres ta ção de con sul to ria e as ses-
so ra men to ju rí di cos a es sas en ti da des.

§ 2º Os ór gãos ju rí di cos das en ti da des re la ci o-
na das no Ane xo V des ta lei con ti nu a rão, até 7 de ju lho
de 2000, como co-res pon sá ve is pela re pre sen ta ção
ju di ci al quan to aos as sun tos de com pe tên cia da res -
pec ti va au tar quia ou fun da ção.

§ 3º As ci ta ções, in ti ma ções e no ti fi ca ções das
au tar qui as e fun da ções re la ci o na das no Ane xo V des -
ta lei, bem como nas hi pó te ses de que tra ta o art.
11-A, se rão fe i tas às res pec ti vas Pro cu ra do ri as da
Advo ca cia-Ge ral da União, as se gu ra das aos seus
mem bros, no exer cí cio da re pre sen ta ção ju di ci al de
que tra ta o art. 11-A e este ar ti go, as prer ro ga ti vas
pro ces su a is pre vis tas em lei.

§ 4º Os Órgãos Ju rí di cos das en ti da des de que
tra ta o ca put , jun ta men te com os res pec ti vos Órgãos 
da Advo ca cia-Ge ral da União, no pra zo de ses sen ta
dias, fa rão o le van ta men to dos pro ces sos ju di ci a is em 
an da men to, in di can do a fase em que se en con tram.

§ 5º Até o ad ven to da Lei re fe ri da no § 1º des te
ar ti go, o Advo ga do-Ge ral da União, de ofí cio ou me di-
an te pro pos ta de di ri gen te de Pro cu ra do ria da União,
po de rá de sig nar Pro cu ra do res Au tár qui cos, Advo ga-
dos e Assis ten tes Ju rí di cos das en ti da des re la ci o na-
das no Ane xo V des ta lei para te rem exer cí cio nas
Pro cu ra do ri as da Advo ca cia-Ge ral da União.

§ 6º A Pro cu ra do ria-Ge ral da Fun da ção Na ci o-
nal do Índio per ma ne ce res pon sá vel pe las ati vi da des
ju di ci a is que, de in te res se in di vi du al ou co le ti vo dos
ín di os, não se con fun dam com a re pre sen ta ção ju di-
ci al da União.

§ 7º Na hi pó te se de co e xis ti rem, em de ter mi na-
da ação, in te res ses da União e de ín di os, a Pro cu ra-
do ria-Ge ral da Fun da ção Na ci o nal do Índio in gres sa-
rá no fe i to jun ta men te com a Pro cu ra do ria da Advo ca-
cia-Ge ral da UnIão.” (NR)

“Art. 17. ..............................................................

...........................................................................
§ 7º Obser va do o dis ci pli na men to des te ar ti go, a 

Gra ti fi ca ção Tem po rá ria será atri bu í da, nos ní ve is e
va lo res cons tan tes do art. 41, § 2º, da Me di da Pro vi-
só ria nº 2.150-42, de 24 de agos to de 2001, a ser vi do-
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res do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos – PCC que,
não in te gran do car re i ras es tru tu ra das, se jam re dis tri-
bu í dos para a Advo ca cia-Ge ral da União e, nas mes -
mas con di ções, àque les ob je to do art. 63 da Lei Com -
ple men tar nº 73, de 1993, até que seja im plan ta do o
qua dro de apo io da Insti tu i ção.” (NR)

“Art. l9. ...............................................................

...........................................................................
§ 5º As trans po si ções efe ti va das por este ar ti go

al can ça ram tão-so men te ser vi do res es tá ve is no ser -
vi ço pú bli co, men ci o na dos no item I do ca put” (NR)

“Art. 19-A. São trans pos tos, para a Car re i ra de
Assis ten te Ju rí di co da Advo ca cia-Ge ral da União, os
atu a is car gos efe ti vos da Admi nis tra ção Fe de ral di re-
ta, pri va ti vos de ba cha rel em Di re i to, cu jas atri bu i-
ções, fi xa das em ato nor ma ti vo há bil, te nham con te ú-
do emi nen te men te ju rí di co e cor res pon dam àque las
de as sis tên cia fi xa das aos car gos da re fe ri da Car re i-
ra, ou as abran jam, e os qua is:

I – es te jam va gos; ou
II – te nham como ti tu la res ser vi do res, es tá ve is

no ser vi ço pú bli co, que:
a) an te ri or men te a 5 de ou tu bro de 1988 já de ti-

nham car go efe ti vo, ou em pre go per ma nen te, pri va ti vo
de ba cha rel em Di re i to, de con te ú do emi nen te men te ju -
rí di co, nos ter mos do ca put, na Admi nis tra ção Fe de ral
di re ta, au tár qui ca ou fun da ci o nal, con for me as nor mas
cons ti tu ci o na is e le ga is en tão apli cá ve is;

b) in ves ti dos após 5 de ou tu bro de 1988, o te -
nham sido em de cor rên cia de apro va ção em con cur-
so pú bli co ou da apli ca ção do § 3º do art. 41 da Cons -
ti tu i ção.

§ 1º Nas si tu a ções pre vis tas no in ci so II, a trans -
po si ção ob je to des te ar ti go abran ge os car gos e seus
ti tu la res.

§ 2º A trans po si ção de ser vi dor egres so de au -
tar quia ou fun da ção pú bli ca fe de ral, pre vis ta no in ci so
II, alí ne as a e b, al can ça tão-so men te aque le que
pas sou a in te grar a Admi nis tra ção di re ta em de cor-
rên cia da ex tin ção ou da al te ra ção da na tu re za ju rí di-
ca da en ti da de à qual per ten cia, e des de que as atri -
bu i ções da res pec ti va en ti da de e o seu qua dro de
pes so al te nham sido, por lei, ab sor vi dos por ór gãos
da Admi nis tra ção di re ta.

§ 3º Às trans po si ções dis ci pli na das nes te ar ti go
apli cam-se, tam bém, a cor re la ção e os pro ce di men-
tos cons tan tes do art. 19 des ta Lei (§§ 2º, 3º e 4º).

§ 4º As trans po si ções de que tra ta este ar ti go
se rão for ma li za das em ato de cla ra tó rio do Advo ga-
do-Ge ral da União.

§ 5º Os even tu a is efe i tos fi nan ce i ros, das trans -
po si ções em re fe rên cia, so men te se rão de vi dos, aos
seus be ne fi ciá ri os, a par tir da data em que pu bli ca do
o ato de cla ra tó rio, ob je to do § 4º.

§ 6º Os ti tu la res má xi mos dos ór gãos da Admi -
nis tra ção Fe de ral di re ta, nos qua is exis tam car gos na
si tu a ção des cri ta no ca put e in ci so I, de ve rão in di-
cá-los à Advo ca cia-Ge ral da União, por in ter mé dio do
Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão. ex -
pli ci tan do, re la ti va men te a cada car go vago, sua ori -
gem, evo lu ção, atri bu i ções e re gên cia nor ma ti va.

§ 7º Cada caso de ve rá ser ins tru í do pelo ór gão
de re cur sos hu ma nos do res pec ti vo Mi nis té rio ou Se -
cre ta ria de Esta do, com a do cu men ta ção ne ces sá ria
a com pro var que o ser vi dor aten de ao dis pos to nes te
ar ti go, após o que de ve rá ser en ca mi nha do ao Advo -
ga do-Ge ral da União, na for ma por ele re gu la men ta-
da, acom pa nha do de ma ni fes ta ção con clu si va do
res pec ti vo ór gão de as ses so ra men to ju rí di co.” (NR)

“Art. 21. Aos ti tu la res dos car gos de Advo ga do
da União, de Pro cu ra dor da Fa zen da Na ci o nal e de
Assis ten te Ju rí di co das res pec ti vas car re i ras da
Advo ca cia-Ge ral da União in cum be re pre sen tá-la ju -
di ci al e ex tra ju di ci al men te, bem como exe cu tar as ati -
vi da des de as ses so ra men to ju rí di co do Po der Exe cu-
ti vo, con for me dis pu ser ato nor ma ti vo do Advo ga-
do-Ge ral da União.” (NR)

“Art. 24-A. A União, suas au tar qui as e fun da-
ções, são isen tas de cus tas e emo lu men tos e de ma is
ta xas ju di ciá ri as, bem como de de pó si to pré vio e mul -
ta em ação res ci só ria, em qua is quer fo ros e ins tân ci-
as.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti-
go a to dos os pro ces sos ad mi nis tra ti vos e ju di ci a is
em que for par te o Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço – FGTS, seja no pólo ati vo ou pas si vo, ex ten-
si va a isen ção à pes soa ju rí di ca que o re pre sen tar em 
Ju í zo ou fora dele.” (NR)
....................................................................................
....................................................................................

LEI DELEGADA Nº 13, 
DE 27 DE AGOSTO DE 1992

Insti tui Gra ti fi ca ções de Ati vi da de
para os Ser vi do res Ci vis do Po der Exe cu-
ti vo, revê Van ta gens e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca:
Faço sa ber que no uso da de le ga ção cons tan te

da Re so lu ção CN nº 1, de 30 de ju lho de 1992 de cre to
a se guin te lei:

13066 Ter ça-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002406    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 1º Fi cam ins ti tu í das gra ti fi ca ções de ati vi da-
de de pes so al ci vil, de vi das men sal men te aos ser vi-
do res do Po der Exe cu ti vo, re gi dos pela Lei nº 8.112,
de 11 de de zem bro de 1990, em va lor cal cu la do so bre
o ven ci men to bá si co, nos ter mos des ta Lei De le ga da.

Art. 2º Os ser vi do res das car re i ras de Di plo ma ta
e os Ju i zes do Tri bu nal Ma rí ti mo re ce be rão Gra ti fi ca-
ção de Ati vi da de no per cen tu al, não cu mu la ti vo, de
160%, sen do:

I – 80% a par tir de 1º de agos to de 1992;
II – 100% a par tir de 1º de ou tu bro de 1992;
III – 120% a par tir de 1º de no vem bro de 1992;
IV – 140% a par tir de 1º de fe ve re i ro de 1993;
V – 160% a par tir de lº de abril de 1993.

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

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

LEI Nº 10.404, DE 9 DE JANEIRO DE 2002

Dis põe so bre a cri a ção da gra ti fi ca-
ção de de sem pe nho de ati vi da de Téc ni-
co -Admi nis tra ti va – GDATA, 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 Fica ins ti tu í da, a par tir de 1º de fe ve re i ro
de 2002, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co -Admi nis tra ti va – GDATA, de vi da aos ser vi do-
res al can ça dos pelo Ane xo V da Lei nº 9.367, de 16
de de zem bro de 1996, e pela Lei nº 6.550, de 5 de ju -
lho de 1978, que não es te jam or ga ni za dos em car re i-
ra, que não te nham tido al te ra ção em sua es tru tu ra
re mu ne ra tó ria en tre 30 de se tem bro de 2001 e a data
da pu bli ca ção des ta lei, bem como não per ce bam
qual quer ou tra es pé cie de van ta gem que te nha como
fun da men to o de sem pe nho pro fis si o nal, in di vi du al ou 
ins ti tu ci o nal ou a pro du ção.

Art. 2º A gra ti fi ca ção ins ti tu í da no art. 1º terá
como li mi tes:

I – má xi mo, 100 (cem) pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, 10 (dez) pon tos por ser vi dor, cor res-

pon den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no Ane xo.
§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe cada ór gão ou en ti da de para ser
atri bu í do aos ser vi do res cor res pon de rá a 75 (se ten ta
e cin co) ve zes o nú me ro de ser vi do res ati vos por ní -
vel, que faz jus à GDATA, em exer cí cio no ór gão ou
en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e in di vi du al.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je-
tos e ati vi da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de
tra ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe ci fi cas
de cada ór gão ou en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
a afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i-
ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za-
ci o na is.

Art. 3º O Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre
os cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za-
ção das ava li a ções o do pa ga men to da gra ti fi ca ção,
in clu si ve na hi pó te se de ocu pa ção do car gos e fun-
ções de con fi an ça.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de atri bu i ção da GDATA se rão es ta be le ci-
dos em ato dos ti tu la res dos ór gãos e das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 4º A GDATA será paga em con jun to, de for -
ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de
de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 5º A GDATA in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos 60 
(ses sen ta) me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a 10 (dez) pon tos,
quan do per ce bi da por pe río do in fe ri or a 60 (ses sen ta)
me ses.

Pa rá gra fo úni co. Às apo sen ta do ri as e às pen-
sões exis ten tes quan do da pu bli ca ção des ta lei apli -
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que se jam
edi ta dos os atos re fe ri dos no art. 3º a GDATA será
paga aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou
car gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que
a ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a 37,5
(trin ta e sete vír gu la cin co) pon tos por ser vi dor.

Art. 7º A GDATA será paga, com a ob ser vân cia do
dis pos to no art.6º , até que se efe ti vem as ava li a ções
que con si de rem as con di ções es pe cí fi cas de exer cí cio
pro fis si o nal, em va lor cor res pon den te a 50 (cin qüen ta)
pon tos aos ser vi do res al can ça dos pelo art. 1º:

I – ce di dos aos Esta dos do Ama pá, Ro ra i ma e
Ron dô nia, com fun da men to no art. 31 da Emen da
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Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e no § 2º do art.19 da
Lei Com ple men tar nº° 41, de 22 de de zem bro de
1981; ou 

II – à dis po si ção de Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou
Mu ni cí pi os, con for me dis pos to no art. 20 da Lei nº
8.270, de 17 de de zem bro de 1991.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to de que tra ta o
art.3º “po de rá es ta be le cer me ca nis mos de re pas se
de re cur sos que per mi tam aos Esta dos, Dis tri to Fe de-
ral e Mu ni cí pi os im ple men tar o pa ga men to da
GDATA.

Art. 8º Ao ser vi dor ati vo be ne fi ciá rio da gra ti fi ca-
ção ins ti tu í da por esta lei que ob ti ver pon tu a ção in fe ri-
or a 50 (cin qüen ta) pon tos em duas ava li a ções in di vi-
du a is con se cu ti vas será as se gu ra do pro ces so de ca -
pa ci ta ção, de res pon sa bi li da de do ór gão ou en ti da de
de lo ta ção.

Art. 9º A GDATA não será de vi da àque les que
não se en con tram no de sem pe nho de atri bu i ções de -
cor ren tes da con di ção de ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 10. Esta Lei en tra em vi gor em 1º de fe ve re i-
ro de 2002.

Bra sí lia, 9 de ja ne i ro de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Mar tus Ta va res.

LEI COMPLEMENTAR Nº 73,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

Insti tui a Lei Orgâ ni ca da Advo ca-
cia-Ge ral da União.

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:

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

TÍTULO II
Dos Órgãos da Advo ca cia-Ge ral da União

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

CAPÍTULO VI
Das Con sul to ri as Ju rí di cas

Art. 11. As Con sul to ri as Ju rí di cas, ór gãos ad mi-
nis tra ti va men te su bor di na dos aos Mi nis tros de Esta -
do, ao Se cre tá rio-Ge ral e aos de ma is ti tu la res de Se -
cre ta ri as da Pre si dên cia da Re pú bli ca e ao Che fe do
Esta do-Ma i or das For ças Arma das, com pe te, es pe ci-
al men te:

I – as ses so rar as au to ri da des in di ca das no ca-
put des te ar ti go;

II – exer cer a co or de na ção dos ór gãos ju rí di cos
dos res pec ti vos ór gãos au tô no mos e en ti da des vin cu-
la das;

III – fi xar a in ter pre ta ção da Cons ti tu i ção, das
leis, dos tra ta dos e dos de ma is atos nor ma ti vos a ser
uni for me men te se gui da em suas áre as de atu a ção e
co or de na ção quan do não hou ver ori en ta ção nor ma ti-
va do Advo ga do-Ge ral da União;

IV – ela bo rar es tu dos e pre pa rar in for ma ções,
por so li ci ta ção de au to ri da de in di ca da no ca put des te
ar ti go;

V – as sis tir a au to ri da de as ses so ra da rio con tro-
le in ter no da le ga li da de ad mi nis tra ti va dos atos a se -
rem por ela pra ti ca dos ou já efe ti va dos, e da que les
ori un dos de ór gão ou en ti da de sob sua co or de na ção
ju rí di ca;

VI – exa mi nar, pré via e con clu si va men te, no âm -
bi to do Mi nis té rio, Se cre ta ria e Esta do-Ma i or das For -
ças Arma das:

a) os tex tos de edi tal de li ci ta ção, como os dos
res pec ti vos con tra tos ou ins tru men tos con gê ne res, a
se rem pu bli ca dos e ce le bra dos;

b) os atos pe los qua is se vá re co nhe cer a ine xi-
gi bi li da de, ou de ci dir a dis pen sa, de li ci ta ção.

CAPÍTULO  VII
Da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal

Art. 12. À Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci-
o nal, ór gão ad mi nis tra ti va men te su bor di na do ao ti tu-
lar do Mi nis té riO da Fa zen da, com pe te es pe ci al men-
te:

I – apu rar a li qui dez e cer te za da di vi da ati va da
União de na tu re za tri bu tá ria, ins cre ven do-a para fins
de co bran ça, ami gá vel ou ju di ci al;

II – re pre sen tar pri va ti va men te a União, na exe -
cu ção de sua dí vi da ati va de ca rá ter tri bu tá rio;

III – (Ve ta do);
IV – exa mi nar pre vi a men te a le ga li da de dos

con tra tos, acor dos, ajus tes e con vê ni os que in te res-
sem ao Mi nis té rio da Fa zen da, in clu si ve re fe ren tes à
di vi da pú bli ca ex ter na, e pro mo ver a res pec ti va res ci-
são por via ad mi nis tra ti va ou ju di ci al;

V – re pre sen tar a União nas ca u sas de na tu re za
fis cal.

Pa rá gra fo úni co. São con si de ra das ca u sas de
na tu re za fis cal as re la ti vas a:

I – tri bu tos de com pe tên cia da União, in clu si ve
in fra ções à le gis la ção tri bu tá ria;

II – em prés ti mos com pul só ri os;
III – apre en são de mer ca do ri as, na ci o na is ou

es tran ge i ras;
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IV – de ci sões de ór gãos do con ten ci o so ad mi-
nis tra ti vo fis cal;

V – be ne fí ci os e isen ções fis ca is;
VI – cré di tos e es tí mu los fis ca is à ex por ta ção;
VII – res pon sa bi li da de tri bu tá ria de trans por ta-

do res e agen tes ma rí ti mos;
VIII  – in ci den tes pro ces su a is sus ci ta dos em

ações de na tu re za fis cal.
....................................................................................

TÍTULO  VII
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

....................................................................................
Art. 63. Pas sam a in te grar o Qu a dro da Advo ca-

cia-Ge ral da União os car gos efe ti vos das ati vi da-
des-meio da Con sul to ria-Ge ral da Re pú bli ca e seus
ti tu la res.

Art. 64. Até que seja pro mul ga da a lei pre vis ta
no art.26 des ta Lei Com ple men tar, fi cam as se gu ra-
dos aos ti tu la res dos car gos efe ti vos e em co mis são,
pri va ti vos de Ba cha rel em Di re i to, dos atu a is ór gãos
da Advo ca cia Con sul ti va da União, os ven ci men tos e
van ta gens a que fa zem jus.
....................................................................................

Art. 69. O Advo ga do-Ge ral da União po de rá,
ten do em vis ta ne ces si da de do ser vi ço, de sig nar, ex -
cep ci o nal e pro vi so ri a men te, como re pre sen tan tes ju -
di ci a is da União, ti tu la res de car gos de Pro cu ra dor da
Fa zen da Na ci o nal e de Assis ten te Ju rí di co.

Pa rá gra fo úni co. No pra zo de dois anos, con ta do
da pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, ces sa rá a fa -
cul da de pre vis ta nes te ar ti go.

Art. 70. (Ve ta do).
....................................................................................
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.229-43,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra-
ção e or ga ni za ção de car re i ras, car gos e
fun ções co mis si o na das téc ni cas no âm -
bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral di-
re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:
....................................................................................

Car re i ras e Car gos da Área Ju rí di ca
....................................................................................

Art. 46. Os car gos efe ti vos da Admi nis tra ção Fe -
de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, pri va ti vos de
Ba cha rel em Di re i to, que não fo ram trans pos tos pela
Lei nº 9.028, de 1995, nem por esta Me di da Pro vi só-
ria, para as Car re i ras de Assis ten te Ju rí di co e de Pro -
cu ra dor Fe de ral, com po rão qua dros su ple men ta res
em ex tin ção.

§ 1º O qua dro su ple men tar re la ti vo aos ser vi do-
res da Admi nis tra ção Fe de ral di re ta de que tra ta o ca-
put in clui-se na Advo ca cia-Ge ral da União.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca aos in -
te gran tes da Car re i ra Po li ci al Fe de ral, aos car gos de
Pro cu ra dor do Ban co Cen tral do Bra sil, Pro cu ra dor da 
Pro cu ra do ria Espe ci al da Ma ri nha, Juiz-Pre si den te e
Juiz do Tri bu nal Ma rí ti mo.

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

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2002
(Nº 6.035/2002, na Casa de ori gem)

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

Cria a pro fis são de Agen te Co mu ni-
tá rio de Sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da a pro fis são de agen te Co mu-

ni tá rio de Sa ú de, nos ter mos des ta lei.
Pa rá gra fo úni co. O exer cí cio da pro fis são de

Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de dar-se-á ex clu si va-
men te no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS.

Art. 2º A pro fis são de Agen te Co mu ni tá rio de
Sa ú de ca rac te ri za-se pelo exer cí cio de ati vi da de de
pre ven ção de do en ças e pro mo ção da sa ú de, me di-
an te ações do mi ci li a res ou co mu ni tá ri as, in di vi du a is
ou co le ti vas, de sen vol vi das em con for mi da de com as
di re tri zes do SUS e sob su per vi são do ges tor lo cal
des te.

Art. 3º O Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de de ve rá
pre en cher os se guin tes re qui si tos para o exer cí cio da
pro fis são:

I – re si dir na área da co mu ni da de em que atu ar;
II – ha ver con clu í do com apro ve i ta men to cur so

de qua li fi ca ção bá si ca para a for ma ção de agen te Co -
mu ni tá rio de Sa ú de;

III – ha ver con clu í do o en si no fun da men tal.
§ 1º Os que na data de pu bli ca ção des ta Lei

exer çam ati vi da des pró pri as de Agen te Co mu ni tá rio
de Sa ú de, na for ma do art. 2º, fi cam dis pen sa dos do
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re qui si to a que se re fe re o in ci so III des te ar ti go, sem
pre ju í zo do dis pos to no § 2º.

§ 2º Ca be rá ao Mi nis té rio da Sa ú de es ta be le cer
o con te ú do pro gra má ti co do cur so de que tra ta o in ci-
so II des te ar ti go, bem como dos mó du los ne ces sá ri-
os à adap ta ção da for ma ção cur ri cu lar dos agen tes
men ci o na dos no § 1º.

Art. 4º O Agen te co mu ni tá rio de sa ú de pres ta rá
os seus ser vi ços ao ges tor lo cal do SUS, me di an te
vín cu lo di re to ou in di re to.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá ao Mi nis té rio da Sa ú de
a re gu la men ta ção dos ser vi ços de que tra ta o ca put.

Art. 5º O dis pos to nes ta lei não se apli ca ao tra -
ba lho vo lun tá rio.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.035, DE 2002

Cria a Pro fis são de Agen te Co mu ni-
tá rio e dá ou tras pro vi den ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da a pro fis são de Agen te Co mu-

ni tá rio de Sa ú de, nos ter mos des ta lei.
Pa rá gra fo úni co. O exer cí cio da pro fis são de

Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de dar-se-á ex clu si va-
men te no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS.

Art. 2º A pro fis são de Agen te Co mu ni tá rio de
Sa ú de ca rac te ri za-se pelo exer cí cio de ati vi da de de
pre ven ção de do en ças e pro mo ção da sa ú de, me di-
an te ações do mi ci li a res ou co mu ni tá ri as, in di vi du a is
ou co le ti vas, de sen vol vi das em con for mi da de com as
di re tri zes do SUS e sob su per vi são do ges tor lo cal
des te.

Art. 3º O Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de de ve rá
pre en cher os se guin tes re qui si tos para o exer cí cio da
pro fis são:

I – re si dir na área da co mu ni da de em que atu ar;
II – ha ver con clu í do, com apro ve i ta men to, cur so

de qua li fi ca ção bá si ca para a for ma ção de Agen te
Co mu ni tá rio de Sa ú de;

III – ha ver con clu í do o en si no fun da men tal.
§ 1º Os que na data de pu bli ca ção des ta Lei

exer çam ati vi da des pró pri as de Agen te Co mu ni tá rio
de Sa ú de, na for ma do art. 2º, fi cam dis pen sa dos do
re qui si to a que se re fe re o in ci so III des te ar ti go, sem
pre ju í zo do dis pos to no § 2º.

§ 2º Ca be rá ao Mi nis té rio da Sa ú de es ta be le cer
o con te ú do pro gra má ti co do cur so de que tra ta o in ci-
so II des te ar ti go, bem como dos mó du los ne ces sá ri-

os à adap ta ção da for ma ção cur ri cu lar dos agen tes
men ci o na dos no § 1º.

Art. 4º O Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de pres ta rá
os seus ser vi ços ao ges tor lo cal do SUS, me di an te
vín cu lo di re to ou in di re to.

Art. 5º O dis pos to nes ta Lei não se apli ca ao tra -
ba lho vo lun tá rio.

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

MENSAGEM Nº 44

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 Sa ú de e do Tra ba lho e
Empre go, o tex to do pro je to de lei que “Cria a Pro fis-
são de Agen te

Co mu ni tá rio de Sa ú de e dá ou tras pro vi den ci as”.
Bra sí lia, 28 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do

Hen ri que Car do so.

EM Inter mi nis te ri al nº 6/MS/MTE

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

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

Te mos a hon ra de di ri gir-nos a Vos sa Exce lên-
cia para pro por o en ca mi nha men to ao Con gres so
Na ci o nal de pro je to de lei ins ti tu in do a ca te go ria pro -
fis si o nal do Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de – ACS –,
tra ba lha dor in dis pen sá vel e in subs ti tu í vel na con so li-
da ção da po lí ti ca de Go ver no vol ta da à trans for ma-
ção do mo de lo de aten ção à sa ú de no País.

O mo de lo até en tão pre va len te foi cons tru í do
ao lon go de dé ca das, ten do como prin ci pal ca rac te-
rís ti ca o aten di men to de ne ces si da des sen ti das a
par tir da de man da es pon tâ nea das pes so as aos
ser vi ços, em es pe ci al a hos pi ta is. Tra ta-se, por tan to,
de um mo de lo cen tra do na do en ça e não na sa ú de.

A po lí ti ca ado ta da pelo Go ver no de Vos sa
Exce lên cia está al te ran do de for ma con tun den te tal
ló gi ca vis to que, ao pri vi le gi ar a pro mo ção da sa ú de,
cria as con di ções para a pres ta ção de uma aten ção
à sa ú de in te gral, re so lu ti va, com qua li da de e hu ma-
ni za da.

A trans for ma ção em cur so está as sen ta da na
re or ga ni za ção da aten ção bá si ca, ní vel ca paz de
res pon der à ma i o ria das ne ces si da des de sa ú de da
po pu la ção. A es tra té gia des sa re or ga ni za ção é o
Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia – PSF – que se ba-
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se ia na atu a ção de uma equi pe com pos ta por mé di-
co, en fer me i ro, au xi li ar de en fer ma gem e agen tes
co mu ni tá ri os. Res pon sá vel por uma co mu ni da de es -
pe cí fi ca, a equi pe de sen vol ve ações – in di vi du a is e
co le ti vas – de pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da 
sa ú de a par tir do nú cleo fa mi li ar, en ca mi nhan do, de
for ma ade qua da, a ser vi ços de ma i or com ple xi da de
ape nas os ca sos que re que i ram este aten di men to.

Um dos prin cí pi os do PSF é o vín cu lo en tre a
equi pe de sa ú de da fa mí lia e a po pu la ção sob a sua
res pon sa bi li da de, bus can do-se a im por tan te co-res-
pon sa bi li da de so bre a sa ú de, quer do pon to de vis ta
in di vi du al, quer da res pec ti va co mu ni da de. O agen te
co mu ni tá rio de sa ú de é o ele men to da equi pe que vi a-
bi li za essa par ce ria ten do em con ta que ele é, ne ces-
sa ri a men te, um in te gran te, de vi da men te ca pa ci ta do,
da co mu ni da de onde atua.

O Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de tem pa pel sin -
gu lar na cri a ção des se vín cu lo de co-res pon sa bi li da-
de que, por vi ver na área em que atua, tem toda iden -
ti da de com a po pu la ção, in te ra gin do com ela de ma -
ne i ra de sen vol ta, en fren tan do os mes mos pro ble mas
e com par ti lhan do os mes mos so nhos. É, se gu ra men-
te, uma pon te in subs ti tu í vel para sin to ni zar a co mu ni-
da de com a Uni da de de Sa ú de da Fa mí lia, onde tra -
ba lham, gran de par te do tem po, os de ma is pa res da
equi pe. Tra ta-se, de fato, de um novo e di fe ren ci a do
ator no gru po dos tra ba lha do res de sa ú de.

Esta mos con ven ci dos, Se nhor Pre si den te, que
a con so li da ção do tra ba lho dos ACS é uma ne ces si-
da de im pe ri o sa para as se gu rar uma efi caz aten ção
bá si ca de sa ú de e, por con se guin te, ga ran tir a ple na
efe ti va ção do mo de lo a que nos re fe ri mos ini ci al men-
te. As con di ções são mais fa vo rá ve is para tal, vis to
que o País con ta hoje com mais de 150 mil ACS, atu -
an do em 85% dos mu ni cí pi os bra si le i ros (mais de
4.700 mu ni cí pi os).

Nes se sen ti do, é que sub me te mos à apre ci a-
ção de Vos sa Exce lên cia o apen so pro je to de lei –
acom pa nha do do Ane xo des ta Expo si ção de Mo ti-
vos – que se des ti na a pro ver os me i os para con so li-
dar o pa pel do ACS no novo mo de lo de aten ção à
sa ú de do País.

Res pe i to sa men te, – José Ser ra, Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de.

Fran cis co Dor nel les, Mi nis tro de Esta do do
Tra ba lho e Empre go.

DO CU MEN TO ANE XA DO PELA SE-
CRETA RIA-GE RAL DA MESA

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2002

Cria a pro fis são de Agen te Co mu ni-
tá rio de Sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É cri a da a pro fis são de Agen te Co mu ni tá-

rio de Sa ú de, nos ter mos des ta lei.
Pa rá gra fo úni co. O exer cí cio da pro fis são de

Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de dar-se-á ex clu si va-
men te no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS.

Art. 2º A pro fis são de Agen te Co mu ni tá rio de
Sa ú de ca rac te ri za-se pelo exer cí cio de ati vi da des
de pre ven ção de do en ças e pro mo ção da sa ú de,
me di an te ações do mi ci li a res ou co mu ni tá ri as, in di vi-
du a is ou co le ti vas, de sen vol vi das em con for mi da de
com as di re tri zes do SUS e sob su per vi são do ges-
tor lo cal des te.

Art. 3º O Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de de ve rá
pre en cher os se guin tes re qui si tos para o exer cí cio da
pro fis são:

I – re si dir na área da co mu ni da de em que atu ar;
II – ha ver con clu í do, com apro ve i ta men to, cur so

de qua li fi ca ção bá si ca para a for ma ção de Agen te
Co mu ni tá rio de Sa ú de; e

III – ha ver con clu í do o en si no fun da men tal.
§ 1º Os ci da dãos que na data de pu bli ca ção

des ta lei exer çam ati vi da des pró pri as de Agen te Co -
mu ni tá rio de Sa ú de, na for ma do art. 2º, fi cam dis pen-
sa dos do re qui si to a que se re fe re o in ci so III des te ar-
ti go, sem pre ju í zo do dis pos to no § 2º.

§ 2º Ca be rá ao Mi nis té rio da Sa ú de es ta be le-
cer o con te ú do pro gra má ti co do cur so de que tra ta o 
in ci so II des te ar ti go, bem como dos mó du los ne ces-
sá ri os à adap ta ção da for ma ção cur ri cu lar dos
agen tes men ci o na dos no § 1º

Art. 4º o Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de pres ta-
rá os seus ser vi ços ao ges tor lo cal do SUS, me di an-
te vín cu lo di re to ou in di re to.

Art. 5º O dis pos to nes ta lei não se apli ca ao
tra ba lho vo lun tá rio.

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to tem a mes ma re da ção do
Pro je to de Lei nº 6.035, de 2002, re me ti do à Câ ma-
ra dos De pu ta dos pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti-
vos dos Mi nis tros de Esta do da Sa ú de e do Tra ba-
lho e Empre go.
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Pre ten de mos com a ini ci a ti va tra zer para o Se -
na do a dis cus são des se im por tan te pro je to, con co mi-
tan te com sua apre ci a ção na que la Casa e com isto
agi li zar sua apro va ção no Con gres so Na ci o nal.

Esta mos con vic tos de que a ins ti tu ci o na li za ção
des sa pro fis são, in dis pen sá vel ati vi da de no âm bi to do 
SUS, tal como con ce bi do no Mi nis té rio da Sa ú de irá,
sem dú vi da, ace le rar a con so li da ção do Pro gra ma de
Sa ú de da Fa mí lia – PSF.

Vis lum bra mos nes se Pro gra ma, que tem como
uma das pe ças fun da men ta is o Agen te Co mu ni tá rio
de Sa ú de, a so lu ção in te li gen te dos gra ves pro ble mas
de sa ú de pú bli ca que ain da afli gem a nos sa gen te.

Ao ado tar este pro je to, o faço pe las ra zões ex -
pos tas na se guin te ex po si ção, que trans cre vo aqui
por con si de rá-la ir re fu tá vel:

“A trans for ma ção em cur so está as sen ta da na
re or ga ni za ção da aten ção bá si ca, ní vel ca paz de res -
pon der à ma i o ria das ne ces si da des de sa ú de da po -
pu la ção. A es tra té gia des sa re or ga ni za ção é o Pro-
gra ma de Sa ú de da Fa mí lia – PSF – que se ba se ia na
atu a ção de uma equi pe com pos ta por mé di co, en fer-
me i ro, au xi li ar de en fer ma gem e agen tes co mu ni tá ri-
os. Res pon sá vel por uma co mu ni da de es pe ci fi ca, a
equi pe de sen vol ve ações – in di vi du a is e co le ti vas –
de pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de a
par tir do nú cleo fa mi li ar, en ca mi nhan do, de for ma
ade qua da, a ser vi ços de ma i or com ple xi da de ape nas
os ca sos que re que i ram este aten di men to.

Um dos prin cí pi os do PSF é o vín cu lo en tre a
equi pe de sa ú de da fa mí lia e a po pu la ção sob a sua
res pon sa bi li da de, bus can do-se a im por tan te co-res-
pon sa bi li da de so bre a sa ú de, quer do pon to de vis ta
in di vi du al, quer da res pec ti va co mu ni da de. O Agen te
Co mu ni tá rio de Sa ú de é o ele men to da equi pe que vi -
a bi li za essa par ce ria ten do em con ta que ele é, ne-
ces sa ri a men te, um in te gran te, de vi da men te ca pa ci ta-
do, da co mu ni da de onde atua.

O Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de tem pa pel sin -
gu lar na cri a ção des se vín cu lo de co-res pon sa bi li da-
de que, por vi ver na área em que atua, tem toda iden -
ti da de com a po pu la ção, in te ra gin do com ela de ma -
ne i ra de sen vol ta, en fren tan do os mes mos pro ble mas
e com par ti lhan do os mes mos so nhos. E, se gu ra men-
te, uma pon te in subs ti tu í vel para sin to ni zar a co mu ni-
da de com a Uni da de de Sa ú de da Fa mí lia, onde tra -
ba lham, gran de par te do tem po, os de ma is pa res da
equi pe. Tra ta-se, de fato de um novo e di fe ren ci a do
ator no gru po dos tra ba lha do res de sa ú de”.

Por tudo isto é que es ta mos con vic tos de que
a ins ti tu ci o na li za ção des sa nova for ça de tra ba lho,

que re pre sen ta hoje um con tin gen te su pe ri or a 150
mil tra ba lha do res, dis tri bu í dos e atu an do em mais
de 4.700 mu ni cí pi os bra si le i ros, irá as se gu rar uma
efi caz aten ção bá si ca de sa ú de, ga ran tin do, as sim,
a ple na efe ti va ção do Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí-
lia em ba ses só li das, res ga tan do, de fi ni ti va men te,
mais essa dí vi da so ci al para com o povo bra si le i ro,
mo ti vo su fi ci en te para que esta nos sa ini ci a ti va me-
re ça o ne ces sá rio apo io dos meus ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. –  Se na-
dor Te o tô nio Vi le la Fi lho.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 76, DE 2002

(Nº 6.530, 2002, na casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
Car gos em Co mis são de Na tu re za Espe-
ci al – NES e do Gru po-Di re ção e Asses-
so ra men to Su pe ri o res – DAS, dos Car gos
de Di re ção – CD e das Fun ções Gra ti fi ca-
das – FG das Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As re mu ne ra ções dos Car gos em Co mis-

são de Na tu re za Espe ci al – NES e do Gru po–Di re ção
e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, e dos Car gos
de Di re ção – CD das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no,
cons ti tu í das de par ce la úni ca, pas sam a ser as cons -
tan tes do Ane xo a esta lei.

§ 1º O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo ou
em pre go per ma nen te na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe-
de ral di re ta ou in di re ta, in ves ti do nos car gos a que
se re fe re o ca put des te ar ti go, po de rá op tar por unia
das re mu ne ra ções a se guir dis cri mi na das, obe de ci-
dos os li mi tes fi xa dos pela Lei nº 8.852, de 4 de fe-
ve re i ro de 1994:

I – a re mu ne ra ção do Car go em Co mis são,
acres ci da dos anuê ni os;

II – a di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção do Car go
em Co mis são e a re mu ne ra ção do car go efe ti vo ou
em pre go; ou

III – a re mu ne ra ção do car go efe ti vo ou em pre-
go, acres ci da dos se guin tes per cen tu a is da re mu ne-
ra ção do res pec ti vo Car go em Co mis são:
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a) ses sen ta e cin co por cen to da re mu ne ra ção
dos Car gos em Co mis são do Gru po DAS, ní ve is 1 e 2;

b) se ten ta e cin co por cen to da re mu ne ra ção
dos Car gos em Co mis são do Gru po DAS, ní vel 3; e

c) qua ren ta por cen to da re mu ne ra ção dos Car -
gos em Co mis são de Na tu re za Espe ci al, do Gru po
DAS, ní ve is 4, 5 e 6 e dos CD, ní ve is 1, 2, 3 e 4.

§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té rio, in te-
gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção
de Car gos e Empre gos, a que se re fe re a Lei nº 7.596,
de 10 de abril de 1987, sub me ti do ao Re gi me de De -
di ca ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de Di re ção – 
CD ou Fun ção Gra ti fi ca da – FG, nas Insti tu i ções Fe -
de ra is de Ensi no, sen do-lhe fa cul ta do op tar nos ter -
mos da alí nea b do in ci so III do § 1º do art 1º des ta lei.

§ 3º O do cen te a que se re fe re o § 2º ce di do para 
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral
di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, para o exer cí cio de
Car go em Co mis são de Na tu re za Espe ci al ou de Di -
re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res, de ní ve is DAS
4, DAS 5 ou DAS 6, ou equi va len tes, quan do op tan te
pela re mu ne ra ção do car go efe ti vo, per ce be rá o ven -
ci men to acres ci do da van ta gem re la ti va ao Re gi me
de De di ca ção Exclu si va.

§ 4º O acrés ci mo pre vis to no § 3º po de rá ser
per ce bi do, no caso de do cen te ce di do para o Mi nis té-
rio da Edu ca ção, para o exer cí cio de Car go em Co-
mis são ní vel DAS 3.

Art. 2º Os va lo res do Adi ci o nal de Ges tão Edu -
ca ci o nal, a que se re fe re o art. 7º da Lei nº 9.640, de
25 de maio de 1998, re la ti vos às Fun ções Gra ti fi ca-
das – FG, ní ve is 1, 2 e 3, das Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no, pas sam a ser R$344,16, R$194,19 e
R$154,33, res pec ti va men te.

Art. 3º É de res pon sa bi li da de do ór gão ces si o-
ná rio o pa ga men to da re mu ne ra ção in te gral dos ser -
vi do res da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral ce di dos, na 
for ma da lei, para Esta dos e Mu ni cí pi os para o exer cí-
cio de car gos equi va len tes aos de Na tu re za Espe ci al
– NES e de DAS, de ní ve is 5 e 6, in clu si ve as par ce las
re la ti vas às gra ti fi ca ções de de sem pe nho ou de pro -
du ti vi da de, cal cu la das em seu va lor má xi mo.

Art. 4º o in ci so II do art. 73 da Lei nº 10.233, de 5
de ju nho de 2001, e o in ci so II do art. 17 da Lei nº
9.986, de 18 de ju lho de 2000, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 73. .................................................
..............................................................
II – qua ren ta por cen to da re mu ne ra-

ção do car go exer ci do na Agên cia Re gu la-
do ra, para os Car gos Co mis si o na dos de Di -

re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Asses-
sor Ia nos ní ve is CA I e II, e ses sen ta e cin co
por cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co-
mis si o na dos de Asses so ria no ní vel III e dos 
de Assis tên cia.” (NR)

“Art. 17. .................................................
..............................................................
II – qua ren ta por cen to da re mu ne ra-

ção do car go exer ci do na Agên cia Re gu la-
do ra, para os Car gos Co mis si o na dos de Di -
re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Asses so-
ria nos ní ve is CA I e II, e ses sen ta e cin co
por cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co-
mis si o na dos de Asses so ria no ní vel III e dos 
de Assis tên cia.” (NR)

Art. 5º O art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zem bro de 1990, pas sa a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

“Art. 93. .................................................
..............................................................

§ 5º Apli ca-se à União, em se tra tan do
de em pre ga do ou ser vi dor por ela re qui si ta do,
as dis po si ções dos §§ lº e 2º des te ar ti go.

§ 6º As ces sões de em pre ga dos de
em pre sa pú bli ca ou de so ci e da de de eco no-
mia mis ta, que re ce ba re cur sos de Te sou ro
Na ci o nal para o cus te io to tal ou par ci al da
sua fo lha de pa ga men to de pes so al, in de-
pen dem das dis po si ções con ti das nos in ci-
sos I e II e §§ lº e 2º des te ar ti go, fi can do o
exer cí cio do em pre ga do ce di do con di ci o na-
do a au to ri za ção es pe cí fi ca do Mi nis té rio do 
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, ex ce to
nos ca sos de ocu pa ção de car go em co mis-
são ou fun ção gra ti fi ca da.

§ 7º O Mi nis té rio do Orça men to e Ges -
tão, com a fi na li da de de pro mo ver a com po-
si ção da for ça de tra ba lho dos ór gãos e en ti-
da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral,
po de rá de ter mi nar a lo ta ção ou o exer cí cio
de em pre ga do ou ser vi dor, in de pen den te-
men te da ob ser vân cia do cons tan te no in ci-
so I e nos §§ 2º des te ar ti go.” (NR)

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de
mar ço de 2002.

Art. 7º Re vo gam-se o art. 68 e o Ane xo XVI da Me-
di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de 2001.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  25 13073

    413JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



13074 Ter ça-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002414    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 6.530, DE 2002

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
Car gos em Co mis são de Na tu re za Espe-
ci al – NES e do Gru po-Di re ção e Asses-
so ra men to Su pe ri o res – DAS, dos Car gos
de Di re ção – CD e das Fun ções Gra ti fi ca-
das – FG das Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As re mu ne ra ções dos Car gos em Co mis-

são de Na tu re za Espe ci al – NES e do Gru po-Di re ção
e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, e dos Car gos
de Di re ção – CD das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no,
cons ti tu í das de par ce la úni ca, pas sam a ser as cons -
tan tes do Ane xo a esta lei.

§ 1º O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo ou
em pre go per ma nen te na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe-
de ral di re ta ou in di re ta, in ves ti do nos car gos a que se
re fe re o ca put des te ar ti go, po de rá op tar por uma das
re mu ne ra ções a se guir dis cri mi na das, obe de ci dos os
li mi tes fi xa dos pela Lei nº 8.852, de 4 de fe ve re i ro de
1994:

I – a re mu ne ra ção do Car go em Co mis são,
acres ci da dos anuê ni os;

II – a di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção do Car go
em Co mis são e a re mu ne ra ção do car go efe ti vo ou
em pre go; ou

III – a re mu ne ra ção do car go efe ti vo ou em pre-
go, acres ci da dos se guin tes per cen tu a is da re mu ne-
ra ção do res pec ti vo Car go em Co mis são:

a) ses sen ta e cin co por cen to da re mu ne ra ção
dos Car gos em Co mis são do Gru po DAS, ní ve is 1 e 2;

b) se ten ta e cin co por cen to da re mu ne ra ção
dos Car gos em Co mis são do Gru po DAS, ní vel 3; e

c) qua ren ta por cen to da re mu ne ra ção dos Car -
gos em Co mis são de Na tu re za Espe ci al do Gru po
DAS, ní ve is 4, 5 e 6 e dos CD, ní ve is 1, 2, 3 e 4.

§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té rio, in te-
gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção
de Car gos e Empre gos, a que se re fe re a Lei nº 7.596, 
de 10 de abril de 1987, sub me ti do ao Re gi me de De -
di ca ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de Di re ção – 
CD ou Fun ção Gra ti fi ca da – FG, nas Insti tu i ções Fe -
de ra is de Ensi no, sen do-lhe fa cul ta do op tar nos ter -
mos da alí nea b do in ci so III do § 1º do art 1º des ta lei.

* Re pu bli ca do em vir tu de de in cor re ção no an te ri or

§ 3º O do cen te a que se re fe re o § 2º ce di do para 
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral
di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, para o exer cí cio de
Car go em Co mis são de Na tu re za Espe ci al ou de Di -
re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res, de ní ve is DAS
4, DAS 5 ou DAS 6, ou equi va len tes, quan do op tan te
pela re mu ne ra ção do car go efe ti vo, per ce be rá o ven -
ci men to acres ci do da van ta gem re la ti va ao Re gi me
de De di ca ção Exclu si va.

§ 4º O acrés ci mo pre vis to no § 3º po de rá ser
per ce bi do, no caso de do cen te ce di do para o Mi nis té-
rio da Edu ca ção, para o exer cí cio de Car go em Co-
mis são ní vel DAS 3.

Art. 2º Os va lo res do Adi ci o nal de Ges tão Edu -
ca ci o nal, a que se re fe re o art. 7º da Lei nº 9.640, de
25 de maio de 1998, re la ti vos às Fun ções Gra ti fi ca-
das – FG, ní ve is 1, 2 e 3, das Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no, pas sam a ser R$344,16, R$194,19 e
R$154,33, res pec ti va men te.

Art. 3º É de res pon sa bi li da de do ór gão ces si o-
ná rio o pa ga men to da re mu ne ra ção in te gral dos
ser vi do res da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral ce di-
dos, na for ma da lei, para Esta dos e Mu ni cí pi os
para o exer cí cio de car gos equi va len tes aos de Na -
tu re za Espe ci al – NES e de DAS, de ní ve is 5 e 6, in -
clu si ve as par ce las re la ti vas às gra ti fi ca ções de de -
sem pe nho ou de pro du ti vi da de, cal cu la das em seu
va lor má xi mo.

Art. 4º O in ci so II do art. 73 da Lei nº 10.233, de 5 
de ju nho de 2001, e o in ci so II do art. 17 da Lei nº
9.986, de 18 de ju lho de 2000, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“II – qua ren ta por cen to da re mu ne ra-
ção do car go exer ci do na Agên cia Re gu la-
do ra, para os Car gos Co mis si o na dos de Di -
re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Asses so-
ria nos ní ve is CA I e II, e ses sen ta e cin co
por cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co-
mis si o na dos de Asses so ria no ní vel III e dos 
de Assis tên cia.” (NR)

Art. 5º O art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de de zem-
bro de 1990, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra-
ções:

“Art. 93. .................................................
..............................................................
§ 5º Apli ca-se à União, em se tra tan do

de em pre ga do ou ser vi dor por ela re qui si ta-

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  25 13075

    415JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



13076 Ter ça-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

do, as dis po si ções dos §§  1º e 2º des te ar ti-
go.

§ 6º As ces sões de em pre ga dos de
em pre sa pú bli ca ou de so ci e da de de eco no-
mia mis ta, que re ce ba re cur sos de Te sou ro
Na ci o nal para o cus te io to tal ou par ci al da
sua fo lha de pa ga men to de pes so al, in de-
pen dem das dis po si ções con ti das nos in ci-
sos I e II e §§ 1º e 2º des te ar ti go, fi can do o
exer cí cio do em pre ga do ce di do con di ci o na-
do a au to ri za ção es pe cí fi ca do Mi nis té rio do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, ex ce to
nos ca sos de ocu pa ção de car go em co mis-
são ou fun ção gra ti fi ca da.

§ 7º O Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, com a fi na li da de de
pro mo ver a com po si ção da for ça de tra ba lho
dos ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral, po de rá de ter mi nar a lo ta-
ção ou o exer cí cio de em pre ga do ou ser vi-
dor, in de pen den te men te da ob ser vân cia do
cons tan te no in ci so I e nos §§ lº e 2º des te
ar ti go.” (NR)

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de
mar ço de 2002.

Art. 7º Fi cam re vo ga dos o art. 68 e o Ane xo XVI
da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro
de 2001.

MENSAGEM Nº 232

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 do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Dis põe so bre a 
re mu ne ra ção dos Car gos em Co mis são de Na tu re za
Espe ci al – NES e do Gru po-Di re ção e Asses so ra-
men to Su pe ri o res – DAS, dos Car gos de Di re ção –
CD e das Fun ções Gra ti fi ca das – FG das Insti tu i ções
Fe de ra is de Ensi no, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 5 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

Em nº 107/MP

Bra sí lia, 5 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à su pe ri or de li be ra ção de Vos sa Exce -

lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to de lei que dis põe
so bre a re mu ne ra ção dos Car gos em Co mis são de
Na tu re za Espe ci al – NES e do Gru po-Di re ção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, dos Car gos de
Di re ção – CD e das Fun ções Gra ti fi ca das – FG das
Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no, no âm bi to da Admi -
nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

2. A pre sen te pro pos ta visa à me lho ria de re mu-
ne ra ção de ser vi do res que in te gram o gru po de ci só rio
e de as ses so ria, que faz fren te ao gran de de sa fio de
trans for mar a ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra, de for -
ma que esta pos sa cum prir o seu pa pel de aten der a
so ci e da de em suas de man das, ge ren ci an do ati vi da-
des de re le van te in te res se, pela na tu re za, grau de
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res pon sa bi li da de e com ple xi da de, no ta da men te as
re fe ren tes ao de sen vol vi men to de pro gra mas e pro je-
tos de cor ren tes do Pla no Plu ri a nu al – PPA
2000-2003, prin ci pal ins tru men to de pla ne ja men to de 
mé dio pra zo das ações do Go ver no, com mu dan ças
de gran de im pac to no sis te ma de pla ne ja men to e or -
ça men to fe de ra is.

3. O Pro je to de lei em pa u ta, tal como está sen -
do pro pos to, in se re-se em um con tex to am plo de im -
ple men ta ção de uma po lí ti ca de re cur sos hu ma nos,
ini ci a da em 1995, ten do como es co po a va lo ri za ção
do ser vi dor pú bli co, com re fle xos no sis te ma de re mu-
ne ra ção e nos pro ces sos de re cru ta men to e se le ção,
qua li fi ca ção e de sen vol vi men to pro fis si o nal.

4. Nes se sen ti do, foi fe i ta a re vi são de di ver sas
es tru tu ras re mu ne ra tó ri as, abran gen do a qua se to ta-
li da de dos ser vi do res per ten cen tes às car re i ras or ga-
ni za das, com a in tro du ção e a con so li da ção de par ce-
las va riá ve is vin cu la das ao de sem pe nho ins ti tu ci o nal
e in di vi du al, que per mi tem o re co nhe ci men to das
com pe tên ci as pro fis si o na is e a re tri bu i ção pro por ci o-
nal à con tri bu i ção do ser vi dor para o atin gi men to dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

5. Dan do con ti nu i da de ao ci clo de re vi são das
es tru tu ras sa la ri a is dos ser vi do res pú bli cos, o que se
pro põe é que se jam al te ra dos os va lo res da re mu ne-
ra ção dos ocu pan tes dos Car gos em Co mis são de
Na tu re za Espe ci al – NES, do Gru po-Di re ção e Asses -
so ra men to Su pe ri o res – DAS e dos Car gos de Di re-
ção – CD e Fun ções Gra ti fi ca das – FG das Insti tu i-
ções Fe de ra is de Ensi no, bem como o per cen tu al de
op ção a que fa zem jus os ser vi do res de ten to res de
car gos efe ti vos, com ex ten são para os Car gos Co mis-
si o na dos ge ren ci a is e de as ses so ria das Agên ci as
Re gu la do ras, ado tan do-se um mes mo per cen tu al
para car gos de mes ma na tu re za e ní vel.

6. Cum pre res sal tar que a re tri bu i ção dos car -
gos co mis si o na dos foi fi xa da por in ter mé dio da Lei nº
9.030, de 13 de mar ço de 1995, sem qual quer atu a li-
za ção pos te ri or, o que aca bou por au men tar con si de-
ra vel men te a di fe ren ça já exis ten te en tre a re mu ne ra-
ção dos car gos de di re ção es tra té gi ca na Admi nis tra-
ção Pú bli ca e a de seus pa res na ini ci a ti va pri va da,
tor nan do os pri me i ros pou co com pe ti ti vos e con se-
qüen te men te le van do à per da de pro fis si o na is al ta-
men te qua li fi ca dos.

7. Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
con si de ra do ple na men te aten di do, uma vez que as
des pe sas re la ti vas à me di da em pa u ta em 2002. da
or dem de RS 60,4 mi lhões, en con tram-se pre vis tas
no Pro je to de Lei Orça men tá ria Anu al, com re cur sos

alo ca dos em fun ci o nal es pe cí fi ca jun to ao Mi nis té rio
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, sen do ab sor-
vi das pela mar gem li qui da de ex pan são para des pe-
sa~ de ca rá ter con ti nu a do cal cu la da e de mons tra da
no ane xo a lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para 2002.

8. Nos exer cí ci os de 2003 e sub se qüen tes, a
des pe sa es ti ma da em R$69,7 mi lhões re pre sen ta rá
um acrés ci mo de R$9,3 mi lhões em re la ção a 2002,
mon tan te que re du zi rá a mar gem lí qui da de ex pan são
para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do da que les exer cí-
ci os, o que se mos tra com pa tí vel com o au men to de re -
ce i ta de cor ren te do cres ci men to real da eco no mia pre -
vis to, con for me de mons tra a sé rie his tó ri ca re la ti va à
am pli a ção da base de ar re ca da ção nos úl ti mos anos.

9. Se rão abran gi dos por esta me di da vin te e
sete mil tre zen tos e qua ren ta ser vi do res ocu pan tes
de Car gos em Co mis são, sen do qua ren ta de Na tu re-
za Espe ci al – NES, de zes se te mil no ve cen tos e qua -
ren ta e oito do Gru po-Di re ção e Asses so ra men to Su -
pe ri o res – DAS, três mil e qua ren ta Car gos de Di re-
ção – CD e seis mil tre zen tos e doze Fun ções Gra ti fi-
ca das – FG das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no, além
de no ve cen tos e doze Car gos Co mis si o na dos das
Agên ci as Re su la do ras.

10.Faz par te ain da des te Pro je to de Lei a pro-
pos ta de al te ra ção do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
de zem bro, 1990, com vis tas a am pli ar as pos si bi li da-
des de ces são quan do se tra tar de em pre ga dos de
em pre sa pú bli ca ou de so ci e da de de eco no mia mis ta,
que re ce ba re cur sos deo Te sou ro Na ci o nal para o
cus te io to tal ou par ci al da sua fo lha de pa ga men to de
pes so al.

11. Estas. Se nhor Pre si den te, são as ra zões que 
me le vam a sub me ter à ele va da apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro je to de lei.

Res pe i to sa men te,  – Gu i lher me Go mes Dias,
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis Da União, das
Au tar qui as e das Fun da ções Pú bli cas Fe -
de ra is.

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

TÍTULO III
Dos Di re i tos e Van ta gens

....................................................................................
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CAPÍTULO V
Dos Afas ta men tos

SE ÇÃO I
Do Afas ta men to para Ser vir
a ou tro Órgão ou Enti da de

Art. 93. O ser vi dor po de rá ser ce di do para ter
exer cí cio em ou tro ór gão ou en ti da de dos Po de res da
União, dos Esta dos. ou do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni-
cí pi os, nas se guin tes hi pó te ses:

* Art. 93 ca put com re da ção dada pela Lei nº
8.270, de 17-12-1991.

I – para exer cí cio de car go em co mis são ou fun -
ção de con fi an ça;

* Inci so I com re da ção dada pela Lei nº 8.270, de 
17-12-1991;

II – em ca sos pre vis tos em leis es pe cí fi cas.
* Inci so II com re da ção dada pela Lei nº 8.270,

de 1 7-12/1991.
§ 1º Na hi pó te se do in ci so I, sen do a ces são

para ór gãos ou en ti da des dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral ou dos Mu ni cí pi os, o ônus da re mu ne ra ção será
do ór gão ou en ti da de ces si o ná ria, man ti do o ônus
para  ce den te nos de ma is ca sos.

*1º com re da ção dada pela Lei nº 8.270, de
l7-121991.

§ 2º Na hi pó te se de o ser vi dor ce di do à em pre sa
pú bli ca ou so ci e da de de eco no mia mis ta, nos ter mos
das res pec ti vas nor mas, op tar pela re mu ne ra ção do
car go efe ti vo, a en ti da de ces si o ná ria efe tu a rá o re em-
bol so das des pe sas re a li za das pelo ór gão ou en ti da-
de de ori gem.

* 2º com re da ção dada pela Lei n 8.270, de
17-12-1991.

§ 3º A ces são far-se-á me di an te por ta ria pu bli-
ca da no Diá rio Ofi ci al da União.

*§ 3º com re da ção dada pela Lei nº 8.270, de
17-12-1991.

§ 4º Me di an te au to ri za ção ex pres sa do Pre si-
den te da Re pú bli ca, o ser vi dor do Po der Exe cu ti vo
po de rá ter exer cí cio em ou tro ór gão da Admi nis tra ção
Fe de ral di re ta que não te nha qua dro pró prio de pes -
so al, para fim de ter mi na do e a pra zo cer to.

*§ 4º acres cen ta do pela Lei nº 8.270, de
17-12-1991.

§ 5º Apli cam-se à União, em se tra tan do de em -
pre ga do ou ser vi dor por ela re qui si ta do, as re gras
pre vis tas nos §§ lº e 2º des te ar ti go, con for me dis pu-
ser o re gu la men to, ex ce to quan do se tra tar de em pre-
sas pú bli cas ou so ci e da des de eco no mia mis ta que
re ce bam re cur sos fi nan ce i ros do Te sou ro Na ci o nal

para o cus te io to tal ou par ci al da sua fo lha de pa ga-
men to de pes so al.

* § 5º acres cen ta do pela Lei nº 9.527, de
10-12-1997

SEÇÃO II
Do Afas ta men to para Exercício de Man da to Ele ti vo

Art. 94. Ao ser vi dor in ves ti do em man da to ele ti-
vo apli cam-se as se guin tes dis po si ções:

I – tra tan do-se de man da to fe de ral, es ta du al ou
dis tri tal, fi ca rá afas ta do do car go;

II – in ves ti do no man da to de Pre fe i to, será afas -
ta do do car go, sen do-lhe fa cul ta do op tar pela sua re -
mu ne ra ção;

III – in ves ti do no man da to de ve re a dor;
a) ha ven do com pa ti bi li da de de ho rá rio, per ce-

be rá as van ta gens de seu car go, sem pre ju í zo da re -
mu ne ra ção do car go ele ti vo;

b) não ha ven do com pa ti bi li da de de ho rá rio, será 
afas ta do do car go, sen do-lhe fa cul ta do op tar nela sua 
re mu ne ra ção.

§ 1º No caso de afas ta men to do car go, o ser vi-
dor con tri bu i rá para a se gu ri da de so ci al como se em
exer cí cio es ti ves se.

§ 2º O ser vi dor in ves ti do em man da to ele ti vo ou
clas sis ta não po de rá ser re mo vi do ou re dis tri bu í do de
ofí cio para lo ca li da de di ver sa da que la onde exer ce o
man da to.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.852, DE 4 FEVEREIRO DE 1994

Dis põe so bre a apli ca ção dos ar ti-
gos 37, in ci sos XI e XII, e 39, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, dá ou tras pro vi dên-
ci as.

Art. 1º Para os efe i tos des ta Lei, a re tri bu i ção pe -
cu niá ria de vi da na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di-
re ta e fun da ci o nal de qual quer dos Po de res da União
com pre en de:

I – como ven ci men to bá si co:
a) a re tri bu i ção a que se re fe re a art. 40 da Lei nº

8.112, de 11 de de zem bro de 1990, de vi da pelo efe ti-
vo exer cí cio do car go, para os ser vi do res ci vis por ela
re gi dos;

b) o sol do de fi ni do nos ter mos do art. 6º da Lei
nº 8.237, de 30 de se tem bro de 1991, para os ser vi do-
res mi li ta res;

c) o sa lá rio bá si co es ti pu la do em pla nos ou ta -
be las de re tri bu i ção ou nos con tra tos de tra ba lho,
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con ven ções, acor dos ou dis sí di os co le ti vos, para os
em pre ga dos de em pre sas pú bli cas, de so ci e da des
de eco no mia mis ta, de suas sub si diá ri as, con tro la das
ou co li ga das, ou de qua is quer em pre sas ou en ti da-
des de cujo ca pi tal ou pa tri mô nio o po der ou in di re to,
in clu si ve em vir tu de de pú bli co te nha o con tro le di re to
in cor po ra ção ao pa tri mô nio pú bli co;

II – como ven ci men tos, a soma do ven ci men to
bá si co com as van ta gens per ma nen tes re la ti vas ao
car go, em pre go, pos to ou gra du a ção;

III – como re mu ne ra ção, a soma dos ven ci men-
tos com os adi ci o na is de ca rá ter in di vi du al e de ma is
van ta gens, nes tas com pre en di das as re la ti vas à na tu-
re za ou ao lo cal de tra ba lho e a pre vis ta no art. 62 da
Lei nº 8.112, de 1990, ou ou tra paga sob o mes mo
fun da men to, sen do ex clu í das:

a) diá ri as;
b) aju da de cus to em ra zão de mu dan ça de

sede ou in de ni za ção de trans por te;
c) au xí lio far da men to;
d) gra ti fi ca ção de com pen sa ção or gâ ni ca, a que 

se re fe re o art. 18 da Lei nº 8.237, de 1991;
e) sa lá rio-fa mí lia;
f) gra ti fi ca ção ou adi ci o nal na ta li no, ou dé ci-

mo-ter ce i ro sa lá rio;
g) abo no pe cu niá rio re sul tan te da con ver são de

até 1/3 (um ter ço) das fé ri as;
h) adi ci o nal ou au xi lio na ta li da de;
i) adi ci o nal ou au xi lio fu ne ral;
j) adi ci o nal de fé ri as, até o li mi te de 1/3 (um ter -

ço) so bre a re tri bu i ção ha bi tu al;
l) adi ci o nal pela pres ta ção de ser vi ço ex tra or di-

ná rio, para aten der si tu a ções ex cep ci o na is e tem po-
rá ri as, obe de ci dos os li mi tes de du ra ção pre vis tos em 
lei, con tra tos, re gu la men tos, con ven ções, acor dos ou
dis sí di os co le ti vos e des de que o va lor pago não ex -
ce da em mais de 50% (cin qüen ta por cen to) o es ti pu-
la do para a hora de tra ba lho na jor na da nor mal;

m) adi ci o nal no tur no, en quan to o ser vi ço per-
ma ne cer sen do pres ta do em ho rá rio que fun da men te
sua con ces são;

n) adi ci o nal por tem po de ser vi ço;
o) con ver são de li cen ça-prê mio em pe cú nia fa cul-

ta da para os em pre ga dos de em pre sa pú bli ca ou so ci e-
da de de eco no mia mis ta por ato nor ma ti vo, es ta tu tá rio
ou re gu la men tar an te ri or a lº de fe ve re i ro de 1994;

p) adi ci o nal de in sa lu bri da de, de pe ri cu lo si da de
ou pelo exer cí cio de ati vi da des pe no sas per ce bi do
du ran te o pe río do era que o be ne fi ciá rio es ti ver su je i-
ta às con di ções ou aos ris cos que de ram ca u sa à sua
con ces são;

q) hora re pou so e ali men ta ção e adi ci o nal de
so bre a vi so, a que se re te rem, res pec ti va men te, o in ci-
so II do art. 3º e o in ci so II do art. 6º da Lei nº 5.811,  de 
11 de ou tu bro de 1972;

r) ou tras par ce las cujo ca rá ter in de ni za tó rio es -
te ja de fi ni do em lei, ou seja re co nhe ci do no âm bi to
das em pre sas pu bli cas e so ci e da des de eco no mia
mis ta, por ato do Po der Exe cu ti vo.

§ lº O dis pos to no in ci so III abran ge adi an ta men-
tos des pro vi dos de na tu re za in de ni za tó ria.

§ 2º As par ce las de re tri bu i ção ex clu í das do al -
can ce do in ci so III não po de rão ser cal cu la das so bre
base su pe ri or ao li mi te es ta be le ci do no art. 3º.

Art. 2º Para os fins do in ci so XII do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o ma i or va lor de ven ci men tos
cor res pon de rá, no Po der Exe cu ti vo, a no má xi mo
90% (no ven ta por cen to) da re mu ne ra ção de vi da a
Mi nis tro de Esta do.

* Ver Me di da Pro vi só ria nº 2.215-10, de 31 de
agos to de 2001.
....................................................................................
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10,
DE 31 DE AGOSTO DE 2001

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção da
re mu ne ra ção dos mi li ta res das For ças
Arma das, al te ra as Leis nºS 3.765, de 4 de 
maio de 1960, e 6.880, de 9 de de zem bro
de 1980, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:
....................................................................................

Art. 40. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção, ge ran do efe i tos fi nan ce i-
ros a par tir de 1º de ja ne i ro de 2001.

Art. 41. Fi cam re vo ga dos o art. 2º, os §§ 1º, 2º,
3º 4º e 5º do art. 3º, os arts. 5º, 6º, 8º, 16, 17, 18, 19 e
22 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, a alí nea j do 
in ci so IV e o § lº do art. 5º, o § 5º do art. 63, a alí nea a
do § 1º do art. 67, o art. 68, os §§ 4º e 5º do art. l10, os
in ci sos II, IV e V, e os § 2º e 3º do art. 137, os arts. 138, 
156 e 160 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de 1980,
o art. 7º da Lei nº 7.412, de 6 de de zem bro de 1985, o
art. 2º da Lei nº 7.961, de 21 de de zem bro de 1989, o
art. 29 da Lei nº 8.216, de 13 de agos to de 1991, a Lei
nº 8.237, de 30 de se tem bro de 1991, o art. 6º da Lei
nº 8.448, de 21 de ju lho de 1992, os arts. 6º e 8º da Lei 
nº 8.622, de 19 de ja ne i ro de 1993, a Lei De le ga da nº
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12, de 7 de agos to de 1992, o in ci so I do art. 2º e os
arts. 20, 25, 26 e 27 da Lei nº 8.460, de 17 de se tem-
bro de 1992, o art. 2º da Lei nº 8.627, de 19 de fe ve re i-
ro de 1993, a Lei nº 8.717, de 14 de ou tu bro de 1993,
a alí nea b, do in ci so I do art. 1º da Lei nº 8.852, de 4 de 
fe ve re i ro de 1994, os arts. 3º e 6º da Lei nº 9.367, de
16 de de zem bro de 1996, os arts. 1º ao 4º e 6º da Lei
nº 9.442, de 14 de mar ço de 1997, a Lei nº 9.633, de
12 de maio de 1998, e a Me di da Pro vi só ria nº 2.188-9, 
de 24 de agos to de 2001.

Bra sí lia, 31 de agos to de 2001; 180º da Inde-
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Ge ral-
do Ma ge la da Cruz Qu in tão – Pe dro Ma lan – Mar -
tus Ta va res.

LEI Nº 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 200, de 25 de fe ve re i ro de 1967, mo di fi-
ca do pelo De cre to-Lei nº 900, de 29 de
de zem bro de 1969, e pelo De cre to-Lei nº
2.299, de 21 de no vem bro de 1986, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º O De cre to-lei nº 200, de 25 de fe ve re i ro
de 1967, al te ra do pelo De cre to-lei nº 900, de 29 de
se tem bro de 1969, e pelo De cre to-lei nº 2.299, de 21
de no vem bro de 1986, pas sa a vi go rar com as se guin-
tes al te ra ções:

I – o in ci so II do art. 4º fica acres ci do da se guin te
alí nea d, pas san do o atu al § 1º a pa rá gra fo úni co, na
for ma aba i xo:

“Art. 4º ...................................................
II – ........................................................
d) fun da ções pú bli cas.
..............................................................

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des com pre en di das
na Admi nis tra ção Indi re ta vin cu lam-se ao Mi nis té rio
em cuja área de com pe tên cia es ti ver en qua dra da sua 
prin ci pal ati vi da de.

II – o art. 5º fica acres ci do de um in ci so e um pa -
rá gra fo, a se rem nu me ra dos, res pec ti va men te, como
in ci so IV e § 3º na for ma aba i xo:

“Art. 5º ..................................................
..............................................................
IV – Fun da ção Pú bli ca – a en ti da de

do ta da de per so na li da de ju rí di ca de di re i to

pri va do, sem fins lu cra ti vos, cri a da em vir tu-
de de au to ri za ção le gis 1a ti va, para o de sen-
vol vi men to de ati vi da des que não exi jam
exe cu ção por ór gãos ou en ti da des de di re i to
pú bli co, com au to no mia ad mi nis tra ti va, pa tri-
mô nio pró prio ge ri do pe los res pec ti vos ór-
gãos de di re ção, e fun ci o na men to cus te a do
por re cur sos da União e de ou tras fon tes.

..............................................................
§ 3º As en ti da des de que tra ta o in ci so

IV des te ar ti go ad qui rem per so na li da de ju rí-
di ca com a ins cri ção da es cri tu ra pú bli ca de
sua cons ti tu i ção no Re gis tro Ci vil de Pes so-
as Ju rí di cas, não se lhes apli can do as de-
ma is dis po si ções do Có di go Ci vil con cer-
nen tes às fun da ções.

Art. 2º São clas si fi ca das como fun da ções pú-
bli cas as fun da ções que pas sa ram a in te grar a
Admi nis tra ção Fe de ral Indi re ta, por for ça do dis pos-
to no § 2º do art. 4º do De cre to-lei nº 200, de 25 de
fe ve re i ro de 1967, na re da ção dada pelo De cre to-lei
nº 2.299, de 21 de no vem bro de 1986.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.640, DE 25 DE MAIO DE 1998

Dis põe so bre o nú me ro de car gos
de di re ção e fun ções gra ti fi ca das das
ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or,
dos Cen tros Fe de ra is de Edu ca ção Tec-
no ló gi ca, das Esco las Agro téc ni cas Fe-
de ra is, das Esco las Téc ni cas Fe de ra is,
das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Mi li-
tar, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 7º É cri a do o Adi ci o nal de Ges tão Edu ca ci o-

nal, de vi do aos ocu pan tes dos car gos re fe ri dos no ar -
ti go an te ri or, ob ser va do o dis pos to no ar ti go se guin te.

Pa rá gra fo úni co. Em fun ção do dis pos to nes te
ar ti go, os va lo res de re mu ne ra ção atri bu í dos aos Car-
gos de Di re ção e Fun ções Gra ti fi ca das das Insti tu i-
ções Fe de ra is de Ensi no pas sam a ser os cons tan tes
dos Ane xos V e VI des ta lei.

Art. 8º O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo ou
em pre go per ma nen te na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe-
de ral di re ta ou in di re ta e in ves ti do em Car go de Di re-
ção de Insti tu i ção Fe de ral de Ensi no, po de rá op tar,
ex clu si va men te, por uma das se guin tes es tru tu ras de
re mu ne ra ção:
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I – pela re mu ne ra ção to tal do car go de di re ção;
ou

II – pela sua re mu ne ra ção acres ci da da par ce la
va riá vel cor res pon den te à di fe ren ça en tre o va lor to tal
atri bu í do ao car go de di re ção e tal re mu ne ra ção: ou

III – pela sua re mu ne ra ção acres ci da de 25%
(vin te e cin co por cen to) do va lor to tal do car go de di -
re ção.

§ 1º No caso da op ção re fe ri da no in ci so I, o ser -
vi dor per ce be rá so men te a re mu ne ra ção to tal do car -
go de di re ção acres ci da do adi ci o nal por tem po de
ser vi ço.

§ 2º Para fins do cál cu lo da par ce la va riá vel re fe-
ri da no in ci so II, con si de ra-se re mu ne ra ção do ser vi-
dor aque la de fi ni da no in ci so III do art. I da Lei nº
8.852, de 4 de fe ve re i ro de 1994.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
Trans por tes Aqua viá rio e Ter res tre, cria o 
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí-
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to Na ci o nal de Infra es tru tu ra
de Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO VI
Das Agên ci as Na ci o na is de Re gu la ção
dos Trans por tes Ter res tre e Aqua viá rio

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

SEÇÃO VII
Dos Qu a dros de Pes so al

....................................................................................
Art. 73. Os ocu pan tes dos Car gos Co mis si o na-

dos a que se re fe re o in ci so IV do art. 70, mes mo
quan do re qui si ta dos de ou tros ór gãos ou en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca, re ce be rão re mu ne ra ção
con for me a Ta be la V do Ane xo I.

Pa rá gra fo úni co. Os ocu pan tes dos car gos a que 
se re fe re o ca put po de rão op tar por re ce ber a re mu-
ne ra ção do seu car go efe ti vo ou em pre go per ma nen-
te no ór gão de ori gem, acres ci do do va lor re mu ne ra-
tó rio adi ci o nal cor res pon den te a:

I – par ce la re fe ren te à di fe ren ça en tre a re mu ne-
ra ção de seu car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te
de ori gem e o va lor re mu ne ra tó rio do car go exer ci do
na Agên cia: ou

II – vin te e cin co por cen to da re mu ne ra ção do
car go exer ci do na Agên cia, para os Car gos Co mis si o-
na dos de Di re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Asses -
so ria nos ní ve is CA 1 e CA II, e cin qüen ta e cin co por
cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co mis si o na dos de 
Asses so ria, no ní vel CA III, e dos de Assis tên cia.

Art. 74. Os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos a
que se re fe re o in ci so V do art. 70 são de ocu pa ção pri -
va ti va de em pre ga dos do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo e
dos Qu a dros de Pes so al Espe cí fi co e em Extin ção de
que tra tam os arts. 113 e 114 e de re qui si ta dos de ou -
tros ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. Ao ocu pan te de Car go Co mis-
si o na do Téc ni co será pago um va lor acres ci do ao sa -
lá rio ou ven ci men to, con for me a Ta be la VI do Ane xo I
des ta Lei.

* Ver Me di da Pro vi só ria Nº 2.217-3, de 4 de
se tem bro de 2001.
....................................................................................
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3,
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra a lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra-
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res-
tre. Cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra-
ção de Po lí ti cas de Trans por te, à Agên cia
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, à
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua-
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra es tru tu ra de Trans por tes, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a 
se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º A Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
....................................................................................

“Art. 74.  Os Car gos Co mis si o na dos
Téc ni cos a que se re fe re o in ci so V do
art.70 são de ocu pa ção pri va ti va de em pre-
ga dos do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo e dos
Qu a dros de Pes so al Espe cí fi co e em Extin -
ção de que tra tam os arts. 113 e 114-A e de
re qui si ta dos de ou tros ór gãos e en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca.

.....................................................”(NR)
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre a ges tão de re cur sos
hu ma nos das agên ci as re gu la do ras e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 17. Os ocu pan tes de Car go Co mis si o na do,

mes mo quan do re qui si ta dos de ou tros ór gãos e en ti-
da des da Admi nis tra ção Pú bli ca, po de rão re ce ber a
re mu ne ra ção do car go na Agên cia ou a de seu car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te no ór gão ou na en ti-
da de de ori gem, op tan do, nes te caso, por re ce ber va -
lor re mu ne ra tó rio adi ci o nal cor res pon den te a:

I – par ce la re fe ren te à di fe ren ça en tre a re mu ne-
ra ção de seu car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te
de ori gem e o va lor re mu ne ra tó rio do car go exer ci do
na Agên cia: ou

II – vin te e cin co por cen to da re mu ne ra ção do
car go exer ci do na Agên cia, para os Car gos Co mis si o-
na dos de Di re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Asses -
so ria nos ní ve is CA I e CA II, e cin qüen ta e cin co por
cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co mis si o na dos de 
Asses so ria, no ní vel CA III, e dos de Assis tên cia.

Art. 18. O Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão di vul ga rá, no pra zo de trin ta dias a
con tar da pu bli ca ção des ta lei, ta be la es ta be le cen do
as equi va lên ci as en tre os Car gos Co mis si o na dos e
Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos pre vis tos no Ane xo
II e os Car gos em Co mis são do Gru po-Di re ção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, para efe i to de
apli ca ção de le gis la ções es pe ci fi cas re la ti vas à per -
cep ção de van ta gens, de ca rá ter re mu ne ra tó rio ou
não, por ser vi do res ou em pre ga dos pú bli cos.
....................................................................................
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.229-43,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra-
ção e or ga ni za ção de car re i ras, car gos e
fun ções co mis si o na das téc ni cas no âm -
bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral di-
re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:
....................................................................................

Art. 68. A re mu ne ra ção dos Car gos em Co mis-
são de Na tu re za Espe ci al – NES e do Gru po Di re ção
e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6,

e dos Car gos de Di re ção das Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no, pas sa a ser cons ti tu í da de uma úni ca par ce la
nos va lo res cons tan tes do Ane xo XVI des ta Me di da
Pro vi só ria.

§ 1º O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo ou
em pre go per ma nen te na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe-
de ral di re ta ou in di re ta, in ves ti do nos car gos a que se
re fe re o ca put des te ar ti go, po de rá op tar por uma das
re mu ne ra ções a se guir dis cri mi na das, obe de ci dos os
li mi tes fi xa dos pela Lei nº 8.852, de 4 de fe ve re i ro de
1994:

I – a re mu ne ra ção do Car go em Co mis são ou de 
Di re ção, acres ci da dos anuê ni os;

II – a di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção do Car go
em Co mis são ou de Di re ção e a re mu ne ra ção do car -
go efe ti vo ou em pre go; ou

III – a re mu ne ra ção do car go efe ti vo ou em pre-
go, acres ci da dos se guin tes per cen tu a is da re mu ne-
ra ção do res pec ti vo Car go em Co mis são ou de Di re-
ção:

a) ses sen ta por cen to da re mu ne ra ção dos car -
gos DAS ní ve is 1, 2 e 3;

b) vin te e cin co por cen to dos car gos NES e
DAS ní ve is 4. 5 e 6; e

c) qua ren ta por cen to dos CD ní ve is 1, 2, 3 e 4.
§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té rio, in te-

gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção
de Car gos e Empre gos, a que se re fe re a Lei nº 7.596,
de 10 de abril de 1987, sub me ti do ao Re gi me de De -
di ca ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de Di re ção – 
CD ou Fun ção Gra ti fi ca da – FG, nas Insti tu i ções Fe -
de ra is de Ensi no, sen do-lhe fa cul ta do op tar nos ter -
mos da alí nea c, in ci so III, § 1º, des te ar ti go.

§ 3º O do cen te a que se re fe re o § 2º ce di do para 
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral
di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, para o exer cí cio de
Car go em Co mis são de Na tu re za Espe ci al ou de Di -
re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res, de ní ve is DAS
6, DAS 5 ou DAS 4, ou equi va len tes, quan do op tan te
pela re mu ne ra ção do car go efe ti vo, per ce be rá o ven -
ci men to acres ci do da van ta gem re la ti va ao Re gi me
de De di ca ção Exclu si va.

§ 4º O acrés ci mo pre vis to no § 3º po de rá ser
per ce bi do, no caso de do cen te ce di do para o Mi nis té-
rio da Edu ca ção, para o exer cí cio de Car go em Co-
mis são de ní vel DAS 3.

Art. 69. Caso ve nha a ser ex tin ta au tar quia ou
fun da ção em cujo Qu a dro de Lo ta ção de Pes so al se
in clu am Pro cu ra do res Fe de ra is, es tes se rão re dis tri-
bu í dos para ou tras en ti da des.
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 2002
(Nº 4.680/2001, na Casa de ori gem)

Re gu la men ta o exer cí cio das ati vi-
da des pro fis si o na is de Yôga e cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Yôga.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O exer cí cio das ati vi da des pro fis si o na is

de Yôga e a de sig na ção de Pro fis si o nal de Yôga são
prer ro ga ti vas dos pro fis si o na is re gu lar men te re gis tra-
dos nos Con se lhos Re gi o na is de Yôga.

Pa rá gra fo úni co. Os dis po si ti vos des ta Lei apli -
cam-se aos pro fis si o na is de Yôga, Yóga, Ioga, in de-
pen den te men te da gra fia e pro nún cia ado ta das, sem
dis cri mi na ções.

Art. 2º Fi cam cri a dos o Con se lho Fe de ral e os
Con se lhos Re gi o na is de Yôga, que nor ma ti za rão e
re gu la rão o exer cí cio des sas ati vi da des pro fis si o na is.

§ 1º Os Con se lhos Re gi o na is de Yôga de ve rão
con va li dar e re gis trar os cer ti fi ca dos e di plo mas an te-
ri or men te ex pe di dos por cur sos re gu la res.

§ 2º Os pro fis si o na is de Yôga que es te jam no
exer cí cio da pro fis são po de rão se ha bi li tar pe ran te os
Con se lhos Re gi o na is.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.680, DE 2001

Re gu la men ta o exer cí cio das ati vi-
da des pro fis si o na is de Yôga e cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Yôga,

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O exer cí cio das ati vi da des pro fis si o na is

de Yôga e a de sig na ção de Pro fis si o nal de Yôga são
prer ro ga ti vas dos pro fis si o na is re gu lar men te re gis tra-
dos nos Con se lhos Re gi o na is de Yôga.

Art. 2º Fi cam cri a dos o Con se lho Fe de ral e os
Con se lhos Re gi o na is de Yôga, que nor ma ti za rão e
re gu la rão o exer cí cio des sas ati vi da des pro fis si o na is.

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

Jus ti fi ca ção

O Yôga é uma fi lo so fia mul ti mi le nar da Índia, in -
tro du zi da no Bra sil há mais de 50 anos, sem ter sido,
até hoje, re gu la men ta da.

Sua de fi ni ção for mal: “Yôga é qual quer me to do-
lo gia es tri ta men te prá ti ca que con du za ao au to co nhe-
ci men to”.

Para tan to, o Yôga se uti li za ex clu si va men te de
téc ni cas, a sa ber: res pi ra tó ri os, lin gua gem ges tu al,
pu ri fi ca ção das mu co sas, vo ca li za ções, téc ni cas cor -
po ra is, re la xa men to, con cen tra ção, me di ta ção etc.

Evi den te men te tais prá ti cas não são anó di nas.
Nas mãos de um ins tru tor qua li fi ca do, a uti li za ção do
Yôga é su ma men te be né fi ca à sa ú de e à qua li da de
de vida. Por ou tro lado, nas mãos de um le i go des qua-
li fi ca do, a si tu a ção pode tran si tar des de a com ple ta
ino cu i da de (caso em que o alu no es ta ria sen do es po-
li a do, pa gan do por um efe i to que não ocor re rá) até
da nos à in te gri da de fí si ca e à sa ni da de men tal.

Por isso, é uma ques tão de res pe i to à vida e à
sa ú de da po pu la ção, bem como de pro te ção do con -
su mi dor con tra o char la ta nis mo, re gu la men tar o exer -
cí cio des sa pro fis são.

O pre sen te pro je to é fru to de uma pro fun da dis -
cus são en tre os pro fis si o na is des sa no bre e mi le nar
arte, que vem sen do pu xa da pelo Mes tre De Rose há
mais de vin te anos en tre os ins tru to res de Yôga de di -
ver sas mo da li da des. Emba sa-se, por tan to, na ex pe-
riên cia de pra ti can tes qua li fi ca dos, que in tro du zi ram o 
Yôga nas uni ver si da des fe de ra is e ca tó li cas bra si le i-
ras como cur so de ex ten são uni ver si tá ria para for ma-
ção de ins tru to res de Yôga, des de a dé ca da de 70.

Não pode o Yôga fi car su je i to aos ór gãos fis ca li-
za do res de edu ca ção fí si ca, como pro põem al guns,
pe las pro fun das di fe ren ças en tre es sas duas pro fis-
sões, o que não com pre en de ne nhum de mé ri to para
ne nhu ma de las, mas o re co nhe ci men to de uma re a li-
da de ini lu dí vel, a de que os seus con ce i tos e ob je ti vos
são não só di fe ren tes, como até mes mo opos tos em
ques tões crí ti cas.

Tam bém não é ad mis sí vel que uma pro fis são
que tem uma his tó ria mul ti mi le nar, que é cé le bre
como uma das mais res pe i ta das con quis tas da hu ma-
ni da de, con ti nue a ser exer ci da ao sa bor do im pro vi-
so, cam po aber to a toda e qual quer pes soa sem o
me nor co nhe ci men to da ma té ria, mas que em ba ra lha
uma cons te la ção de dis ci pli nas apó cri fas (mu i tas ve -
zes in com pa tí ve is en tre si), mes cla tudo e dá a essa
pe ri go sa mis tu ra sin cré ti ca o fal so nome de Yôga
para ilu dir o con su mi dor.

Por tudo isso, pe di mos aos nos sos pa res o apo -
io para a re gu la men ta ção do exer cí cio da pro fis são de 
ins tru tor de Yôga, de for ma au tô no ma, ga ran tin do a
qua li da de do en si no des sa fi lo so fia, cuja ori gem si -
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tua-se no pe río do pro to-his tó ri co da Índia, e que me -
re ce, por isso, ser pre ser va da sem des vir tu a men tos.

Sala das Ses sões, 16 de maio de 2001 –  De pu-
ta do Aldo Re be lo.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002
(Nº 1.210/99, na Casa de ori gem)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517,
de 23 de ou tu bro de 1968, que dis põe so -
bre o exer cí cio da pro fis são de Mé di co
Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe de ral e 
Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, 

de 23 de ou tu bro de 1968, para cri ar o Con se lho Re -
gi o nal de Me di ci na Ve te ri ná ria do Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º O art. 11, ca put, da Lei nº 5.517, de 23 de 
ou tu bro de 1968, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 11. A Ca pi tal da Re pú bli ca será
sede do Con se lho Fe de ral de Me di ci na Ve-
te ri ná ria, com ju ris di ção em todo o ter ri tó rio
na ci o nal, a ele su bor di na dos os Con se lhos
Re gi o na is, se di a dos nas ca pi ta is dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

....................................................”(NR)
Art. 3º Re vo gam–se o pa rá gra fo úni co

do art. 11 e as alí ne as a, b, c e d do art. 29,
da Lei nº 5.517, de 23 de ou tu bro de 1968.

Art. 4º Ca be rá ao Con se lho Fe de ral de Me di ci-
na Ve te ri ná ria pro ce der à or ga ni za ção e ins ta la ção
do Con se lho Re gi o nal de Me di ci na Ve te ri ná ria do
Dis tri to Fe de ral, no pra zo de no ven ta dias a par tir da 
data de pu bli ca ção des ta lei.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 20 de ju nho de 2002. – 
Aé cio Ne ves.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.210, DE 1999

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517,
de 23 de ou tu bro de 1968, que dis põe so -
bre o exer cí cio da pro fis são de Mé di co
Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe de ral e 
Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 5.517, de 23 de ou tu bro

de 1968, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

..............................................................
Art. 11. A Ca pi tal da Re pú bli ca será

sede do Con se lho Fe de ral de Me di ci na Ve te-
ri ná ria com ju ris di ção em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, a ele su bor di na dos os Con se lhos Re -
gi o na is, se di a dos nas ca pi ta is dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os. (NR)

Pa rá gra fo úni co. (Re vo ga do)

Art. 2º Re vo ga-se o pa rá gra fo úni co do art. 11,
e as alí ne as a, b,  c e d do art. 29 da Lei nº 5.517,
de 23 de ou tu bro de l968.

Art. 3º Ca be rá ao Con se lho Fe de ral de Me di ci na
Ve te ri ná ria pro ce der à or ga ni za ção e Insta la ção do
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na Ve te ri ná ria do Dis tri-
to Fe de ral, no pra zo de 90 (no ven ta) dias a par tir da
pu bli ca ção des ta lei.

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 5.5l7/68 foi edi ta da em um con tex to no 
qual o guan ti ta ti vo de mé di cos ve te ri ná ri os no Dis -
tri to Fe de ral era, sem dú vi da al gu ma, bas tan te re -
du zi do.

Pas sa dos trin ta e um anos, o nú me ro de mé di-
cos ve te ri ná ri os no DF, já ul tra pas sa os 500 pro fis si o-
na is, nú me ro ma i or que no Espí ri to San to, Ma ra nhão,
Pi a uí, Ala go as e Pa ra í ba, sen do duas ve zes ma i or
que no Rio Gran de do Nor te, Ron dô nia e Tocan tins,
qua tro ve zes ma i or que em Ser gi pe, seis ve zes ma i or
que no Ama zo nas e oito ve zes ma i or que no Acre e
Ro ra i ma (Fon te: Re vis ta do CFMV – Ano 5 nº 15
dez/jan/fev 1998/1999).

Cabe res sal tar ain da que com a re cen te cri a ção
de qua tro cur sos de me di ci na ve te ri ná ria no Dis tri to
Fe de ral e Entor no, esse nú me ro ten de a au men tar em 
pro gres são arit mé ti ca, na ra zão de 300 pro fis si o na is
ao ano.

A vin cu la ção di re ta des ses pro fis si o na is ao
Con se lho Fe de ral de Me di ci na Ve te ri ná ria, que até
um cer to tem po, aten deu aos an se i os dos in te gran tes
da ca te go ria que aqui es ta be le ceu sua vida pro fis si o-
nal, já não mais cor res pon de à re a li da de atu al que
exi ge a cri a ção de um ór gão es pe cí fi co no Dis tri to Fe -
de ral, ao con si de rar mos que:

a) A me di ci na ve te ri ná ria é a úni ca ca te go ria no
cam po das ciên ci as agrá ri as e da sa ú de que se en-
con tra nes sa si tu a ção, vis to que to das as de ma is pro -
fis sões pos su em Con se lhos Re gi o na is no Dis tri to Fe -
de ral
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b) A par ti ci pa ção po lí ti ca dos ve te ri ná ri os do DF 
é ini bi da, vez que não par ti ci pem do pro ces so de es -
co lha dos seus re pre sen tan tes;

c) Todo e qual quer pro ces so éti co, seja pro ce-
den te ou não, é jul ga do em úl ti ma ins tân cia, vis to que
tal jul ga men to é pro ce di do di re ta men te pelo Con se-
lho Fe de ral de Me di a na Ve te ri ná ria;

d) com pos to ma jo ri ta ri a men te por pes so as de
ou tros Esta dos da Fe de ra ção, e que por tan to não têm 
ple no co nhe ci men to da re a li da de do DF;

e) A So ci e da de de Me di ci na Ve te ri ná ria do DF,
que por for ça de lei in cor po ra as atri bu i ções de Con -
se lho Re gi o nal, não re pre sen ta a ma i o ria da ca te go-
ria, e de pen de ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra men te do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na Ve te ri ná ria, ca rac te ri-
zan do-se as sim, como um apên di ce do mes mo, sem
au to no mia po lí ti ca e ad mi nis tra ti va,

Em vis ta do ex pos to, apre sen ta mos a pre sen te
pro po si ção no in tu í to de cri ar o Con se lho Re gi o nal de
Me di ci na Ve te ri ná ria do Dis tri to Fe de ral, vi san do ga -
ran tir aos mé di cos ve te ri ná ri os do DF o exer cí cio do
di re i to de pas sa rem a ele ger as pes so as que dis ci pli-
na rão o exer cí cio de sua pro fis são.

Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999. – De pu-
ta do Agne lo Qu e i roz.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.517, DE 23 DE OUTUBRO DE 1968

Dis põe so bre o exer cí cio da pro fis-
são de mé di co-ve te ri ná rio e cria os con -
se lhos fe de ral e re gi o na is de me di ci na
ve te ri ná ria.

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

CAPÍTULO III
Do Con se lho Fe de ral de Me di ci na Ve te ri ná ria

e dos Con se lhos Re gi o na is
de Me di ci na Ve te ri ná ria

....................................................................................
Art. 11. A Ca pi tal da Re pú bli ca será a sede do

Con se lho Fe de ral de Me di ci na Ve te ri ná ria com ju ris-
di ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, a ele su bor di na-
dos os Con se lhos Re gi o na is, se di a dos nas ca pi ta is
dos Esta dos e dos Ter ri tó ri os.

Pa rá ga ra fo úni co. O Con se lho Fe de ral de Me di-
ci na Ve te ri ná ria terá, no Dis tri to Fe de ral, as atri bu i-
ções cor res pon den tes às dos Con se lhos Re gi o na is.
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Das Anu i da des e Ta xas

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

Art. 29. Cons ti tui ren da do CFMV o se guin te:
a) a taxa de ex pe di ção da car te i ra pro fis si o nal

dos mé di cos-ve te ri ná ri os su je i tos à sua ju ris di ção no
Dis tri to Fe de ral:

b) a ren da das cer ti dões so li ci ta das pe los pro fis-
si o na is ou fir mas si tu a das no Dis tri to Fe de ral;

c) as mul tas apli ca das no Dis tri to Fe de ral a fir -
mas sob sua ju ris di ção;

d) a anu i da de de re no va ção de ins cri ção dos
mé di cos-ve te ri ná ri os sob sua ju ris di ção, do Dis tri to
Fe de ral;
....................................................................................
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 192, de 2002
(nº 501/2002, na ori gem), de 20 do cor ren te, pela qual 
o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.52, in ci-
so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da
a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor
equi va len te a US$ 48,000,000.00 (qua ren ta e oito mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de
prin ci pal, en tre o Go ver no do Esta do do Pará e o Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti-
na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Apo io
ao Pará – Urbe.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 LEI DA CÂMARA Nº 53, 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 391, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 53, de 2002 (nº
4.409/98, na Casa de ori gem), que al te ra o
in ci so I do art. 2º da Lei nº 7.394, de 29 de
ou tu bro de 1985 (dis põe so bre a re du ção da 
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du ra ção do cur so para Téc ni co em Ra di o lo-
gia), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 607, de
2002, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en-
cer ra men to da dis cus são

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 55, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o mar Qu in ta-
ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes
de des pe sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni-
ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 543, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio, ofe re cen-
do a re da ção para o se gun do tur no

3

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5, 20, de

2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2000 (nº 96/92, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que in tro duz mo di-
fi ca ções na es tru tu ra do po der Ju di ciá rio,
ten do

Pa re cer sob nº 538, 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, fa vo-
rá vel, com as Emen das nºs 1 a 105-CCJ,
que apre sen ta; en ca mi nhan do os Re que ri-
men tos de des ta que nºs 340 a 356, de
2002; e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de
1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de 2001, que 
tra mi tam em con jun to.

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1995

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54,

62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;  1, 5, 20 e
29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 21, de 1995, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, que al te ra dis po si ti vos da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 16, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 5, de 1999, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Althoff,
que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos 27 e
168 e al te ra os ar ti gos 28 e 29 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, que tra tam de re la ções ju rí di-
co-or ça men tá ri as en tre os Po de res dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 16, de 1999, ten do como pri -
me i ra sig na tá ria a Se na do ra He lo í sa He le-
na, que al te ra a re da ção do § 1º do art. 99 e 
o art. 168 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de
es ta be le cer, para os po de res e ór gãos que
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es pe ci fi ca, li mi tes nas do ta ções das res pec-
ti vas pro pos tas or ça men tá ri as.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 21, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon,
que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 23, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Re quião, que
acres cen ta pa rá gra fo art. 109 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para atri bu ir ao Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça a ini ci a ti va de lei so bre a cri a ção de
va ras da Jus ti ça Fe de ral es pe ci a li za das em
pro ces sar e jul gar os cri mes fi nan ce i ros.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 33, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 33, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef fer son Pé res,

que al te ra o art. 114 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, para in di car as par tes que têm le gi ti mi-
da de para ins ta u rar dis sí dio co le ti vo e as hi -
pó te ses em que este pode ocor rer.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
54, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 54, de 1999, ten do como pri -
me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu zia To le do,
que acres cen ta in ci so ao art. 93 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, para es ta be le cer prin cí pio re la ti-
vo à com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 62, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 62, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, que al te ra a alí nea a do in ci so I do ar -
ti go 96 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter-
mi nar ele i ções di re tas para os ór gãos di re ti-
vos dos tri bu na is.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 71, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
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Cons ti tu i ção nº 71, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon,
que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao
art. 132 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 74, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 74, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon,
que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi -
nis té rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es -
co lha do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i-
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 81, de 1999, ten do como pri me i ro sig-
na tá rio o Se na dor Ney Su as su na, que al te ra a
com pe tên cia do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 92, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 92, de 1999, ten do como pri me i ro

sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Sou to, que acres-
cen ta alí nea ao in ci so I do art. 102 da Cons ti-
tu i ção, para con fe rir ao Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral com pe tên cia para jul gar, ori gi na ri a men-
te, nos cri mes de res pon sa bi li da de, os ju í zes
de di re i to, ju í zes fe de ra is, de sem bar ga do res e
mem bros dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião Vi a na, que
al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 5, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor José Ro ber to
Arru da, que dis põe so bre o re ces so par la-
men tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

18

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2000

(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
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Cons ti tu i ção nº 20, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro-
cha, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que a
es co lha do can di da to ao car go de Pro cu ra-
dor-Ge ral da Re pú bli ca será fe i ta me di an te
pro ces so ele ti vo.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

19

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, 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 15, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor João Alber to
Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra-
dor-Ge ral da Re pú bli ca den tre os in te gran-
tes de lis ta trí pli ce es co lhi da pe los mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, me di an te ele i-
ção.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té-
ria cons tan te do item 3).

20

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2002

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 22, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, que al te ra os arts. 14 e 15 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para per mi tir o voto dos pre -
sos, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 533, 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 ber to Fre i-
re.

21

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2002 (nº

859/2001, 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 Cos ta Rica so bre o Exer cí-
cio de Ati vi da des Re mu ne ra das por Par te de
De pen den tes do Pes so al Di plo má ti co, Con-
su lar, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do em 
São José, em 4 de abril de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 495, 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 Gil ber-
to Mes tri nho.

22

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 9, de 2002 (nº
1.042/2001, 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 dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
re la ti vo à Co o pe ra ção en tre suas Au to ri da-
des de De fe sa da Con cor rên cia na Apli ca-
ção de suas Leis de Con cor rên cia, ce le bra-
do em Was hing ton, em 26 de ou tu bro de
1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 496, de
2002, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor José
Agri pi no, com vo tos con trá ri os da Se na do ra
Emí lia Fer nan des e dos Se na do res Ro ber to
Sa tur ni no, Edu ar do Su plicy e, em se pa ra do,
do Se na dor Tião Vi a na.

23

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 77, de 2002 (nº
1.201/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Co lúm bia 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 Ibi po rã, Esta do do Pa ra ná,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 444, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 81, de 2002 (nº
1.046/2001, 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 mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro Dias 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Sá ti ro Dias, Esta do da
Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 404, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

25

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 83, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 83, de 2002 (nº
1.051/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Rá dio Co-
mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Por to Ve lho, Esta do de Ron dô nia, ten -
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 405, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

26

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 95, de 2002 (nº
1.120/2001, 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 No vos Ca mi nhos a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ira ce ma, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 438, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Re gi nal do Du ar te.

27

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 110, de 2002 (nº

971/2001, 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 Cul tu ral de Co mu ni ca ção Co mu ni-
tá ria Edu ca do ra Cam po Ver de a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ia can ga, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 442, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro me u Tu ma.

28

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 135, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 135, de 2002 (nº
1.354/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Ser ra na FM Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ja co bi na, Esta do da 
Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 460, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orné las, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

29

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 136, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 136, de 2002 (nº
1.355/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Ser ra na FM Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ca cho e i ra, Esta do
da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 461, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orné las, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

30

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 10, de 2001, de au to ria do
Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta os
§§ 1º e 2º ao art. 99 da Re so lu ção do Se na-
do Fe de ral nº 93, de 1970, para es ta be le cer
que o Pre si den te do Ban co Cen tral, ou um
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di re tor por ele in di ca do, com pa re ce rá à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos para ex por
as de ci sões ado ta das pelo Co mi tê de Po lí ti-
ca Mo ne tá ria, ten do

Pa re cer sob nº 342, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu-
ti vo), que ofe re ce, com vo tos con trá ri os da
Se na do ra He lo í sa He le na, dos Se na do res
Fer nan do Be zer ra, Ger son Ca ma ta, Edu ar-

do Su plicy, Fer nan do Ri be i ro, Ro ber to Sa-
tur ni no e La u ro Cam pos.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 18 do cor ren te, quan do teve 
sua dis cus são adi a da para hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e 26 
mi nu tos.)
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Ata da 95ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 25 de ju nho 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, Mo za ril do Ca val can ti,
Ma gui to Vi le la e Be ní cio Sam pa io

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Adir Gen til – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Anto nio Car los Jú ni or – Arlin do Por to – Be ní cio
Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra –
Car los Pa tro cí nio – Chi co Sar to ri – Edu ar do Si-
que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer -
nan des – 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 Cân -
di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – 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 Jor ge – 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 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
Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro-
nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio
Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na –
Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 64
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 Íris
Re zen de, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 657, 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 150, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, que dis -
põe so bre da nos mo ra is e sua re pa ra ção.

Re la tor: Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia o Pro je to de Lei do Se na do nº
150, de 1999, de au to ria do ilus tre Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, que “Dis põe so bre da nos mo ra is e
sua re pa ra cão”.

A pro po si ção tem por ob je ti vo dis ci pli nar o ins ti-
tu to do dano mo ral e ofe re cer pa râ me tros ao juiz para
a fi xa ção do quan tum in de ni za tó rio, com ple men tan-
do, as sim, o dis pos to no art. 5º, V e X, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Por opor tu no, in for mo aos meus ilus tres Pa res
que sub me ti, à apre ci a ção de um gran de nú me ro de
ju ris tas, o tex to do pro je to de lei sob aná li se, com o
ob je ti vo de co lher sub sí di os à ela bo ra ção do pre sen te
Pa re cer. Des ta co a es pe ci al co la bo ra ção do re no ma-
do ju ris ta ga ú cho Oví dio A. Bap tis ta da Sil va.

Se guiu, a pro po si ção em aná li se, as re co men-
da ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i-
ro de 1998.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das.

II – Da Aná li se

Faz-se, a se guir, aná li se por me no ri za da dos ar-
ti gos da pro po si ção, bem como das pro pos tas de al te-
ra ções que es ta rão con tem pla das no Subs ti tu ti vo que 
apre sen to ao fi nal des te pa re cer.
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Re da ção da Pro po si ção
Art. 1º Cons ti tui dano mo ral a ação ou omis são

que ofen da o pa tri mô nio mo ral da pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca, e dos en tes po lí ti cos, ain da que não atin ja o
seu con ce i to na co le ti vi da de.

Co men tá ri os
A con ce i tu a ção do dano mo ral está bem de fi ni-

da. A in ser ção das pes so as ju rí di cas e dos en tes po lí-
ti cos no rol de pes so as su je i tas à in de ni za ção por
dano mo ral cons ti tui an ti ga re i vin di ca ção dou tri ná ria.
Tam bém a ju ris pru dên cia dos nos sos Tri bu na is; an tes
tí mi da e ter gi ver san te, está, hoje, in cli nan do-se de fi ni-
ti va men te ao re co nhe ci men to do di re i to das pes so as
ju rí di cas de per ma ne ce rem no pólo ati vo ou pas si vo
das de man das ju di ci a is que tra tam das in de ni za ções
por dano mo ral.

É im por tan te des ta car o ino va dor ares to do Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no Resp. nº 60/033-2, re la-
ta do pelo in sig ne Mi nis tro Ruy Ro sa do de Agui ar, cuja 
Emen ta é a se guin te:

Res pon sa bi li da de ci vil e dano mo ral –
pes soa ju rí di ca. A hon ra ob je ti va da pes soa
ju rí di ca pode ser ofen di da pelo pro tes to in-
de vi do de tí tu lo cam bi al, ca ben do in de ni za-
ção pelo dano ex tra pa tri mo ni al de cor ren te.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 2º São bens ju ri di ca men te tu te la dos por

está lei:
I – ine ren tes à pes soa fí si ca, o nome, a hon ra, a

fama, a ima gem, a in ti mi da de, a cre di bi li da de, a res -
pe i ta bi li da de, a li ber da de de ação, a auto-es ti ma, o
res pe i to pró prio, a in te gri da de, a se gu ran ça e o ob je to
dos con tra tos re gu lar men te fir ma dos;

II – ine ren tes à pes soa ju rí di ca e aos en tes po lí-
ti cos, a ima gem, a mar ca; o sím bo lo, o pres tí gio, o
nome, a li ber da de de ação, a res pe i ta bi li da de, o ob je-
to dos con tra tos re gu lar men te fir ma dos, a se gu ran ça
e o si gi lo de cor res pon dên cia, ci en tí fi co, in dus tri al e
de cré di to.

Co men tá ri os
O ju ris ta Oví dio A. Bap tis ta da Sil va, nas suas

con si de ra ções so bre o art. 2º do pro je to sob aná li se,
afir mou:

”O art. 2º, I in clui, den tre os “bens ju ri-
di ca men te tu te la dos”, ine ren tes à pes soa fí -
si ca, tais como nome, a hon ra e a fama,
tam bém “a in te gri da de, a se gu ran ça e o ob -
je to dos con tra to”. Não me pa re ce cor re ta
essa am pli a ção no con ce i to de “dano mo ral”.
Tal como está re di gi do o pro je to, se ria pla u sí-
vel que al guém pos tu las se in de ni za ção por
“dano mo ral”, em ra zão de ha ver o de man da-

do aten ta do con tra a “se gu ran ça” dos “con-
tra tos re gu lar men te fir ma dos”, ou quan do
aten tas se con tra o pró prio “ob je to” do con tra-
to, o que, a meu ver, se ria ab sur do.

No mes mo art. 2º, in ci so II in clu em-se,
den tre os “bens ju ri di ca men te tu te la dos”, “a
li ber da de de ação”, a “in ti mi da de” e o “ob je-
to dos con tra tos re gu lar men te fir ma dos”.

Con si de ro igual men te in cor re ta a in clu-
são da even tu al agres são à “li ber da de de
ação” como ca u sa ca paz de le gi ti mar uma
de man da des ti na da a pos tu lar in de ni za ção
por dano mo ral. O mes mo se po de rá di zer
da ofen sa ao “ob je to dos con tra tos”. Como
está no pro je to, o lo ca dor po de ria pos tu lar a 
con de na ção do in qui li no a in de ni zar-lhe os
da nos mo ra is de cor ren tes da da ni fi ca ção do 
imó vel lo ca do, uma vez que tal agres são a
um bem pa tri mo ni al po de ria ser qua li fi ca da
como agres são ine ren te à in te gri da de do
ob je to do con tra to.

Nem me pa re ce cor re to in di car como
pos sí vel uma ofen sa mo ral à “in ti mi da de” da 
pes soa ju rí di ca.

Aliás, a pró pria re da ção do art. 2º não
é cor re ta. A pro po si ção ins cri ta no ca put do
ar ti go dis põe des te modo: “São bens ju ri di-
ca men te tu te la dos por esta lei”. Espe ra-se
que, a se guir, o tex to ar ro le os bens a que a
nor ma se re fe re. To da via, o tex to con ti nua
alu din do a “ine ren tes”.

Len do-se, por tan to, a pro po si ção nor-
ma ti va, em sua in te gra li da de, te re mos:

“São bens ju ri di ca men te tu te la dos por
esta lei ine ren tes à pes soa, etc., quan do o
gra ma ti cal men te cor re to se ria di zer:

“São bens ju ri di ca men te tu te la dos por
esta lei aque les ine ren tes...”

Nes se mes mo in ci so II do art. 2º, há re fe-
rên cia à “se gu ran ça e o si gi lo de cor res pon-
dên cia”. A se guir, está es cri to: “ci en tí fi co, in dus-
tri al e de cré di to”. A lo cu ção está sem sen ti do,
pois, se o que se pre ten deu sig ni fi car foi o si gi-
lo da cor res pon dên cia ci en tí fi ca este ad je ti vo
te ria de es tar gra fa do como pa la vra de gê ne ro
fe mi ni no. Além dis so, não pa re ce apro pri a da a
alu são à “cor res pon dên cia in dus tri al” e à cor-
res pon dên cia “de cré di to”.

Os ju di ci o sos fun da men tos ex pen di dos pelo Dr.
Oví dio Bap tis ta de vem ser aco lhi dos o subs ti tu ti vo a
se guir apre sen ta do tra ta rá das cor re ções de mé ri to re -
da ci o na is, de acor do com as su ges tões do ilus tre co-
la bo ra dor ci ta do. Além dis so, acha mos que, para um
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me lhor en ten di men to, haja o des mem bra men to em ar -
ti gos dis tin tos os dis po si ti vos con tem pla dos, no ar ti go
na for ma dis cri mi na da, de dois in ci sos.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 3º São con si de ra dos res pon sá ve is pelo

dano mo ral to dos os que te nham co la bo ra do para a
ofen sa ao bom ju rí di co tu te la do, na pro por ção da
ação ou da omis são.

Co men tá ri os
A re da ção do ar ti go não me re ce cor re ções. Esta -

be le ceu-se a so li da ri e da de pro por ci o nal (de acor do com
a ação ou omis são), en tre os agen tes do dano.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 4º A in de ni za ção por da nos mo ra is pode ser

re que ri da cu mu la ti va men te, nos mes mos au tos, com
a de cor ren te de da nos ma te ri a is co ne xos.

§ 1º Se hou ver cu mu la ção de pe di dos de in de ni-
za ção, o juiz, ao exa rar a sen ten ça, dis cri mi na rá os
va lo res das in de ni za ções a tí tu lo de da nos pa tri mo ni-
a is e de da nos mo ra is.

§ 2º O va lor da in de ni za ção por da nos ma te ri a is
não ser ve de pa râ me tro à re pa ra ção de da nos mo ra is.

§ 3º A com po si ção das per das e, da nos, as sim
com pre en di dos os lu cros ces san tes e os da nos emer -
gen tes, não se re fle te na ava li a ção dos da nos mo ra is.

Co men tá ri os
So cor re mo-nos, mais uma vez das lú ci das ra -

zões ex pos tas pelo Dr. Oví dio Bap tis ta, na sua pres ti-
mo sa co la bo ra ção com o nos so tra ba lho.

Afir ma o ilus tre ju ris ta, re fe rin do-se ao art. 4º da
pro po si ção:

“No art. 4º en ten do não ser mais acon -
se lhá vel a men ção aos da nos ma te ri a is ‘co -
ne xos’, pela mar gem de im pre ci são que o
con ce i to de co ne xi da de tem em di re i to, es-
pe ci al men te em pro ces so. Tal vez me lhor
fos se alu dir o tex to à pos si bi li da de de pe-
dir-se in de ni za ção por da nos mo ra is cu mu-
la ti va men te com os da nos ma te ri a is de cor-
ren tes do mes mo ato le si vo.“

O § 2º do art. 4º dis pen sá vel, pois a
idéia que ele ex pres sa está a meu ver, re pe-
ti da no § 3º do mes mo ar ti go. Jul go acon se-
lhá vel que se bus que fun dir es ses dois pa-
rá gra fos num só.

Acres cen te-se, ain da, que a ex pres são – nos
mes mos au tos é im pró pria. Me lhor se te ria dito no
mes mo pe di do. A cu mu la ção é de pe di dos e não de
au tos. Os au tos são úni cos.

O Subs ti tu ti vo que a se guir apre sen to cor ri ge as 
im per fe i ções de or dem téc ni ca, aci ma de tec ta das.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 5º Não tem a na tu re za de re pa ra ção de da -

nos mo ra is a obri ga to ri e da de ao pa ga men to de pen -
são a quem faz jus a ela, por ter fi ca do im pos si bi li ta do
de tra ba lhar.
Co men tá ri os

O ar ti go sob aná li se é dis pen sá vel. O art. 4º, ca-
put, já diz que a in de ni za ção por da nos mo ra is pode
ser re que ri da cu mu la ti va men te, com pe din do de in de-
ni za ção por da nos ma te ri a is (de acor do com a re da-
ção do subs ti tu ti vo). A hi pó te se le van ta da no ar ti go
sob co men to é o da pos si bi li da de de cu mu la ção de,
pe di dos de in de ni za ção por aci den te do tra ba lho, ou
por atos ilí ci tos em ge ral, com o, pe di do de in de ni za-
ção por dano mo ral em de cor rên cia do mes mo fato.

A ju ris pru dên cia tem re co nhe ci do, essa pos si bi-
li da de. Nes se sen ti do é o acór dão pro fe ri do pelo Tri-
bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral, na Ape la ção Cí -
vel nº 48.162/98:

EMENTA
Ação de in de ni za ção, aci den te de tra-

ba lho mor te de em pre ga do, cul pa do em pre-
ga dor, te o ria do ris co, da nos ma te ri a is e
mo ra is, va lor.

1 – ........................................................
2 – Va lor da in de ni za ção por da nos

ma te ri a is e mo ra is que se mos tra ade qua do
na es pé cie não re cla ma mo di fi ca ção.

3 – Ape lo im pro vi do.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 6º So men te o dano cer to dá di re i to à re pa ra-

ção.
Pa rá gra fo úni co. Dano cer to, para os efe i tos

des ta lei é o que de cor re de, con di ção ou fato que
atin ja o bem tu te la do, não li mi ta do à ima gi na ção ou
con vic ção pes so al e ex clu si va da su pos ta ví ti ma.

Co men tá ri os
Dada a pro pri e da de dos, co men tá ri os que o Dr.

Oví dio Bap tis ta fez so bre o ar ti go 6º, em re fe rên cia,
pas so a trans cre vê-los:

“Su gi ro que se re ti re do art. 6º a re fe rên cia a ‘da -
no cer to’. A ra zão é sim ples. Todo dano, de po is de
com pro va do em ju í zo, será um dano cer to. Antes da
sen ten ça to dos eles se rão ne ces sa ri a men te in cer tos,
pos to que ob je to de con tro vér sia. Da nos cer to é um
con ce i to de di re i to ma te ri al. O que apa re ce como cer -
to, tor na-se sim hi pó te se, ou sim ples, pla u si bi li da de
(por tan to, in cer to) quan do pos to numa re la ção pro-
ces su al li ti gi o sa. A pró pria ten ta ti va de con ce i tu a ção
do que seja “dano cer to“, cons tan te do pa rá gra fo úni -
co do art. 6º não é sa tis fa tó ria.
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Di zer que so men te o “dano cer to” dá di re i to à
re pa ra ção é o mes mo que di zer que o pro pri e tá rio
tem di re i to de re i vin di car o que lhe per ten ce que o lo -
ca dor tem di re i to à per cep ção dos alu guéis e que o
cre dor tem di re i to ao pa ga men to ou o aci o nis ta dos
di vi den dos.

To dos es ses con ce i tos re fe rem-se ao que acon -
te ce de po is da sen ten ça de pro ce dên cia por tan to, cu -
i da-se de ex pli ci ta ção inú til.”

Indo além dos dou tos ar gu men tos ex pos tos
pelo ju ris ta ci ta do, per mi to-me opi nar pela su pres são
do art. 6º. To dos os fa tos le va dos à apre ci a ção ju di ci al
de pen dem de pro va, sal vo se ocor rer à re ve lia. Em
qual quer hi pó te se, o pe di do in de ni za tó rio, para tor-
nar-se exe qüí vel, de pen de de de ci são ju di ci al fun da-
men ta da,(art. 131., do Có di go de Pro ces so Ci vil).

Re da ção da Pro po si ção
Art. 7º A aná li se, a opi nião, ou o co men tá rio, ora -

is ou es cri tos, pub 1i ca dos ou in te gran tes de ação ju -
di ci al, a res pe i to de fato ou con di ção, ain da que des fa-
vo rá ve is à pes soa fí si ca, ju rí di ca, ou ao ente po lí ti co,
só en se jam re pa ra ção de da nos mo ra is, se ca rac te ri-
za rem ca lú nia, di fa ma ção ou in jú ria.

Co men tá ri os
 A re da ção do ar ti go é con fu sa. A ma té ria é tra -

ta da pela Lei nº 5.250, de 9 de fe ve re i ro de 1967 com
as suas su ces si vas al te ra ções – Lei de Impren sa.

Não se ria re co men dá vel res trin gir o di re i to de
ação aos ca sos de in jú ria, di fa ma ção e ca lú nia. O di -
re i to de ação é au tô no mo, pú bli co e abs tra to nas pa la-
vras do pro ces su a lis ta ale mão Adolf Wack.

O juiz, di an te dos fa tos nar ra dos no pe di do,
após o con tra di tó rio e a co lhe i ta das pro vas, de ci di rá,
a de ci são será obri ga to ri a men te fun da men ta da.

Não vis lum bro a ne ces si da de da ma nu ten ção
do art. 7º da pro po si ção. O Subs ti tu ti vo que ora apre -
sen to fará a su pres são do art. 7º, em re fe rên cia.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 8º A si tu a ção de ir re gu la ri da de do agen te ou 

pre pos to da ad mi nis tra ção não a isen ta da res pon sa-
bi li da de ob je ti va de in de ni zar o dano mo ral, res sal va-
do o di re i to de re gres so.

Co men tá ri os
Não há nada a mo di fi car no ar ti go sob co men to,

ex ce to a subs ti tu i ção do a mi nús cu lo da pa la vra ad mi-
nis tra ção para, ma i ús cu lo, com o ob je ti vo de iden ti fi-
car a ad mi nis tra ção pú bli ca.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 9º Cons ti tui dano di re to o ca u sa do à pró pria

ví ti ma e in di re to o que, além da ví ti ma, ofen de ,a sua
fa mí lia ou a co le ti vi da de, pro vo can do-lhes jus ta in dig-
na ção ou re vol ta.

§ 1º Ca rac te ri zan do-se, no dano in di re to, o de -
sin te res se do ofen di do ou de sua fa mí lia, a co le ti vi da-
de pro mo ve rá a ação por meio do Mi nis té rio Pú bli co,
no pra zo de seis me ses, a con tar da data em que se
ca rac te ri zar o de sin te res se.

§ 2º O de sin te res se do ofen di do ou de sua fa mí-
lia se ca rac te ri za pela inér cia no aju i za men to da ação
pelo pra zo de seis me ses, ob ser va do, o dis pos to no
art.12.

Co men tá ri os
Não vis lum bro ne ces si da de da con ce i tu a ção do 

dano di re to e do dano in di re to, nem, tam pou co, a pos -
si bi li da de de a fa mí lia ou a co le ti vi da de as su mir po si-
ção de au to ras de uma ação in de ni za tó ria por da nos
mo ra is. Quem re pre sen ta ria a fa mí lia para os fins a
que se re fe re a pro po si ção? Da mes ma for ma, a re fe-
rên cia a co le ti vi da de é vaga. Quem a re pre sen ta ria?
Dar ao Mi nis té rio Pú bli co uma fun ção que é per so na-
lís si ma, fa zen do-o subs ti tu ir a par te, pa re ce-me que
não é à me lhor so lu ção.

O Mi nis té rio Pú bli co já tem a fun ção de pro por a
ação ci vil pú bli ca para de fe sa do meio am bi en te, do
con su mi dor, dos bens e di re i tos de va lor ar tís ti co, es -
té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co (Lei nº 7.347,
de 24 de ju lho, de 1985). Se ria re co men dá vel dar a
ele mais, essa fun ção – pro por a ação in de ni za tó ria
por dano mo ral, em de fe sa do gê ne ro fa mí lia ou da
co le ti vi da de, in de pen den te men te de uma fór mu la
mais de fi ni da?

Opi no pela su pres são do art. 9º e seus pa rá-
gra fos.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 10. Não ha ven do quem os re pre sen te, se -

rão, des de a data do fato ou con di ção, re pre sen ta dos
pelo Mi nis té rio Pú bli co o ci vil men te in ca paz, o que se
en con tra em es ta do de coma, o do en te ter mi nal, ou o
que, por qual quer ra zão; ain da que, even tu al, não
pos sa dis cer nir a res pe i to da ofen sa ou di mi nu i ção,
do seu pa tri mô nio mo ral.

Pa rá gra fo úni co. A in de ni za ção, na hi pó te se
des te ar ti go, re ver te rá ao ofen di do ou à sua fa mí lia.

Co men tá ri os
Cha mo no va men te à co la ção a opi nião do Dr.

Oví dio, Bap tis ta, so bre o art. 10 da pro po si ção:

“Não en con tro ra zão para que a in de-
ni za ção  de vi da, aos Ci vil men te in ca pa zes
seja ou tor ga da a ele ‘ou a sua fa mí lia’. Cre io
que a nor ma fi cou obs cu ra. A cir cuns tân cia
de o in ca paz não po der ‘dis cer nir a res pe i to
da ofen sa’ não de ve ria au to ri zar que a in de-
ni za ção lhe fos se, re ti ra da, para re ver ter à
sua fa mí lia.”
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Res sal te-se, ain da, que “o ci vil men te in ca paz o 
que se en con tra em coma, o do en te ter mi nal, ou o
que, por qual quer ra zão, ain da que even tu al, não
pos sa dis cer nir a res pe i to da, ofen sa ou di mi nu i ção
do seu pa tri mô nio mo ral”, tem, na le gis la ção pá tria,
a sua for ma de re pre sen ta ção. Entre elas a tu te la e
a cu ra te la. Se ria re co men dá vel dar ao Mi nis té rio Pú -
bli co mais essa fun ção? Não se ria uma in tro mis são
in de vi da na vida pri va da das pes so as? O sen ti men-
to de dor da par te po de ria ser subs ti tu í do pela ação
do Mi nis té rio Pú bli co? Esta ria aque le ente pú bli co
no caso, exer cen do uma fun ção que lhe é pe cu li ar?
Não en con trei res pos tas para es sas in da ga ções e,
por essa ra zão, opi no pela su pres são do art. 10 e
seu pa rá gra fo úni co da pro po si ção.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 11. Ao apre ci ar o pe di do, o juiz con si de ra rá

o teor do bem ju rí di co tu te la do, os re fle xos pes so a is e
so ci a is da ação ou omis são, a pos si bi li da de de su pe-
ra ção fí si ca ou psi co ló gi ca, as sim como a ex ten são e
du ra ção dos efe i tos da ofen sa:

§ 1º Se jul gar pro ce den te o pe di do, o juiz fi xa rá a 
in de ni za ção a ser paga, a cada um dos ofen di dos, em 
um dos se guin tes ní ve is:

I – ofen sa de na tu re za leve: até cin co mil e du -
zen tos re a is;

II – ofen sa de na tu re za mé dia: de cin co mil du -
zen tos e um re a is a qua ren ta mil re a is;

III – ofen sa de na tu re za gra ve: de qua ren ta mil e
um real a cem mil re a is;

IV – ofen sa de na tu re za gra vís si ma: aci ma de
cem mil re a is.

§ 2º Na fi xa ção do va lor da in de ni za ção, o juiz le -
va rá em con ta, ain da, a si tu a ção so ci al, po lí ti ca e eco -
nô mi ca das pes so as en vol vi das, as con di ções em
que ocor reu a ofen sa ou o pre ju í zo mo ral, a in ten si da-
de do so fri men to ou hu mi lha ção, o grau de dolo ou
cul pa, a exis tên cia de re tra ta ção es pon tâ nea, o es for-
ço efe ti vo para mi ni mi zar a ofen sa ou le são e , o per -
dão, tá ci to ou ex pres so.

§ 3º A ca pa ci da de fi nan ce i ra do ca u sa dor do
dano, por si só, não au to ri za a fi xa ção da in de ni za ção
em va lor que pro pi cie o en ri que ci men to sem ca u sa, ou
des pro por ci o nal, da ví ti ma ou de ter ce i ro in te res sa do.

§ 4º Na re in ci dên cia, ou di an te da in di fe ren ça do 
ofen sor, o juiz po de rá ele var ao tri plo o va lor da in de-
ni za ção.

§ 5º Na hi pó te se dos §§ 1º e 2º do art. 9º, a in de-
ni za ção po de rá, a cri té rio do juiz, ser des ti na da a ins -
ti tu i ção pú bli ca de as sis tên cia so ci al ou con ver ti da
em pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de.

Co men tá ri os
No art. 11 da pro po si ção, con cen tram-se as

suas gran des di fi cul da des – trans for mar uma si tu a-

ção de to tal sub je ti vis mo na fi xa ção dos va lo res das
in de ni za ções por da nos mo ra is a uma nova or dem
com cer tas re gras de fi ni das.

Como bus car a equa ção ide al? Qu a is se ri am os
va lo res que me lhor aten de ri am aos fins da pro po si-
ção? De ver-se-ia, ou não, es ta be le cer um teto para
as in de ni za ções? Estas, en tre ou tras ques tões, são
pre o cu pa ções in qui e tan tes que afli gem a alma do le -
gis la dor.

A par tir da Car ta Po lí ti ca de 1988, os ju í zes e os
Tri bu na is pas sa ram a re ce ber um gran de nú me ro de
ações e re cur sos, ver san do so bre as in de ni za ções
por da nos mo ra is. No âm bi to re cur sal, os pe di dos fo -
ram per cor ren do os seus ca mi nhos. Tri bu na is di fe ren-
tes pas sa ram a im por in de ni za ções so bre fa tos se me-
lhan tes em va lo res dís pa res. Esta va aber ta á pos si bi-
li da de de re cur so es pe ci al ao Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça com fun da men to no art. 105, III, le tra c da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Os jul ga men tos pas sa ram a ser 
em sé rie. A 4º Tur ma do STJ fi xou um teto de 500 sa -
lá ri os mí ni mos – R$90.000,00, con for me in for ma a re -
vis ta Veja, edi ção nº 1722, pg. 154, de 17 de ou tu bro
de 2001 (có pia ane xa).

Enten di por bem al te rar, por via do subs ti tu ti vo
que ora apre sen to, os va lo res cons tan tes da pro po si-
ção, ele van do o teto da ofen sa de na tu re za leve para
R$20.000,00; fi xan do a ofen sa de na tu re za mé dia de
R$20.000,00 a R$90.000,00, e ain da, fi xan do a ofen -
sa de na tu re za gra ve de R$90.000,00 a
R$180.000,00. Su pri mi a ofen sa gra vís si ma, por en -
ten der que o su per la ti vo fa zia-se des ne ces sá rio. O
juiz po de rá do sar a in de ni za ção sem re cor rer a ele.

As al te ra ções pro ce di das na fi xa ção dos va lo res
ti ve ram a fi na li da de dar ao juiz o po der má xi mo de in -
ter pre ta ção so bre os ca sos con cre tos que vi rão a sua
aná li se, mas afi gu rou-me con ve ni en te à ado ção de
um va lor má xi mo – R$180.000,00, ou 1.000 sa lá ri os
mí ni mos. A fal ta de fi xa ção de um va lor má xi mo de i-
xa ria a pro po si ção sem sen ti do. Não é ou tra a opi nião
do con sa gra do ju ris ta Oví dio Bap tis ta so bre a im por-
tân cia da fi xa ção do teto má xi mo para as in de ni za-
ções por dano mo ral.

Não nos apro xi ma mos de ma is do di re i to nor-
te-ame ri ca no, que ad mi te, em al guns dos seus es ta-
dos, as in de ni za ções por da nos mo ra is sem qual quer
li mi te. No en tan to, o teto ora fi xa do no Subs ti tu ti vo vai
além do que os, Tri bu na is têm ad mi ti do – o do bro do
va lor que a Egré gia 4ª Tur ma do STJ ado ta nos seus
jul ga men tos.

O § 4º, do art. 11 fi cou pre ju di ca do, uma vez que
o art. 9º foi su pri mi do por for ça do subs ti tu ti vo ora
apre sen ta do.

Re da ção da Pro po si ção
Art. 12. Pres cre ve em seis me ses o pra zo para o

aju i za men to de ação in de ni za tó ria por da nos mo ra is,
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a con tar da data do co nhe ci men to do ato ou omis são
le si vos ao pa tri mô nio mo ral, res sal va do o dis pos to no
§ 1º do art. 9º.

Co men tá ri os
O pra zo pres cri ci o nal está bem de fi ni do. No en -

tan to, é ne ces sá ria a cor re ção da re da ção do ar ti go,
em face da su pres são do art. 9º da pro po si ção (re da-
ção do Subs ti tu ti vo).

Re da ção da Pro po si ção
Art. 13.Os arts. 159 e 1.518 da Lei nº 3.071, de

1º de ja ne i ro de 1916 – Có di go Ci vil –, não se apli cam
às ações de re pa ra ção de da nos mo ra is.

Co men tá ri os
A con ce i tu a ção do dano mo ral e a sua re pa ra-

ção cons ti tu em ma té ria in de pen den te dos ar ti gos en -
fo ca dos do Có di go Ci vil, por for ça do que dis põe a
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca so bre o ins ti tu to so bre o
en fo que.

Apre sen to as al te ra ções for ma is e re da ci o na is
ao pre sen te pro je to de lei, de acor do, com as jus ti fi ca-
ti vas lan ça das nos co men tá ri os aci ma, na for ma de
um subs ti tu ti vo.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 1999
– Emen da nº 1 – CCJ (Subs ti tu ti vo),

Dis põe so bre da nos mo ra is e sua
re pa ra ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Cons ti tui,dano mo ral a ação ou omis são

que ofen da o pa tri mô nio mo ral da pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca, e dos en tes po lí ti cos, ain da que não atin ja seu
con ce i to na co le ti vi da de.

Art. 2º São bens ju ri di ca men te tu te la dos por
esta lei ine ren tes a pes soa fí si ca: o nome, a hon ra, a
fama, a ima gem, in ti mi da de, a cre di bi li da de, a res pe i-
ta bi li da de, a li ber da de de ação, a auto-es ti ma, o res -
pe i to pró prio;

Art. 3º São bens ju ri di ca men te tu te la dos por
esta lei ine ren tes a pes soa ju rí di ca e aos en tes po lí ti-
cos a ima gem, a mar ca, o sÍmbo lo, o pres tí gio, o
nome e o si gi lo da cor res pon dên cia.

Art. 4º São con si de ra dos res pon sá ve is pelo
dano mo ral to dos os que te nham co la bo ra do para a
ofen sa ao bem ju rí di co tu te la do, na pro por ção da
ação ou da omis são.

Art. 5º A in de ni za ção por da nos mo ra is pode ser
pe di da cu mu la ti va men te com os da nos ma te ri a is de -
cor ren tes do mes mo ato le si vo.

§ 1º Se hou ver cu mu la ção de pe di dos de in de ni-
za ção, o juiz, ao exa rar a sen ten ça, dis cri mi na rá os

va lo res das in de ni za ções, a tí tu lo de da nos pa tri mo ni-
a is e de da nos mo ra is.

§ 2º A com po si ção das per das e da nos, as sim
com pre en di dos os lu cros ces san tes e os da nos emer -
gen tes, não se re fle te na ava li a ção dos da nos mo ra is.

Art. 6º A si tu a ção de ir re gu la ri da de do agen te ou 
pre pos to da Admi nis tra ção não a isen ta da res pon sa-
bi li da de ob je ti va de in de ni zar o dano mo ral, res sal va-
do o di re i to de re gres so.

Art. 7º Ao apre ci ar o pe di do, o juiz con si de ra rá o
ter do bem ju rí di co tu te la do, os re fle xos pes so a is e
so ci a is da ação ou omis são, a pos si bi li da de de su pe-
ra ção fí si ca ou psi co ló gi ca, as sim como a ex ten são e
du ra ção dos efe i tos da ofen sa.

§ 1º Se jul gar pro ce den te o pe di do, o juiz fi xa rá a 
in de ni za ção a ser paga, a cada um dos ofen di dos, em 
um dos se guin tes ní ve is:

I – ofen sa de na tu re za leve: até vin te mil re a is;
II – ofen sa de na tu re za mé dia: de vin te mil re a is

a no ven ta mil re a is;
III – ofen sa de na tu re za gra ve: de no ven ta mil re -

a is a cen to e oi ten ta mil re a is.
§ 2º Na fi xa ção do va lor da in de ni za ção, o juiz le -

va rá em con ta, ain da, a si tu a ção so ci al, po lí ti ca e eco -
nô mi ca das pes so as en vol vi das, as con di ções em
que ocor reu a ofen sa ou o pre ju í zo mo ral, a in ten si da-
de do so fri men to ou hu mi lha ção, o grau de dolo ou
cul pa, a exis tên cia de re tra ta ção es pon tâ nea o es for-
ço efe ti vo para mi ni mi zar a ofen sa ou le são e o per -
dão, tá ci to ou ex pres so.

§ 3º A ca pa ci da de fi nan ce i ra do ca u sa dor do
dano, por si só, não au to ri za a fi xa ção da in de ni za ção
em va lor que pro pi cie o en ri que ci men to sem ca u sa,
ou des pro por ci o nal, da ví ti ma ou de ter ce i ro in te res-
sa do.

§ 4º Na re in ci dên cia, ou di an te da in di fe ren ça do 
ofen sor, o juiz po de rá ele var ao tri plo o va lor, da in de-
ni za ção.

Art. 8º Pres cre ve em seis me ses o pra zo para o
aju i za men to de ação in de ni za tó ria por da nos mo ra is,
a con tar da data do co nhe ci men to do ato ou omis são
le si vos ao pa tri mô nio mo ral.

Art. 9º Os arts. 159 e 1.518 da Lei nº 3.071, de 1º 
de ja ne i ro de 1916 – Có di go Ci vil –, não se apli cam ás 
ações de re pa ra ção de da nos mo ra is.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor em cen to e vin te
dias, a con tar da data da sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral – Pre si den te – Pe dro Si mon – Re la tor
– Ro ber to Fre i re – Ade mir Andra de – Re gi nal do
Du ar te – Fer nan do Ri be i ro – Luiz Otá vio – Ro meu
Tuma – José Fo ga ça – Ri car do San tos – Ari Stad -
ler – Antô nio Car los Ju ni or – Osmar Dias – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Íris Re zen de – Lú cio Alcân ta ra.
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TEXTO FINAL
Do Pro je to de Lei do Se na do nº 150,

de 1999, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Dis põe so bre da nos mo ra is e sua
re pa ra ção”.

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

Art. 1º Cons ti tui dano mo ral a ação ou omis são
que ofen da o pa tri mô nio mo ral da pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca, e dos en tes po lí ti cos, ain da que não atin ja o
seu con ce i to na co le ti vi da de.

Art. 2º São bens ju ri di ca men te tu te la dos por
esta lei ine ren tes à pes soa fí si ca: o nome, a hon ra, a
fama, a ima gem, a in ti mi da de, a cre di bi li da de, a res -
pe i ta bi li da de, a li ber da de de ação, a auto-es ti ma, o
res pe i to pró prio.

Art. 3º São bens ju ri di ca men te tu te la dos por
esta lei ine ren tes à pes soa ju rí di ca e aos en tes po lí ti-
cos: a ima gem, a mar ca, o sím bo lo, o pres tí gio, o
nome e o si gi lo da cor res pon dên cia.

Art. 4º São con si de ra dos res pon sá ve is pelo
dano mo ral to dos os que te nham co la bo ra do para a
ofen sa, ao bem ju rí di co tu te la do, na pro por ção da
ação ou da omis são.

Art. 5º A in de ni za ção por da nos mo ra is pode ser
pe di da cu mu la ti va men te com os da nos ma te ri a is de -
cor ren tes do mes mo ato le si vo.

§ 1º Se hou ver cu mu la ção de pe di dos de in de ni-
za ção, o juiz, ao exa rar a sen ten ça, dis cri mi na rá os
va lo res das in de ni za ções a tí tu lo de da nos pa tri mo ni-
a is e de da nos mo ra is.

§ 2º A com po si ção das per das e da nos, as sim
com pre en di dos os lu cros ces san tes e os da nos emer -
gen tes, não se re fle te na ava li a ção dos da nos mo ra is.

Art. 6º A si tu a ção de ir re gu la ri da de do agen te ou 
pre pos to da Admi nis tra ção não a isen ta da res pon sa-
bi li da de ob je ti va de in de ni zar o dano mo ral, res sal va-
do o di re i to de re gres so.

Art. 7º Ao apre ci ar o pe di do, o juiz con si de ra rá o
teor do bem ju rí di co tu te la do, os re fle xos pes so a is e
so ci a is da ação ou omis são, a pos si bi li da de de su pe-
ra ção fí si ca ou psi co ló gi ca, as sim como a ex ten são e
du ra ção dos efe i tos da ofen sa.

§ 1º Se jul gar pro ce den te o pe di do, o juiz fi xa rá a 
in de ni za ção a ser pago, a cada um dos ofen di dos, em
um dos se guin tes ní ve is:

I – ofen sa de na tu re za leve: até vin te mil re a is;

II – ofen sa de na tu re za mé dia: de vin te mil re a is
a no ven ta mil re a is;

III – ofen sa de na tu re za gra ve: de no ven ta mil re -
a is a cen to e oi ten ta mil re a is.

§ 2º Na fi xa ção do va lor da in de ni za ção, o juiz le -
va rá em con ta, ain da, a si tu a ção so ci al, po lí ti ca e eco -
nô mi ca das pes so as en vol vi das, as con di ções em
que ocor reu a ofen sa ou o pre ju í zo mo ral, a in ten si da-
de do so fri men to ou hu mi lha ção, o grau de dolo ou
cul pa, a exis tên cia de re tra ta ção es pon tâ nea, o es for-
ço efe ti vo para mi ni mi zar a ofen sa ou le são e o per -
dão, tá ci to ou ex pres so.

§ 3º A ca pa ci da de fi nan ce i ra do ca u sa dor do
dano, por si só, não au to ri za a fi xa ção da in de ni za ção
em va lor que pro pi cie o en ri que ci men to sem ca u sa,
ou des pro por ci o nal, da ví ti ma ou de ter ce i ro in te res-
sa do.

§ 4º Na re in ci dên cia, ou di an te da in di fe ren ça do 
ofen sor, o juiz po de rá ele var ao tri plo o va lor da in de-
ni za ção.

Art. 8º Pres cre ve em seis me ses o pra zo para o
aju i za men to de ação in de ni za tó ria por da nos mo ra is,
a con tar da data do co nhe ci men to do ato ou omis são
le si vos ao pa tri mô nio mo ral.

Art. 9º Os arts. 159 e 1.518 da Lei nº 3.071, de 1º 
de ja ne i ro de 1916 – Có di go Ci vil –, não se apli cam às 
ações de re pa ra ção de da nos mo ra is.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor em cen to e vin te
dias, a con tar da data da sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2002. – Ber na-
do Ca bral, Pre si den te.

OFÍCIO Nº 61/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º,
com bi na do com o art. 284, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em Re u-
nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta co mis são,
em tur no su ple men tar, ado ta de fi ni ti va men te o Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 150, de 1999,
de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que
“Dis põe so bre da nos mo ra is e sua re pa ra ção”.

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.
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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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

Art. 105. (*) Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça:

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

III – jul gar, em re cur so es pe ci al, as ca u sas de ci-
di das, em úni ca ou úl ti ma ins tân cia, pe los Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is ou pe los tri bu na is dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, quan do a de ci são re -
cor ri da:

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

c) der a lei fe de ral in ter pre ta ção di ver gen te da
que lhe haja atri bu í do ou tro tri bu nal.

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

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

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

Art. 131. O juiz apre ci a rá li vre men te a pro va,
aten den do aos fa tos e cir cuns tân ci as cons tan tes dos
au tos, ain da que não ale ga dos pe las par tes; mas de -
ve rá in di car, na sen ten ça, os mo ti vos que lhe for ma-
ram o con ven ci men to. (Re da ção dada pela Lei nº
5.925, de 1-10-1973)
........................................ ............................................

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Dis ci pli na a ação ci vil pú bli ca de
res pon sa bi li da de por da nos ca u sa dos ao 
meio-am bi en te, ao con su mi dor, a bens e
di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co, his tó-
ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co (ve ta do) e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das

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

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

LEI Nº 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967

Re gu la a li ber da de de ma ni fes ta ção do pen -
sa men to e de in for ma ção.

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

PARECER Nº 658, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi-
na ti va so bre o Pro je to de Lei do Se na-
do nº 370, de 1999, de au to ria do Se na-
dor La u ro Cam pos, que re vo ga dis po si-
ção que res trin ge o prin cí pio da im pe-
nho ra bi li da de do bem de fa mí lia, cons -
tan te do art. 82 da Lei nº 8.245, de 18 de 
ou tu bro de 1991 e do Pro je to de Lei do
Se na do nº 145, de 2000, de au to ria do
Se na dor Car los Pa tro cí nio, que “Re vo-
ga dis po si ti vos das Leis nºs 8.245, de
18 de ou tu bro de 1991, e de Lei nº
8.009, de 29 de mar ço de 1990”. (Tra mi-
tan do em con jun to nos ter mos do Re-
que ri men to nº 469, de 2000.)

Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re

I – Re la tó rio

Encontram-se sob exa me des ta co mis são os
Pro je tos de Lei do Se na do nº 370, de 1999, e nº 145,
de 2000, que re vo gam dis po si ção res tri ti va do prin cí-
pio da im pe nho ra bi li da de do bem de fa mí lia, cons -
tan te do art. 82 da Lei nº 8.245, de 18 de ou tu bro de
1991, de au to ria dos ilus tres Se na do res La u ro Cam -
pos e Car los Pa tro cí nio, res pec ti va men te.

Tra ta-se de ini ci a ti vas no sen ti do de su pri mir o
art. 82 da Lei nº 8.245, de 1991, que al te ra a Lei nº
8.009, de 29 de mar ço de 1990, para ex clu ir da im -
pe nho ra bi li da de o bem de fa mí lia, “por obri ga ção
de cor ren te de fi an ça con ce di da em con tra to de lo -
ca ção”.

As pro po si ções vi sam re ti rar esse pri vi lé gio
dos lo ca do res e das cor re to ras de imó ve is, de modo
a con ce der à fa mí lia ma i or se gu ran ça e es ta bi li da-
de fi nan ce i ra.
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Aos pro je tos não fo ram ofe re ci das emen da
du ran te o pra zo re gi men tal. Além dis so, cum pre sa -
li en tar que os pro je tos tra mi tam nes ta co mis são em
ca rá ter ter mi na ti vo.

Esta co mis são apro vou o Re que ri men to nº 469,
de 2000, de au to ria do Se na dor José Fo ga ça, que de -
ter mi nou a tra mi ta ção con jun ta dos pro je tos, ora exa -
mi na dos, por ver sa rem so bre a mes ma ma té ria, na
for ma do art. 258 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

II – Aná li se

São elo giá ve is os fun da men tos que jus ti fi cam
os pro je tos sob exa me. Dê fato, con vém lem brar que a 
im pe nho ra bi li da de do bem de fa mí lia tem por es co po
pro te ger o imó vel des ti na do à mo ra dia do ca sal, ou da 
en ti da de fa mi li ar. Foi, por tan to, por re le van te in te res-
se so ci al que se ins ti tu iu a im pe nho ra bi li da de do bem
de fa mí lia.

Com a al te ra ção in tro du zi da pelo art. 82 da Lei
nº 8.245, de 1991, pro cu rou-se res guar dar os di re i tos
do mer ca do imo bi liá rio, per mi tin do, me di an te al te ra-
ção da Lei nº 8.009, de 1990, que a im pe nho ra bi li da-
de não se ope re em re la ção às obri ga ções de cor ren-
tes de fi an ça, con ce di da em con tra to de lo ca ção. A lei
pas sou, des se modo, a pri vi le gi ar seg men to da ati vi-
da de imo bi liá ria, mu i to em bo ra até a dí vi da de na tu re-
za, fis cal não al can ce o bem de fa mí lia, nos ter mos do 
art. 1º da Lei nº 8.009, de 1990.

Assim, não im por ta o pro pó si to da lo ca ção. Ha -
ven do o ca sal dado a fi an ça, e o lo ca tá rio vin do a fal -
tar ao pa ga men to dos alu gue res, a obri ga ção será
cum pri da, ain da que o bem de fa mí lia dos fi a do res te -
nha que ser le va do à has ta pú bli ca para sa tis fa zer o
dé bi to. Por con se guin te, tal pri vi lé gio para lo ca do res e 
imo bi liá ri as não se mos tra ade qua do, con si de ra dos
os pres su pos tos que sus ten tam o ins ti tu to do bem de
fa mí lia.

O ob je ti vo das pro po si ções sob co men to são
idên ti cos – res guar dar o bem de fa mí lia, do fi a dor, das 
obri ga ções de cor ren tes das lo ca ções imo bi liá ri as.
Entre tan to, a re da ção dada, ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 145, de 2000, cor ri ge la cu na cons tan te do
Pro je to de Lei do Se na do nº 370, de 1999, que fi cou
si len te quan to à re vo ga bi li da de do in ci so VII do art. 3º
da, Lei nº 9.009, de 29 de mar ço de 1990, con tra ri an-
do as dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

À re da ção dada ao Pro je to de Lei nº 145, de
2000, obe de ceu to das as di re tri zes tra ça das pela Lei
Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

Con clu í mos, ade ma is, que am bos os pro je tos
aten dem aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di-
ci da de e téc ni ca le gis la ti va. No en tan to, o PLS nº 370,
de 1999, é me nos abran gen te e o seu con te ú do está
pre sen te no PLS nº 145 de 2000, por essa por ra zão
pela re da ção des se úl ti mo.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei do Se na do nº 145, de 2000, e pela re je-
i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 370, de 1999.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – , Pre -
si den te, Re la tor.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com o

PLS nº 370 de 1999.)

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro ber to Fre i re, Re la tor
– Re gi nal do Du ar te – Ro meu Tuma – José Fo ga ça
– Luiz Otá vio – Fer nan do Ri be i ro – Wel ling ton
Ro ber to – Ri car do San tos – Lu cio Alcân ta ra  –
Antô nio Car los Jú ni or  – Osmar Dias – Ade mir
Andra de.
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Do cu men tos Ane xa dos Pela Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa, nos Ter mos do Art. 250,
pa rá gra fo úni co, do RISF.

Relatório

Re la tor: Se na dor Roberto Freire

I – Re la tó rio

Encon tra-se sob exa me des ta Co mis são o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 370, de 1999, que “Re vo ga
dis po si ção que res trin ge o prin cí pio da im pe nho ra bi li-
da de do bem de fa mí lia, cons tan te do art. 82 da Lei nº
8.245, de 18 de ou tu bro de 1991“, de au to ria do ilus -
tre Se na dor LAURO CAMPOS.

Tra ta-se de ini ci a ti va no sen ti do de su pri mir o
art. 82 da Lei nº 8.245, de 1991, que al te ra a Lei nº
8.009, de 29 de mar ço de 1990, no sen ti do de ex clu ir
da im pe nho ra bi li da de o bem de fa mí lia, “por obri ga-
ção de cor ren te de fi an ça con ce di da em con tra to de
lo ca ção”.

Visa à ini ci a ti va re ti rar esse pri vi lé gio dos lo ca-
do res e das cor re to ras de imó ve is, de modo a con -
ce der à fa mí lia ma i or se gu ran ça e es ta bi li da de fi-
nan ce i ra.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das, por -
quan to não cons ta de sua fo lha de tra mi ta ção re gis tro
nes se sen ti do. Além dis so, cum pre fri sar que a ma té-
ria tra mi ta nes ta Co mis são em ca rá ter ter mi na ti vo.

II – Voto

É elo giá vel a pre o cu pa ção que jus ti fi ca o pro je to
sob exa me. De fato, con vém lem brar que a im pe nho-
ra bi li da de do bem de fa mí lia tem por es co po pro te ger
o imó vel des ti na do à mo ra dia do ca sal, ou da en ti da-
de fa mi li ar. Foi, por tan to, por re le van te in te res se so ci-
al que se ins ti tu iu a im pe nho ra bi li da de do bem de fa -
mí lia.

Com a al te ra ção in tro du zi da pelo art. 82 da Lei
nº 8.245, de 1991, pro cu rou-se res guar dar os di re i tos
do mer ca do imo bi liá rio, per mi tin do, me di an te al te ra-
ção da Lei nº 8.009, de 1990, que a im pe nho ra bi li da-
de não se ope re em re la ção às obri ga ções de cor ren-
tes de fi an ça, con ce di da em con tra to de lo ca ção. A lei
pas sou, des se modo, a pri vi le gi ar seg men to da ati vi-
da de imo bi liá ria, mu i to em bo ra até dí vi da de na tu re za

fis cal não al can ce o bem de fa mí lia, nos ter mos do art. 
1º da Lei nº 8.009, de 1990.

Assim, não im por ta o pro pó si to da lo ca ção. Ha -
ven do o ca sal dado a fi an ça, e o lo ca tá rio vin do a fal -
tar ao pa ga men to dos alu gue res, a obri ga ção será
cum pri da, ain da que o bem de fa mí lia dos fi a do res te -
nha que ser le va do à has ta pú bli ca para sa tis fa zer o
dé bi to. Por con se guin te, tal pri vi lé gio para lo ca do res e 
imo bi liá ri as não se mos tra ade qua do, con si de ra dos
os pres su pos tos que sus ten tam o ins ti tu to do bem de
fa mí lia.

III – Conclusão

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela apro va-
ção da ini ci a ti va ora exa mi na da, que não con tém ví cio
quan to à cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de.

Qu an to à téc ni ca le gis la ti va, no en tan to, é ne-
ces sá rio pro por a se guin te emen da, que não atin ge o
mé ri to da pro po si ção e que, tão-so men te, visa a ade -
quá-la aos pre ce i tos da Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998:

Emenda

Su pri ma-se o art. 3º do PLS nº 370, de 1999, em 
obe diên cia ao art. 9º da Lei Com ple men tar nº 95, de
1998.

Sala da Co mis são, – Ro ber to Fre i re, Re la tor.

REQUERIMENTO Nº 469 DE 2000

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro a tra mi ta ção con jun ta
do Pro je to de Lei do Se na do nº 145, de 2000, de
au to ria do Se na dor Carlos Patrocínio, e do Pro je to
de Lei do Se na do nº 370, de 1999, de ini ci a ti va do
Se na dor Lauro Campos, por ver sa rem so bre a
mes ma ma té ria (im pe nho ra bi li da de do bem de fa -
mí lia).

Sala das Ses sões, – José Fogaça.

OFÍ CIO Nº 058/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,
do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
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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 145, de 2000, de au to ria
do Se na dor Car los Pa tro cí nio, que “Re vo ga dis po si ti-
vos das Leis nº 8.245, de 18 de ou tu bro de 1991 (lo ca-
ções de imó ve is ur ba nos e pro ce di men tos a elas per-
ti nen tes), e da Lei nº 8.009, de 29 de mar ço de 1990.
(im pe nho ra bi li da de do bem de fa mí lia)”, fi can do pre -
ju di ca do o Pro je to de Lei do Se na do nº 370, de 1999,
de au to ria do Se na dor La u ro Cam pos, que “Re vo ga
dis po si ção que res trin ge o prin cí pio da im pe nho ra bi li-
da de do bem de fa mí lia, cons tan te do Art. 82 da Lei nº
8.245, de 18 de ou tu bro de 1991”, am bos, em tra mi ta-
ção con jun ta.

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 Bernardo Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e

Ci da da nia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

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

PARECER Nº 659, 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 100, de 2000, de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, que Dis põe so bre
o re que ri men to de in for ma ções re la ti vo,
ao pro ce di men to ins ta la do pelo Mi nis té-
rio Pu bli co so bre con clu sões de co mis-
são par la men tar de in qué ri to.

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral
Re la tor ad hoc: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o pro je to de lei em epí gra-
fe para, nos ter mos do art. 101, I, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral (RISF), opi nar so bre a sua
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de e,
tam bém quan to ao mé ri to, nos ter mos do in ci so II do
ci ta do dis po si ti vo re gi men tal.

O ob je ti vo do pro je to é obri gar o Mi nis té rio Pú -
bli co a res pon der, no pra zo de dez dias, ao pe di do
de in for ma ção que lhe fi zer qual quer uma das Ca -
sas Le gis la ti vas do Con gres so Na ci o nal so bre o an -
da men to de pro ce di men to re la ti vo à apu ra ção da
res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal de in fra to res
apon ta dos nas con clu sões con ti das em re la tó rio de
co mis são par la men tar de in qué ri to por ela ins ti tu í-
da, en ca mi nha das nos ter mos do art. 58, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Acres cen ta, ain da, que a fal ta do aten di men to
do pe di do de in for ma ção no pra zo men ci o na do cons -
ti tui pre va ri ca ção.

Não fo ram apre sen ta das emen das du ran te o
pra zo re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Voto

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art.
101, I, do Re gi men to Inter no, 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 fo rem sub me ti das ... por des pa-
cho da Pre si dên cia, ... e, tam bém, emi tir pa re cer,
quan to ao mé ri to, so bre as ma té ri as de com pe tên-
cia da União, ... (art. 101, II, RISF), ten do a sua de -
ci são, no caso do pro je to em exa me, ca rá ter ter mi-
na ti vo, em ra zão do que dis põe o art. 91, I, do ci ta-
do Re gi men to.

Qu an to ao mé ri to, en ten do que a pro po si ção
con tri bui para que haja con se qüên cia aos tra ba lhos
das co mis sões par la men ta res de in qué ri to cu jas con -
clu sões te nham sido en ca mi nha das ao Mi nis té rio Pú -
bli co com a fi na li da de de pro mo ver a apu ra ção da res -
pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal de in fra to res.

A pre vi são le gal para que o Mi nis té rio aten da,
no pra zo de dez dias, o pe di do de in for ma ção fe i to
por qual quer das Ca sas do Con gres so Na ci o nal,
quan to ao an da men to de pro ce di men to de cor ren te
de con clu sões de co mis são par la men tar de in qué ri to
ins ti tu í da pela mes ma Casa, per mi te ao Po der Le gis-
la ti vo sa ber que pro vi dên ci as fo ram to ma das a res -
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pe i to e, tam bém, ins tar para que aque le ór gão, a
quem cabe a fun ção ins ti tu ci o nal de pro mo ver, pri va-
ti va men te, a ação pe nal pú bli ca e o in qué ri to ci vil e
ação ci vil pú bli ca, para a pro te ção do pa tri mô nio pú -
bli co e so ci al, do meio am bi en te e de ou tros in te res-
ses di fu sos e co le ti vos (art. 129, I e III, CF), não ter gi-
ver se so bre o as sun to.

No en tan to, te nho res tri ção quan to à for ma da
apre sen ta ção do pro je to, em ra zão de não aten der, a
meu ver, o dis pos to no art. 12, II, da Lei Com ple men-
tar nº 95, de 1998, que Dis põe so bre a ela bo ra ção, a
re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das leis, con -
for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co do art. 59 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, e es ta be le ce nor mas para a con so li-
da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o na, que de ter-
mi na que a al te ra ção da lei será fe i ta me di an te subs ti-
tu i ção, no pró prio tex to, do dis po si ti vo al te ra do, ou
acrés ci mo de dis po si ti vo novo, ex ce to quan do se tra -
tar de al te ra ção con si de rá vel, que exi ge re pro du ção
in te gral em novo tex to, con for me ex pres sa, o in ci so I
do su pra ci ta do art. 12.

Des se modo, en ten do que a ma té ria deve ser in -
se ri da, s.m.j., na Lei nº 1.579, de 18 de mar ço de
1952, que Dis põe so bre as Co mis sões Par la men ta-
res de Inqué ri to, que, não obs tan te a sua ve tus tez,
pois foi edi ta da sob a égi de da Cons ti tu i ção de 1946,
per ma ne ce em vi gên cia, ago ra sob o pá lio da Car ta
de 1988.

Di an te do ex pos to, opi no pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 100, de 2000, nos ter mos
do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

Alte ra a Lei nº 1.579, de 18 de mar ço
de 1952 com o ob je ti vo de dis ci pli nar o
pe di do de in for ma ção ao Mi nis té rio Pú-
bli co so bre o an da men to de pro ce di men-
to re la ti vo às con clu sões de co mis são
par la men tar de in qué ri to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se à Lei nº 1.579, de 18 de

mar ço de 1952, o se guin te ar ti go:

Art. 5º-A O an da men to de pro ce di men-
to re la ti vo às con clu sões da co mis são par la-
men tar de in qué ri to en ca mi nha das ao Mi nis-
té rio Pú bli co, nos ter mos do art. 58, § 3º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com o ob je ti vo de apu -
rar a res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal dos
in fra to res, po de rá ser acom pa nha do pela
Casa Le gis la ti va que ins ti tu iu a re fe ri da co -
mis são, me di an te pe di do de in for ma ções da 
res pec ti va Mesa ao Mi nis té rio Pú bli co so bre
as pro vi dên ci as ado ta das.

§ 1º O pe di do de in for ma ções a que se 
re fe re o ca put será fe i to de acor do com as
nor mas re gi men ta is da Casa so li ci tan te.

§ 2º O Mi nis té rio Pú bli co de ve rá pres-
tar as in for ma ções so li ci ta das no pra zo de
dez dias, im por tan do cri me de res pon sa bi li-
da de a re cu sa ou o não-aten di men to no re -
fe ri do pra zo, bem como a pres ta ção de in-
for ma ções fal sas.

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

É o voto.
Sala da Co mis são,  29 de maio de 2002. – Se na-

dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Se na dor José
Fo ga ça, Re la tor ad hoc – Se na dor Ro ber to Fre i re –
Se na dor Anto nio C. Jú ni or  – Se na dor Ade mir
Andra de – Se na dor Re gi nal do Du ar te – Se na dor
Osmar Dias – Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha  – Se -
na dor Artur da Tá vo la – Se na dor Fer nan do Ri be i ro
– Se na dor Ro meu Tuma – Se na dor Pe dro Si mon –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra (au tor) – Se na dor Ri car do
San tos – Se na dor Ari Stad ler | – Se na dor Wal deck
Orné las – Se na dor Luiz Otá vio – Se na dor José
Agri pi no.
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TEXTO FINAL
Do Pro je to de Lei do Se na do nº 100, de 2000,

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

“Alte ra” a Lei nº 1.579, de 18 de mar ço
de 1952, com o ob je ti vo de dis ci pli nar o pe -
di do de in for ma ção ao Mi nis té rio Pú bli co so -
bre o an da men to de pro ce di men to re la ti vo
às con clu sões de co mis são par la men tar de
in qué ri to.”

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se à Lei nº 1.579, de 18 de

mar ço de 1952, o se guin te ar ti go:

Art. 5º-A O an da men to de pro ce di men-
to re la ti vo às con clu sões da co mis são par la-
men tar de in qué ri to en ca mi nha das ao Mi nis-
té rio Pú bli co, nos ter mos do art. 58, § 3º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com o ob je ti vo de apu -
rar a res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal dos
in fra to res, po de rá ser acom pa nha do pela
Casa Le gis la ti va que ins ti tu iu a re fe ri da co -
mis são, me di an te pe di do de in for ma ções da
res pec ti va Mesa ao Mi nis té rio Pú bli co so bre
as pro vi dên ci as ado ta das.

§ 1º O pe di do de in for ma ções a que se 
re fe re o ‘ca put’ será fe i to de acor do, com as
nor mas re gi men ta is da Casa so li ci tan te.

§ 2º O Mi nis té rio Pú bli co de ve rá pres-
tar as in for ma ções so li ci ta das no pra zo de
dez dias, im por tan do cri me de res pon sa bi li-
da de a re cu sa ou o não-aten di men to no re -
fe ri do pra zo, bem como a pres ta ção de in-
for ma ções fal sas.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pub 1i ca ção.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te.

Ofí cio nº 063/02-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2002

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

com bi na do com o art. 284, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em Re u-
nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta Co mis são,
em tur no su ple men tar, ado ta, de fi ni ti va men te o Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 100, de  2000,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que “Dis põe
so bre re que ri men to de in for ma ções re la ti vo a ‘pro ce-

di men to’ ins ta la do pelo Mi nis té rio Pú bli co so bre con -
clu sões de co mis são par la men tar de in qué ri to”.

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

....................................................................................
Art. 12. A al te ra ção da lei será fe i ta:
II – me di an te re vo ga ção par ci al; (Re da ção dada

pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26-4-2001)
....................................................................................

LEI Nº 1.579, DE 18 DE MARÇO DE 1952 

Dis põe so bre as Co mis sões Par la-
men ta res de Inqué ri to.

....................................................................................
Art. 5º  As Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri-

to apre sen ta rão re la tó rio de seus tra ba lhos à res pec-
ti va Câ ma ra, con clu in do por pro je to de re so lu ção.

§ 1º Se fo rem di ver sos os fa tos ob je to de in qué-
ri to, a co mis são dirá, em se pa ra do, so bre cada um,
po den do fazê-lo an tes mes mo de fin da a in ves ti ga ção
dos de ma is.

§ 2º  A in cum bên cia da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to ter mi na com a ses são le gis la ti va em que ti ver
sido ou tor ga da, sal vo de li be ra ção da res pec ti va Câ ma-
ra, pror ro gan do-a den tro da Le gis la tu ra em cur so.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je to de lei que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Íris Re zen de.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2002

Alte ra o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24
de fe ve re i ro de 1995, que dis põe so bre a
isen ção do Impos to so bre Pro du tos
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Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de au -
to mó ve is des ti na dos ao trans por te au tô-
no mo de pas sa ge i ros e ao uso de por ta-
do res de de fi ciên cia fí si ca, re duz o im-
pos to de im por ta ção para os pro du tos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i-

ro de 1995, al te ra do pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5
de de zem bro de 1996, e pelo art. 2º da Lei nº 10.182,
de 12 de fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI):

I – os au to mó ve is de pas sa ge i ros de
fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên-
cia bru ta (SAE), de no mí ni mo qua tro por-
tas, in clu si ve a de aces so ao ba ga ge i ro, mo -
vi dos a com bus tí ve is de ori gem re no vá vel,
quan do ad qui ri dos por:

a) mo to ris tas pro fis si o na is que exer-
çam, com pro va da men te, em ve í cu los de
sua pro pri e da de ati vi da de de con du tor au tô-
no mo de pas sa ge i ros, na con di ção de ti tu lar
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são do
Po der Pú bli co e que des ti nam o au to mó vel
à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

b) mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos
ti tu la res de au to ri za ção, per mis são ou con-
ces são para ex plo ra ção do ser vi ço de trans -
por te in di vi du al de pas sa ge i ros (táxi), im pe-
di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati vi da de
em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í-
cu lo ad qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de
alu guel (táxi);

c) co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam
per mis si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de
trans por te pú bli co de pas sa ge i ros, na ca te-
go ria de alu guel (táxi), des de que tais ve í cu-
los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi da de;

d) pes so as que, em ra zão de se rem
por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos-
sam di ri gir au to mó ve is co muns;

II – os ca mi nhões, clas si fi ca dos na po -
si ção 87.04 da Ta be la de Inci dên cia do IPI,
quan do ad qui ri dos por pes so as que, em ra -
zão de se rem por ta do ras de de fi ciên cia fí si-
ca, não pos sam di ri gir ca mi nhões co muns.

Pa rá gra fo úni co. A exi gên cia para aqui -
si ção de au to mó vel de qua tro por tas e de
até 127 HP de po tên cia bru ta (SAE) não se
apli ca aos de fi ci en tes fí si cos de que tra ta o
in ci so I, d, do ca put des te ar ti go.”

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

Jus ti fi ca ção

A ne ces si da de de se es ta be le cer uma po lí ti ca
com pen sa tó ria para as pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia fí si ca, im pos si bi li ta das de di ri gir au to mó ve is
co muns e não aten di das por um ser vi ço de trans por te
es pe cí fi co, ge rou, a par tir de 1969, uma le gis la ção
que evo lu iu des de a isen ção do Impos to so bre Impor -
ta ção de Pro du tos Estran ge i ros (II) e do IPI re la ti va-
men te aos apa re lhos, sem si mi lar na ci o nal, des ti na-
dos à adap ta ção dos au to mó ve is por elas ad qui ri dos
(De cre to-Lei nº 491, de 5 de mar ço de 1969), até a ex -
clu são to tal do IPI in ci den te so bre o pró prio ve í cu lo
(Lei nº 8.199, de 28 de ju nho de 1991).

A isen ção da Lei nº 8.199, de 1991, foi aper fe i-
ço a da e pror ro ga da por su ces si vos di plo mas le ga is.
Hoje, a Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, com
as al te ra ções in tro du zi das pe las Leis nºs 9.317, de 5
de de zem bro de 1996, e 10.182, de 12 de fe ve re i ro de 
2001, abran ge qual quer tipo de au to mó vel de fa bri ca-
ção na ci o nal, adap ta do às ca rac te rís ti cas es pe ci a is
da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia fí si ca que o ad qui-
rir para o seu uso. De sa pa re ce ram, por tan to, as an ti-
gas exi gên ci as de que o ve í cu lo ti ves se no mí ni mo,
qua tro por tas, fos se mo vi do a com bus tí vel re no vá vel
e sua po tên cia bru ta (SAE) não ex ce des se a 127 HP.

Embo ra do ta da de ma i or abran gên cia, a isen-
ção fi cou ain da li mi ta da ao au to mó vel de pas sa ge i-
ros, que é um meio de trans por te sa tis fa tó rio nos cen -
tros ur ba nos, mas não apre sen ta a mes ma efi ciên cia
no am bi en te ru ral. Ali, a pre ca ri e da de da ma lha viá ria,
ou até a sua ine xis tên cia, exi ge a uti li za ção de ve í cu-
los mais ro bus tos, como os ca mi nhões.

Em con se qüên cia, mu i tos por ta do res de de fi-
ciên cia fí si ca es tão pri va dos de ad qui rir, com isen ção
do IPI, um ve í cu lo para o aten di men to de suas ne ces-
si da des de des lo ca men to pes so al de trans por te de
car ga.

Com o in tu i to de pre en cher essa la cu na, pro po-
mos a in clu são dos ca mi nhões, clas si fi ca dos na po si-
ção 87.04 da Ta be la de Inci dên cia do IPI, na isen ção
de que tra ta o art. lº da Lei nº 8.989. de 1995.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002 –
Moreira Mendes.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre a isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na
aqui si ção de au to mó ve is des ti na dos ao
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros e
ao uso de por ta do res de de fi ciên cia fí si-
ca, re duz o im pos to de im por ta ção para
os pro du tos que es pe ci fi ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 856, de 1995, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge i ros
de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên cia
bru ta (SAE), quan do ad qui ri dos por:

I – mo to ris tas pro fis si o na is que, na data da pu -
bli ca ção des ta lei exer çam com pro va da men te em ve í-
cu lo de sua pro pri e da de ati vi da de de con du tor au tô-
no mo de pas sa ge i ros, na con di ção de ti tu lar de au to-
ri za ção, per mis são ou con ces são do po der con ce-
den te e que des ti nem o au to mó vel à uti li za ção na ca -
te go ria de alu guel (táxi);

II – mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos ti tu la res
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são para ex plo-
ra ção do ser vi ço de trans por te in di vi du al de pas sa ge-
i ros (táxi), im pe di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati-
vi da de em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í cu lo ad -
qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

III – co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam per mis-
si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de trans por te pú bli co de 
pas sa ge i ros, na ca te go ria de alu guel (táxi), des de
que tais ve í cu los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi-
da de;

IV – pes so as que, em ra zão de se rem por ta do-
ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos sam di ri gir au to mó-
ve is co muns.
........................................ ............................................

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra-
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri-

bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Tex to atu a li za do em 10-10-01
Últi ma Lei nº 10.256, 09-7-01

MP nº 2.189-49, MP nº 2.158-35, 24-8-01

O Pre si den te da Re pú bli ca faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
........................................ ............................................

Art. 29. O in ci so I do art. 1º e o art. 2º da Lei nº
8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ........................................................................
........................................ ............................................

I – mo to ris tas pro fis si o na is que exer çam, com -
pro va da men te, em ve í cu lo de sua pro pri e da de ati vi-
da de de con du tor au tô no mo de pas sa ge i ros, na con -
di ção de ti tu lar de au to ri za ção, per mis são ou con ces-
são do Po der Pú bli co e que des ti nam o au to mó vel à
uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);
........................................ ............................................

........................................ ............................................
Art. 2º O be ne fí cio de tra ta o art. 1º so men te po -

de rá ser uti li za do uma vez, sal vo se o ve í cu lo ti ver
sido ad qui ri do há mais de três anos, caso em que o
be ne fi cio po de rá ser uti li za do uma se gun da vez.”

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

LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Res ta u ra a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe
so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de
au to mó ve is des ti na dos ao trans por te au -
tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de por -
ta do res de de fi ciên cia fí si ca, re duz o im -
pos to de im por ta ção para os pro du tos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 2.068-38, de 2001, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães,

Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to no pa rá-
gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro-
mul go a se guin te lei:
........................................ ............................................
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Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, al te ra-
do pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de
1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge i-
ros de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên cia
bru ta (SAE), de no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a
de aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí ve is de
ori gem re no vá vel, quan do ad qui ri dos por:
........................................ ............................................

Pa rá gra fo úni co. A exi gên cia para aqui si ção de
au to mó vel de qua tro por tas e de até 127 HP de po tên-
cia bru ta (SAE) não se apli ca aos de fi ci en tes fí si cos
de que tra ta o in ci so IV do ca put des te ar ti go.” (NR)
........................................ ............................................

DECRETO-LEI Nº 491, DE 5 DE MARÇO DE 1969

Estí mu los fis ca is à ex por ta ção de
ma nu fa tu ra dos.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe re o § 1º do art. 2º do Ato Insti tu ci o-
nal nº 5, de 13 de de zem bro de 1968, de cre ta:

LEI Nº 8.199, DE 28 DE JUNHO DE 1991

Con ce de isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si-
ção de au to mó ve is para uti li za ção no
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros,
bem como por pes so as por ta do ras de de -
fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao trans -
por te es co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
........................................ ............................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com -
pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Íris Re zen de.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 406, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 119, do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in clu são na
Ordem do Dia, do Pro je to de Lei do Se na do nº 242, de 
2001, que al te ra a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de

1962 – Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, em
tra mi ta ção na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia – CCJ.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. –
Carlos Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos do art. 255, II, Item 4, do
Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Íris Re zen de.

São li dos os se guin tes:

OFICIO Nº 58/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º, do

Re gi men to Inter no des ta Casa, Co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 145, de 2000, de au to ria
do Se na dor Car los Pa tro cí nio, que “Re vo ga dis po si ti-
vos das Leis nº 8.245, de 18 de ou tu bro de 1991 (lo ca-
ções de imó ve is ur ba nos e pro ce di men tos a elas per-
ti nen tes), e da Lei nº 8.009, de 29 de mar ço de 1990
(im pe nho ra bi li da de do bem de fa mí lia)”, fi can do pre -
ju di ca do o Pro je to de Lei do Se na do nº 370, de 1999,
de au to ria do Se na dor La u ro Cam pos, que “Re vo ga
dis po si ção que res trin ge o prin cí pio da im pe nho ra bi li-
da de do bem de fa mí lia, cons tan te do Art. 82 da Lei nº
8245, de 18 de ou tu bro de 1991”, am bos, em tra mi ta-
ção con jun ta.

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.

OFÍCIO Nº 61/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2002

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

com bi na do com o art. 284, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em Re u-
nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta Co mis são,
em tur no su ple men tar, ado ta de fi ni ti va men te o Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 150, de 1999,
de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que
“Dis põe so bre da nos mo ra is e sua re pa ra ção”.
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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.

OFÍCIO Nº 63/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2002

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

com bi na do com o art. 284, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em Re u-
nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta Co mis são,
em tur no su ple men tar, ado ta, de fi ni ti va men te o Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 100, de 2000,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que “Dis põe
so bre re que ri men to de in for ma ções re la ti vo a pro ce-
di men to ins ta la do pelo Mi nis té rio Pú bli co so bre con -
clu sões de co mis são par la men tar de in qué ri to”.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os ex pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca que, re la ti va men te aos Pro je-
tos de Lei do Se na do nºs 150, de 1999; 145, de 2000
(tra mi tan do em con jun to com o de nº 370, de 1999); e
100, de 2000, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or-
men te, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in -
ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção
da Casa, para que os mes mos se jam apre ci a dos pelo 
Ple ná rio, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi-
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 350, de 2002, na ori -
gem, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 3º da Re so-
lu ção nº 57, de 1995, com a re da ção dada pe las Re -
so lu ções nºs 51, de 1997, 23, de 1999, e 74, de 2000,
to das do Se na do Fe de ral, re la tó rio so bre a exe cu ção
do Pro gra ma de Emis são e Co lo ca ção de Tí tu los de
Res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal ao Exte ri or,
re la ti vo ao pe río do de fe ve re i ro a abril de 2002.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Di ver-
sos nº 34, de 1997, e, em có pia, aos pro ces sa dos das
re so lu ções re fe ri das, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, 
o Avi so nº 47, de 2002 (nº 1.517/2002, na ori gem), de
12 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
612, 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
le van ta men to de au di to ria nas obras do Sis te ma Inte -
gra do Adu to ra Agres te, com o ob je ti vo de am pli ar a
ca pa ci da de de abas te ci men to da es tru tu ra exis ten te,
que se en con tra em ope ra ção des de 1982, cuja va -
zão aten de, com pre ca ri e da de, aos Mu ni cí pi os de
Are ia Bran ca, Ita ba i a na, Cam po Bri to, Ma cam bi ra e
São Do min go, no Esta do de Ser gi pe.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem a pa la vra, pela or dem, o no bre Se na dor Anto nio
Car los Ju ni or.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de me ins -
cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª será ins cri to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem a pa la vra, pela or dem, o no bre Se na dor Ma gui to
Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA  (PMDB – GO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém re que i ro a mi nha
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, opor tu na-
men te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tam bém V. Exª será ins cri to.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem V. Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, por ser o pri me i ro ora dor ins -
cri to, in da go a V. Exª se, além da mi nha fala como pri -
me i ro ora dor, eu te ria a opor tu ni da de de fa lar na Hora
do Expe di en te para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ou
se eu po de ria fa zer as duas co i sas de uma só vez. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª, como pri me i ro ora dor ins cri to, Se na dor Iris Re-
zen de, po de rá fa zer as duas co i sas de uma vez só,
por eco no mia pro ces su al.
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Está mu -
i to bem, Exce lên cia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re-
zen de, por per mu ta com o Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. IRIS REZENDE (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, no ano da co me-
mo ra ção dos 111 anos do Se na do Fe de ral, é mo ti vo
de gran de sa tis fa ção para mim, como Par la men tar,
ve ri fi car que o Se na do Fe de ral vem cum prin do fi el-
men te o seu pa pel de le gí ti mo re pre sen tan te dos di -
ver sos seg men tos da so ci e da de bra si le i ra e de ver da-
de i ro guar dião da de mo cra cia no nos so País. 

Mu i tos dos crí ti cos de hoje das ações do Par la-
men to não sa bem o que é uma na ção sub me ti da ao ar -
bí trio, do bra da pela for ça, sem im pren sa li vre e sem um
Le gis la ti vo in de pen den te, e não ape nas con sen ti do ou
to le ra do pe los de ten to res do po der dis cri ci o ná rio.

Esses crí ti cos, Sr. Pre si den te, des co nhe cem a
ver da de i ra fun ção his tó ri ca, po lí ti ca e de mo crá ti ca do
Par la men to, sua im por tân cia e o pa pel que deve de -
sem pe nhar como re pre sen tan te do povo e dos ide a is
de mo crá ti cos, pois mu i tas ve zes es sas crí ti cas de cor-
rem da pró pria ca rac te rís ti ca da ins ti tu i ção: a aber tu ra
e a trans pa rên cia.

Sin to que hoje já exis te um am plo re co nhe ci-
men to, por par te dos di ver sos seg men tos da so ci e da-
de, dos me i os de co mu ni ca ção so ci al e das de ma is
ins ti tu i ções, da im por tân cia do pa pel do Se na do Fe -
de ral no pro ces so de re de mo cra ti za ção do Bra sil e de 
for ta le ci men to das ins ti tu i ções de mo crá ti cas.

Gos ta ria de aqui des ta car, Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs.Se na do res, o pa pel re le van te que de sem pe nha a 
TV Se na do, que tem le va do a in for ma ção li vre e in de-
pen den te do Se na do Fe de ral a qua se todo o ter ri tó rio
bra si le i ro.

É da ma i or im por tân cia o ser vi ço de in te res se
pú bli co pres ta do pela TV Se na do, pois mu i to do que
aqui se faz, em ple ná rio, nas Co mis sões Per ma nen-
tes e nas Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to, ja -
ma is che ga ria ao co nhe ci men to do pú bli co sem o tra -
ba lho re a li za do pela emis so ra.

Essa apro xi ma ção en tre o Par la men to e a co-
mu ni da de, por meio de um ve í cu lo de co mu ni ca ção
mo der no como a TV via sa té li te, cer ta men te re pre-
sen ta uma con tri bu i ção efe ti va para a ver da de i ra prá -
ti ca de mo crá ti ca em nos so País. As pos si bi li da des de
sin to nia da TV Se na do, por an te na pa ra bó li ca, as si-
na tu ra, UHF e via Inter net, am pli am a rede de co mu-

ni ca ção do Par la men to com a so ci e da de, per mi tin do
o acom pa nha men to dos tra ba lhos da Casa em todo o
ter ri tó rio na ci o nal e até mes mo no ex te ri or.

A TV tal vez seja a for ma mais mo der na e im por-
tan te de co mu ni ca ção en tre o Se na do Fe de ral e a co -
mu ni da de. No en tan to, ou tras for mas de re la ci o na-
men to, in te gra ção e co o pe ra ção com as co mu ni da-
des tam bém são re a li za das hoje com su ces so pelo
Se na do.

As vi si tas para gru pos de pes so as acom pa nha-
das por gui as tam bém re pre sen tam uma opor tu ni da-
de de ma i or co nhe ci men to da obra ar qui te tô ni ca de
Lú cio Cos ta e Oscar Ni e me yer, hoje Pa tri mô nio Cul tu-
ral da Hu ma ni da de, e de as pec tos his tó ri cos e atu a is
do Par la men to bra si le i ro.Esse pro gra ma de vi si tas re -
pre sen ta um im por tan te elo de li ga ção en tre o Se na-
do e as co mu ni da des de todo o País, pois as pes so as
que dele par ti ci pam, vin das de to das as ci da des do
Bra sil, são ri ca men te mu ni ci a das de in for ma ções,
man ten do con ta to di re to com a ri que za cul tu ral e his -
tó ri ca dos acer vos aqui exis ten tes.

O Mu seu do Se na do Fe de ral tam bém con tri bui
para uma ma i or apro xi ma ção en tre o Par la men to e a
co mu ni da de, mos tran do a uni ver sa li da de de lin gua-
gem das ma ni fes ta ções ar tís ti cas e cul tu ra is. O acer -
vo de cer ca de 400 te las e ou tras obras de ar tis tas im -
por tan tes na nos sa his tó ria for mam um sig ni fi ca ti vo
pa tri mô nio de in cal cu lá vel va lor.

O re co nhe ci men to do tra ba lho re a li za do pelo
Se na do pode ser cons ta ta do de for ma con cre ta, por
exem plo, pelo prê mio con ce di do, em abril de 2002,
pela Asso ci a ção Pa u lis ta de Crí ti cos de Arte à nos sa
TV Se na do, que foi con si de ra da o me lhor ve í cu lo de
co mu ni ca ção do ano, no Bra sil, na ca te go ria uti li da de
pú bli ca.

Isso re pre sen ta mu i to para o Se na do Fe de ral e
para o Par la men to bra si le i ro. Sig ni fi ca, an tes de tudo,
o re co nhe ci men to de um ser vi ço pres ta do à co mu ni-
da de com se ri e da de, es pí ri to pú bi co, aber tu ra, trans -
pa rên cia e a ple na apro va ção de en ti da des sé ri as e
in de pen den tes.

Des ta co aqui, Sr. Pre si den te, a atu a ção fir me e
vi si o ná ria do Di re tor-Ge ral Aga ci el da Sil va Maia, res -
pon sá vel pela ori en ta ção e exe cu ção ad mi nis tra ti va
da Casa, e tam bém a co or de na ção de as ses so ria le -
gis la ti va do Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, Dr. Ra i mun do
Car re i ro da Sil va, ho mens que, jun ta men te com uma
va lo ro sa equi pe de téc ni cos e fun ci o ná ri os, co la bo-
ram de ci si va men te para que o Se na do Fe de ral, sob o
co man do su pre mo do ilus tre Pre si den te Ra mez Te-
bet, cum pra, como tem cum pri do, com com pe tên cia,
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com fir me za, com es pí ri to pú bli co, os com pro mis sos
des ta Casa pe ran te a Na ção.

As ações do Se na do bra si le i ro dig ni fi ca ri am o
Par la men to de qual quer país do mun do, tra du zin do o
cum pri men to do de ver, a res pon sa bi li da de so ci al e o
perfe i to en tro sa men to en tre re pre sen tan tes do povo e 
re pre sen ta dos, o que é a pró pria es sên cia do sis te ma
de mo crá ti co em qual quer par te do mun do.

Por ou tro lado, tam bém fica evi den te que o Par -
la men to bra si le i ro tem cum pri do seu pa pel e ofe re ci-
do sua co la bo ra ção para o nos so de sen vol vi men to
eco nô mi co, so ci al e po lí ti co, para a har mo nia e in de-
pen dên cia en tre os Po de res e para o aper fe i ço a men-
to cada vez ma i or das ins ti tu i ções de mo crá ti cas.

No Par la men to, e par ti cu lar men te no Se na do Fe -
de ral, há um le que de si tu a ções que não apa re cem, que 
não são vi sí ve is como uma pon te ou uma es tra da. Mas
es sas con quis tas têm im por tân cia fun da men tal para
aper fe i ço ar os me ca nis mos de re pre sen ta ti vi da de, para
au men tar a co mu ni ca ção en tre o povo e seus re pre sen-
tan tes, para que pos sa mos ter um ver da de i ro go ver no
do povo, pelo povo e para o povo, con for me a de fi ni ção
clás si ca do sis te ma de mo crá ti co.

E isso tem sido fe i to pelo Se na do Fe de ral, por in -
ter mé dio de seus 81 Se na do res, po rém com a ines ti má-
vel as ses so ria de um cor po de fun ci o ná ri os exem pla res,
que me re ce o re co nhe ci men to da Na ção.

Hoje, como nun ca na his tó ria do Par la men to
bra si le i ro, os ca na is de co mu ni ca ção en tre o Con-
gres so e a so ci e da de fun ci o nam com efi ciên cia, fa ci li-
tan do o en ten di men to, apro xi man do ci da dãos e Con -
gres sis tas, re du zin do bar re i ras e tor nan do mais fá ce-
is e di re tas as re la ções en tre re pre sen tan tes e re pre-
sen ta dos.

O Se na do Fe de ral tem im plan ta do e aper fe i ço a-
do no vos me ca nis mos, no vos pro ces sos e no vos me i-
os de co mu ni ca ção com a so ci e da de, des ta can do-se:
a TV Se na do; a pre sen ça na Rede Mun di al de Com -
pu ta do res (Inter net), a Rá dio Se na do e, es pe ci al men-
te, as pu bli ca ções de obras im por tan tes nos se to res
da Po lí ti ca, da His tó ria, do Di re i to e de ou tras Ciên ci-
as So ci a is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mais re -
cen te re a li za ção do Se na do Fe de ral é a Uni le gis –
Uni ver si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro, que veio re pre-
sen tar mais um im por tan te pas so na mo der ni za ção
do Par la men to. Co lo ca-se em prá ti ca a fi lo so fia de de -
mo cra ti zar o co nhe ci men to, per mi tin do o aces so ao
en si no e à in for ma ção e de sen vol ven do os re cur sos
hu ma nos.

A Uni le gis pos si bi li ta rá o aper fe i ço a men to per -
ma nen te dos ser vi do res e seu de sen vol vi men to pro -
fis si o nal, ten do em vis ta o me lhor de sem pe nho no
cum pri men to da mis são cons ti tu ci o nal do Par la men-
to, e se es ten de aos le gis la ti vos es ta du a is, mu ni ci pa is
e de pa í ses ami gos, prin ci pal men te a co mu ni da de de
lín gua por tu gue sa e pa í ses la ti no-ame ri ca nos.

O Insti tu to Le gis la ti vo Bra si le i ro é ou tro im por-
tan te ins tru men to para a con cre ti za ção das me tas de
de sen vol vi men to dos re cur sos hu ma nos de que dis -
põe o Se na do, par ti cu lar men te nas áre as de en si no,
pes qui sa e ex ten são.

Há mu i tas ou tras re a li za ções im por tan tes, de
alta re le vân cia, con cre ti za das pelo Se na do Fe de ral.
Algu mas de las pas sam como que des per ce bi das
pela im pren sa, pe los me i os de co mu ni ca ção so ci al: é
o exem plo da pu bli ca ção da le gis la ção bra si le i ra em
bra i le, pos si bi li tan do o aces so dos de fi ci en tes vi su a is
a uma im por tan te fer ra men ta de tra ba lho e fun da-
men tal fon te de in for ma ções.

No que diz res pe i to aos pro gra mas de com pu ta-
ção, o Se na do tam bém vem des ta can do-se com a
atu a ção do Pro da sen, que ofe re ce mo der nas so lu-
ções téc ni cas e aper fe i ço a men to con tí nuo dos pro-
ces sos de tra ba lho na área de in for má ti ca.

Não po de ria tam bém de i xar de men ci o nar as
ini ci a ti vas cul tu ra is do Se na do, por meio de apre sen-
ta ções mu si ca is, ex po si ções ar tís ti cas, lan ça men tos
de li vros e de ma is even tos, sem pre pro ven do uma
ma i or in te gra ção e har mo nia não ape nas en tre os
pró pri os ser vi do res do Se na do Fe de ral, bem como
pres ti gi an do e ho me na ge an do a pró pria po pu la ção
com um con jun to de pro mo ções de alto ní vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na do
Fe de ral ja ma is al can ça ria ta ma nho des ta que ins ti tu-
ci o nal, tal como acon te ce hoje, sem a co la bo ra ção da
sua equi pe de ser vi do res, es ses pro fis si o na is de di ca-
dos que tor nam pos sí vel a ma te ri a li za ção de to das as 
ati vi da des aqui re a li za das.

Des de o mais hu mil de até o de ma i or gra du a-
ção, são to dos ho mens e mu lhe res que me re cem o
re co nhe ci men to dos 81 Se na do res e de toda a po pu-
la ção, pelo en tu si as mo e pela se ri e da de com que de -
sem pe nham as suas fun ções e ga ran tem o fun ci o na-
men to do Se na do como su pe ri or en ti da de cons ti tu ci-
o nal do País.

Gos ta ria de pres tar uma ho me na gem es pe ci al a 
to dos os ser vi do res do Se na do, pela de di ca ção, efi -
ciên cia, co nhe ci men to, ca pa ci da de, dis cer ni men to e
pru dên cia com que de sen vol vem suas fun ções pro fis-
si o na is nes ta Casa. E o faço, di ri gin do-me às pes so as
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do Di re tor-Ge ral, Aga ci el da Sil va Maia, e do Se cre tá-
rio-Ge ral da Mesa Di re to ra, Ra i mun do Car re i ro da Sil -
va, ho mens de vida ab ne ga da e de vo ta da ao tra ba lho
de en gran de cer o Se na do da Re pú bli ca. Faço ques -
tão de apre sen tar as mi nhas mais sin ce ras con gra tu-
la ções, cer to de que falo em nome de to dos os ilus tres
co le gas Se na do res e Se na do ras.

Nas fi gu ras de Aga ci el e Car re i ro, nos sos com -
pa nhe i ros de tra ba lho, ho me na ge io a to dos os ser vi-
do res da Casa, a to dos que, de for ma mais vi sí vel ou
me nos vi sí vel, mas sem pre com in do ne i da de e com -
pe tên cia, con tri bu em para que o Se na do Fe de ral, ao
co me mo rar seus 111 anos, es te ja cum prin do fi el men-
te sua mis são de con so li dar o aper fe i ço a men to da de -
mo cra cia no Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, a res pe i to
des sa co me mo ra ção do Se na do.

Qu e ro, con tu do, an tes de en cer rar, co mu ni car à
Casa o fa le ci men to, na ci da de de Go iâ nia, de um pi o-
ne i ro da ca pi tal go i a na, Dr. Raul Ras si, mé di co de di-
ca do, hu ma nis ta e, por que não di zer, um ci en tis ta da
me di ci na, que, du ran te toda sua vida, ao lado de seus 
sete ir mãos, tam bém mé di cos, de di cou-se à sa ú de
do povo go i a ni en se, do povo go i a no. A ci da de de Go -
iâ nia, hoje, está en lu ta da, e re gis tra mos aqui o seu
pas sa men to, em uma ho me na gem a quem, ao lon go
da vida, fez-se me re ce dor.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce do
um apar te, com mu i ta hon ra, ao ilus tre Se na dor Ma -
gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Cum pri-
men to V. Exª pela pri me i ra par te do pro nun ci a men to,
em que res sal ta os avan ços tec no ló gi cos e de co mu-
ni ca ção atin gi dos nos úl ti mos anos pelo Se na do da
Re pú bli ca, bem como pe los elo gi os des ti na dos a to -
dos os fun ci o ná ri os, que, ex tre ma men te com pe ten tes
e cor re tos, têm aju da do mu i to esta Casa de leis, no
sen ti do de dar-lhe ve lo ci da de e tran qüi li da de, para
que to dos os Se na do res pos sam de sem pe nhar bem
suas fun ções. V. Exª está de pa ra béns ao fa zer seu
pro nun ci a men to, res sal tan do a im por tân cia des ta
Casa e a com pe tên cia de to dos os fun ci o ná ri os, do
mais hu mil de ao mais gra du a do. Por tan to, meus cum -
pri men tos por esta ho me na gem. Asso cio-me a V. Exª
nas con do lên ci as à fa mí lia Ras si, pi o ne i ra, im por tan-
tís si ma e que tem pres ta do re le van tes ser vi ços a Go -
iás, prin ci pal men te na área da me di ci na. São to dos
mé di cos com pe ten tes, que hoje di ri gem o gran de
Hos pi tal São Sal va dor, re fe rên cia em Go iás e, por

que não di zer, no Bra sil. Há tam bém ou tro hos pi tal im -
por tan te em Go iâ nia, que leva o nome de um ilus tre
in te gran te da fa mí lia Ras si. Por tan to, tra ta-se de uma
fa mí lia de in te lec tu a is, de gran des mé di cos, que têm
pres ta do gran des ser vi ços à ca pi tal e ao Esta do de
Go iás. Essa fa mí lia mu i to con ce i tu a da, tal vez uma
das mais con ce i tu a das do nos so Esta do, per deu um
ente mu i to que ri do, o Dr. Raul Ras si. Asso cio-me, re -
pi to, a V.Exª nas con do lên ci as à fa mí lia en lu ta da. Mu i-
to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Agra de-
ço a V. Exª pelo hon ro so apar te que veio, in dis cu ti vel-
men te, en ri que cer o nos so pro nun ci a men to e a ho-
me na gem que, ao fi nal, pres ta mos ao ines que cí vel
Dr. Raul Ras si.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Íris Re zen de
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. Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre 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, sem dú -
vi da, um dos te mas mais atu a is que tem sido le va do a
todo tipo de mí dia no Bra sil e no mun do é o meio am -
bi en te.

Ontem, ouvi o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, na aber tu ra da Rio+10, men ci o nar uma fra -
se que tem a ca pa ci da de, re al men te, de sin te ti zar a
gran de pre o cu pa ção que deve nor te ar to dos aque les
que, ho nes ta men te e de boa-fé, de fen dem o meio
am bi en te. E o fa zem para quem? De fen dem-no para o 
ho mem, para aten der às ne ces si da des do ho mem.
Sua Exce lên cia foi fe liz quan do dis se que o gran de
de sa fio é com pa ti bi li zar as ne ces si da des hu ma nas
com o equi lí brio do meio am bi en te.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
da cons ciên cia eco ló gi ca, ou seja, de que o ser hu ma-
no não pode pen sar que exis te so zi nho nes te pla ne ta,
mas tem, ao con trá rio, de in te ra gir com os de ma is se -
res, da fa u na ou da flo ra, e com os pró pri os mi ne ra is,
para que con ti nue usu fru in do des sa ver da de i ra dá di-
va que Deus lhe deu.

Po rém, te mos vis to que os ma i o res pa í ses do
mun do, es pe ci al men te os Esta dos Uni dos, têm ado -
ta do a pos tu ra de le var suas ins ti tu i ções, prin ci pal-
men te aque las que não le vam di re ta men te o ca rim bo
da que le gran de país, a fa zer a po lí ti ca do “faça o que
eu digo, mas não faça o que eu faço”. Isto é, os Esta -
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dos Uni dos que rem im por, por meio de di ver sos me -
ca nis mos, in clu si ve com a co la bo ra ção di re ta de pa í-
ses da Eu ro pa, uma po lí ti ca dra co ni a na, não no que
tan ge à uti li za ção equi li bra da ou ma ne jo sus ten ta do,
como se diz no jar gão dos am bi en ta lis tas, mas à co lo-
ca ção do meio am bi en te aci ma do ser hu ma no. Re al-
men te, isso não é ace i tá vel sob qual quer tipo de ân -
gu lo que se pos sa ana li sar o pro ble ma.

Por tan to, lou vo o Pre si den te da Re pú bli ca por
ter emi ti do esse seu pen sa men to, que, no meu en ten-
der, deve nor te ar a luta pela pre ser va ção do meio am -
bi en te.

Assus ta-me, Sr. Pre si den te, cons ta tar que há
tan ta gen te pre o cu pa da em que não haja ex tin ção de
es pé ci es ani ma is ou ve ge ta is, mas não há tan ta gen -
te pre o cu pa da em evi tar a ex tin ção de mi lhões de cri -
an ças a cada dia no mun do. Enver go nha-nos sa ber
que há cri an ças mor ren do de fome em pa í ses da Eu -
ro pa e aqui no Bra sil. E, no en tan to, exis tem cam pa-
nhas mun di a is para pre ser var o mico-leão-dou ra do,
para pre ser var a ba le ia não-sei-quê. Isso re al men te é
um con tra-sen so, é uma fal ta de equi lí brio, por que o
que é mais im por tan te nes te mun do, com cer te za, é o
ser hu ma no.

O Bra sil, Sr. Pre si den te, che gou ao cú mu lo des -
sa ver da de i ra eco ma nia. Bas ta olhar mos as nos sas
cé du las, o nos so di nhe i ro: não exis te hoje uma só cé -
du la que te nha um vul to da nos sa his tó ria. Ne nhu ma!
Co me ce mos pela nota de R$1,00. Ló gi co, to das elas
têm no an ver so a Efí gie Sim bó li ca da Re pú bli ca. Essa 
é uma in for ma ção ob ti da da pá gi na do Ban co Cen tral
na Inter net.

No re ver so, o que te mos na nota de R$1,00? A
gra vu ra de um be i ja-flor. E diz a ex pli ca ção dada pelo
Ban co Cen tral: “O be i ja-flor é tí pi co do con ti nen te
ame ri ca no e ocor rem mais de cem es pé ci es no Bra -
sil". Aí, va mos para a nota de R$2,00. O que te mos no
re ver so da nota? Te mos a fi gu ra de uma tar ta ru ga de
pen te. A ex pli ca ção do Ban co Cen tral: “uma das cin co
es pé ci es de tar ta ru gas ma ri nhas en con tra das na
cos ta bra si le i ra”. Va mos para a nota de R$5,00. O que 
te mos no re ver so des sa nota? Te mos a fi gu ra de uma
gar ça. A ex pli ca ção: “ave per nal ta, es pé cie mu i to re -
pre sen ta ti va da fa u na en con tra da no ter ri tó rio bra si le-
i ro”.Va mos para a nota de R$10,00. O que te mos nes -
ta nota? Te mos a fi gu ra de uma ara ra. E vem a ex pli-
ca ção do Ban co Cen tral: “ave de gran de por te da fa -
mí lia dos psi ta cí de os, tí pi ca da fa u na do Bra sil e de
ou tros pa í ses la ti no-ame ri ca nos”.Va mos su bin do, e
te mos a nota de R$50,00. O que te mos nes sa nota?
Te mos a fi gu ra de uma onça pin ta da com a se guin te
ex pli ca ção: “co nhe ci do e belo fe lí deo de gran de por te,

ame a ça do de ex tin ção, mas ain da en con tra do, prin ci-
pal men te na Ama zô nia e no Pan ta nal Mato-gros sen-
se.” E va mos para a nota de R$100,00. O que te mos
no re ver so des sa nota? A gra vu ra de uma ga rou pa. E
a ex pli ca ção: ”pe i xe ma ri nho da fa mí lia dos ser ra ní de-
os, e um dos mais co nhe ci dos den tre os en con tra dos
nas cos tas bra si le i ras."

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, não te -
mos, por tan to, um vul to da nos sa His tó ria, seja do
tem po do Impé rio, seja an tes, do Bra sil Co lô nia, seja
da épo ca da Re pú bli ca, em ne nhu ma das no tas do
nos so Real está pre sen te. Isso é uma ver da de i ra des -
con si de ra ção com os se res hu ma nos que fi ze ram
este Bra sil, que têm um pa pel para con tar para as
nos sas fu tu ras ge ra ções. Ao con trá rio, im pres si o nan-
te men te, os ani ma is es tão aqui re ve ren ci a dos. Mu i tos
de les, como aca bei de ler, se quer são es pé ci mes ori -
gi ná ri os ou es pe cí fi cos do Bra sil. São de vá ri os pa í-
ses, in clu si ve os da Amé ri ca La ti na.

Nes te pro nun ci a men to de hoje, Sr. Pre si den te,
cha mo a aten ção para os ex ces sos, para a fal ta de
equi lí brio e de ra ci o na li da de quan do se tra ta da ques -
tão am bi en tal nes te País. Sei que mu i tos cu i dam des -
se as sun to de ma ne i ra apa i xo na da, de ma ne i ra sen -
sa ta até, mas ou tros o fa zem de ma ne i ra ra di cal, tal -
vez como ino cen tes úte is, de sen vol ven do um tra ba-
lho que be ne fi cia so men te os co lo ni za do res mo der-
nos, aque les que não usam mais as ca ra ve las para vi -
rem ao Bra sil pi lhar o nos so pau-bra sil, o nos so ouro,
a nos sa pra ta, pro du tos que não mais os in te res sam.
O que eles que rem hoje são bens mu i to mais so fis ti-
ca das, como o ma te ri al da nos sa bi o di ver si da de,
como os mi ne ra is de ter ce i ra ge ra ção, como a água. E
tudo isso pre ci sa ter a capa des sa ver da de i ra ma nia
am bi en tal, que está, como aca bei de de mons trar
aqui, sin te ti za da de ma ne i ra mu i to cla ra no nos so di -
nhe i ro cir cu lan te, nas no tas do nos so Real. Essas no -
tas, na ver da de, mos tram que há um de se qui lí brio
imen so en tre o res pe i to ao ser hu ma no, o res pe i to à
nos sa His tó ria e o su per-res pe i to que se está dan do
aos ani ma is.

Não me ani ma ne nhum tipo de aver são aos ani -
ma is. A vida, seja sob a for ma de plan ta, de ani mal ou
sob a for ma de um ser hu ma no, deve ser res pe i ta da,
deve ser cu i da da, mas não po de mos – até usan do o
que dis se o pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que –
des cu i dar de que as ne ces si da des hu ma nas se jam
le va das em con ta pri o ri ta ri a men te. É pre ci so bus car
cada vez mais o equi lí brio en tre as ne ces si da des hu -
ma nas e o cu i da do com o meio am bi en te.

Sr. Pre si den te, sei que hoje em dia, pela for ma
como a mí dia in ter na ci o nal e na ci o nal tra tam o as sun-
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to, pou ca gen te tem co ra gem de abor dar aber ta men-
te esse pro ble ma, mas es ta mos num pon to em que
de ter mi na das ins ti tu i ções, prin ci pal men te as cha ma-
das ONGs, to mam con ta des se tema a pon to de im -
pe di rem a cons tru ção de ro do vi as, a le ga li za ção de
hi dro vi as, a aber tu ra de mer ca do de tra ba lho. E o Bra -
sil se dá o luxo de, sen do um país ri quís si mo, es tar
atra ves san do si tu a ções de pe nú ria fi nan ce i ra, de pe -
nú ria em ter mos de ações so ci a is, por que pre fe re dar
ên fa se à ques tão do meio am bi en te, quer di zer, aos
ani ma is e às plan tas, do que aos se res hu ma nos que
fa zem este País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da, por per mu ta
com o Se na dor Ri car do San tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im pren sa
bra si le i ra tem de sem pe nha do um pa pel fun da men tal
no aper fe i ço a men to de mo crá ti co e na cons tru ção da
ci da da nia em nos so País, re per cu tin do os cla mo res
do povo e co bran do dos seus re pre sen tan tes ele i tos
so lu ções para os mais gra ves pro ble mas que an gus ti-
am a cons ciên cia na ci o nal.

Há mu i to tem po, nes sa lon ga lis ta de pro ble mas
e pri o ri da des, a se gu ran ça pú bli ca – me lhor se ria di -
zer a “in se gu ran ça pú bli ca” fren te ao avan ço au da ci o-
so da cri mi na li da de e da vi o lên cia – ocu pa um an gus-
ti an te pri me i rís si mo lu gar.

Re cen te men te, o jor nal O Po pu lar, de Go iâ nia,
re a fir mou mais uma vez o com pro mis so da im pren sa
com o in te res se pú bli co, ex pon do o imen so abis mo
que, nes sa área, se pa ra o dis cur so das au to ri da des
do so fri do co ti di a no do ci da dão co mum.

Re por ta gem do diá rio go i a no re ve la que as de -
le ga ci as po li ci a is aber tas 24 ho ras, um dos car-
ros-che fes da cam pa nha ele i to ral do atu al go ver no,
até hoje se li mi tam a me ras ope ra ções bu ro crá ti cas,
para de sa len to e afli ção da po pu la ção su je i ta a as sal-
tos, rou bos, es tu pros, agres sões, as sas si na tos e ou -
tras vi o la ções de seus di re i tos hu ma nos a qual quer
hora do dia e da no i te.

To me mos o exem plo do tra ba lha dor au tô no mo
Le o nel Ba tis ta de Sou za, se gun do nos in for ma a re -
por ta gem. Che gan do de ma dru ga da a sua casa no
Jar dim Novo Mun do, en con trou a por ta ar rom ba da,
os mó ve is re vi ra dos, e logo deu pela fal ta de apa re-
lhos ele trô ni cos e ou tros ob je tos do més ti cos. Na es -
pe ran ça de re gis trar a ocor rên cia e re a ver o que lhe
ha via sido rou ba do, Le o nel di ri giu-se ao 19º Dis tri to

Po li ci al, mas ali teve a se gun da sur pre sa de sa gra dá-
vel da ma dru ga da, ao sa ber que os dois po li ci a is de
plan tão (um ci vil e um PM) se li mi ta ri am a en ca mi-
nhá-lo ao 1º Dis tri to Po li ci al, no Cen tro, para to dos os
pro ce di men tos ne ces sá ri os.

A de cep ção e a re vol ta de Le o nel se mul ti pli cam
sem pa rar na ex pe riên cia de cen te nas, tal vez mi lha-
res de nos sos con ci da dãos, pois, atu al men te, 22 de -
le ga ci as de Go iâ nia e 3 da vi zi nha Apa re ci da de Go iâ-
nia fi cam aber tas das 18 ho ras às 8 da ma nhã do dia
se guin te tão-so men te para isso: di zer à ví ti ma que
nada po dem fa zer além de re me tê-la à cen tral de fla -
gran tes.

Qu es ti o na da pela re pór ter Ma ria José Sil va, a
Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca cul pou a fal ta de
pes so al pelo pre cá rio fun ci o na men to das de le ga ci as
fora do ho rá rio co mer ci al, pro me ten do, po rém, para
bre ve, a re no me a ção de 118 ser vi do res for ma dos em
Di re i to para as fun ções no tur nas de ge ren tes dos dis -
tri tos po li ci a is, com atri bu i ções com pa tí ve is às exe cu-
ta das pe los de le ga dos, a ex ce ção dos pro ce di men tos
mais com ple xos. Esses agen tes, pelo au men to da
car ga ho rá ria e sem pre ju í zo das obri ga ções de sem-
pe nha das em ou tras de le ga ci as du ran te o dia, re ce-
be rão gra ti fi ca ção de R$500,00. É as sim que se pro -
me te mais uma vez.

Só nos res ta tor cer e re zar, Sr. Pre si den te, para
que não só a as si na tu ra do cor res pon den te de cre to,
mas tam bém a re a li za ção de con cur so pú bli co para
pre en chi men to de 130 va gas na Po lí cia Ci vil e a in te-
gra ção de no vos mil sol da dos ao con tin gen te da Po lí-
cia Mi li tar de Go iás se ve ri fi quem no me nor tem po
pos sí vel, já que os sol da dos do cri me, os ba ta lhões
do trá fi co, os pe lo tões de rou bo e os es qua drões de
es tu pra do res não co nhe cem a di fe ren ça en tre o dia e
a no i te e es tão nas ruas, nas es qui nas, nas pra ças,
em cada can to da ci da de, seja no Cen tro, seja na Vila
Pe dro so, na Vila Fin so ci al, no Jar dim Cu ri ti ba, na Vila
Mu ti rão, no Con jun to Ita ti a ia, no Jar dim Gu a na ba ra II,
en fim, em to dos os ba ir ros da gran de Go iâ nia, ater ro-
ri zan do o povo e de bo chan do da im pu ni da de. Esses
mal fe i to res são os úni cos a se sen ti rem se gu ros e
con fi an tes di an te da pa ra li sia da má qui na po li ci al,
pro vo ca da pela omis são de go ver nan tes que não
cum prem o que pro me tem!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não adi -
an ta fa lar em po lí cia co mu ni tá ria, po lí cia in te gra da,
po lí cia ci da dã, po lí cia pre sen te na vida da ci da de, se
a sua au to ri da de e o seu po der de po lí ti ca não for
exer ci do 24 ho ras por dia, em suas duas di men sões
es sen ci a is: o po li ci a men to os ten si vo e a ati vi da de in -
ves ti ga ti va.
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Foi a des con si de ra ção e o des ca so em re la ção a
es sas ver da des tão sim ples, tão evi den tes e tão ines -
ca pá ve is que le va ram aos tris tes es pe tá cu los de co-
lap so da au to ri da de pú bli ca e de as cen são in con tro lá-
vel do cri me, como a bar ra gem de ar ti lha ria que cri vou
de ba las a fa cha da da Pre fe i tu ra do Rio de Ja ne i ro e os 
san gren tos mo tins dos pre sí di os do Val pa ra í so, aqui
no Entor no de Bra sí lia, em São Pa u lo e em mu i tos ou -
tros gran des e até mé di os cen tros bra si le i ros.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, per mi te-me um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Per -
fe i ta men te, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, es tou acom pa nhan do aten ta men te o
pro nun ci a men to de V. Exª, mu i to atu a li za do, dis cor-
ren do so bre o pro ble ma da vi o lên cia e do po li ci a men-
to em nos so Esta do e em nos so País, si tu a ção que
tan to in co mo da a so ci e da de bra si le i ra. Ilus tre Se na-
dor, o Bra sil tem pés si ma dis tri bu i ção de ren da, uma
das pi o res do mun do; mi lha res e mi lha res de cri an ças
aban do na das pas sam fome, frio e sede, me xem com
cola e en vol vem-se com o trá fi co de dro gas. Um país
que as sis te a tudo isso de for ma aco mo da da não
pode re al men te ter es pe ran ças de paz e tran qüi li da-
de. Pre ci sa mos, sem dú vi da, dis tri bu ir me lhor a ren da
e re sol ver o pro ble ma do de sem pre go – es ta mos en -
fren tan do as mais al tas ta xas de de sem pre go da his -
tó ria do Bra sil, e isso é gra vís si mo. A vi o lên cia tem
mu i to a ver com o de sem pre go no nos so País, e não
há pre o cu pa ção com o de sen vol vi men to, com a in-
dus tri a li za ção, com a agro in dus tri a li za ção, com a ge -
ra ção de em pre gos para as mães e os pais de fa mí lia
e com os jo vens que che gam ao mer ca do de tra ba lho
e não en con tram ocu pa ção. Daí o es tá gio de tan ta vi -
o lên cia. V. Exª lem bra ago ra o Rio de Ja ne i ro, mas o
pro ble ma não está só no Rio de Ja ne i ro e em São Pa -
u lo. Go iâ nia era uma ci da de se gu ra; Go iás, um Esta -
do tran qüi lo. Hoje, há vi o lên cia em to dos os mo men-
tos. Não há in se gu ran ça ape nas à no i te e na ma dru-
ga da, mas, du ran te o dia tam bém, ban di dos, as sal-
tan tes e se qües tra do res es tão ata can do pré di os e lo -
jas. A si tu a ção é re al men te mu i to pre o cu pan te. Então, 
te mos de mi rar o de sem pre go e as cri an ças aban do-
na das. Te nho sa í do em Go iâ nia, prin ci pal men te à no i-
te, e há mi lha res de cri an ças aban do na das, dor min do
de ba i xo das mar qui ses, pas san do frio, fome e me xen-
do com cola. E es sas cri an ças, hoje aban do na das e
ex clu í das pela so ci e da de, ama nhã vão dar se qüên cia
aos cri mes hoje pra ti ca dos, trans for man do-se em
ban di dos. Não há al ter na ti va para elas. É pre ci so que
as au to ri da des des te País, no Exe cu ti vo, no Le gis la ti-

vo e no Ju di ciá rio, to mem pro vi dên ci as ur gen tes para
mi ni mi zar o pro ble ma do de sem pre go, para abri gar
as cri an ças aban do na das, para in ves tir mais na in-
dus tri a li za ção e no de sen vol vi men to do País. É pre ci-
so in ves tir numa edu ca ção de me lhor ní vel, pois a
edu ca ção no Bra sil tem ca í do a ní ve is as sus ta do res – 
as uni ver si da des fe de ra is es tão sen do su ca te a das, e
as uni ver si da des es ta du a is e as par ti cu la res tam bém
es tão com um ní vel de en si no mu i to ba i xo. É pre ci so
lu tar pelo en si no pú bli co re al men te gra tu i to e de qua li-
da de. Pen so que um con jun to de fa to res está le van do
o País a essa vi o lên cia des co mu nal. Cum pri men to V.
Exª pela opor tu ni da de do pro nun ci a men to, pois são
pro nun ci a men tos como este que cha mam a aten ção
da Na ção, prin ci pal men te das au to ri da des, para en-
con trar ca mi nhos para me lho rar a vida e dar es pe ran-
ça ao povo bra si le i ro, por que a si tu a ção é re al men te
caó ti ca. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se na-
dor Ma gui to Vi le la, agra de ço o apar te de V. Exª. Co nhe-
ço-o mu i to bem e sei da sen si bi li da de que tem V. Exª
para com os pro ble mas so ci a is, para com a fal ta de mo -
ra dia e de ali men ta ção de mi lhões de bra si le i ros.

Te nho cha ma do a aten ção – e V. Exª tem sido
gran de par ce i ro nis so – para o gran de dra ma vi vi do
por qua se sete mi lhões de fa mí li as de bra si le i ros que
não têm casa para mo rar. Tudo isso fa vo re ce o cres ci-
men to da cri mi na li da de.

Nós, po lí ti cos, te mos que ter isso em men te. A
im pren sa será sem pre nos sa par ce i ra para fa zer aflo -
rar to das as ma ze las so ci a is a fim de bus car mos um
rumo novo para o Bra sil.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ma -
u ro Mi ran da, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Ca rís si mo
Se na dor Ma u ro Mi ran da, o tema que V. Exª traz ao
ple ná rio do Se na do Fe de ral é dos mais im por tan tes,
di ria até que é um dos mais de li ca dos no mo men to. O
Se na do Fe de ral tem de ba ti do a vi o lên cia e o mes mo
têm fe i to to dos os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca – o pro ble ma da vi o lên cia será de ter mi nan te
nes sa cam pa nha. Enten de mos que há dois con jun tos
de me di das para en fren tar a vi o lên cia. O pri me i ro é de 
cur to pra zo, é aqui lo que a so ci e da de está pe din do:
ma i or se gu ran ça, ma i o res efe ti vos po li ci a is em atu a-
ção em lo ca is onde há ma i or in ci dên cia de fa tos que
dão en se jo à vi o lên cia, a as sal tos, ao uso de dro gas
etc. O ou tro con jun to de me di das é de lon go pra zo –
como dis se V. Exª e re a fir mou o Se na dor Ma gui to Vi -
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le la –, é o pro gra ma so ci al. O de sem pre go é um fa tor
pre pon de ran te. Eu não di ria que todo de sem pre ga do
está in cli na do a pro mo ver a vi o lên cia, mas um bom
nú me ro é in du zi do a isso em ra zão da fal ta de em pre-
go. As es ta tís ti cas de mons tram que a vi o lên cia é me -
nor em pa í ses onde o ní vel de em pre go é ma i or, e o
in ver so tam bém é ver da de. Pa ra be ni zo V. Exª por
mais essa ini ci a ti va. O Se na do tem se pre o cu pa do
com esse tema tão pal pi tan te e atu al. A pre o cu pa ção
de V. Exª é a pre o cu pa ção do Esta do que V. Exª re pre-
sen ta com mu i ta pro bi da de e é tam bém a pre o cu pa-
ção de to das as ci da des do nos so País. Obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Agra -
de ço suas pa la vras, Se na dor Lind berg Cury, que en fa ti-
zam o aler ta re la ti vo ao gra ve pro ble ma da vi o lên cia que 
te mos en fren ta do em to das as ci da des bra si le i ras e –
por que não di zer? – no Dis tri to Fe de ral e no seu en tor-
no, uma das zo nas de ma i or vi o lên cia do País.

Con cor do quan do V. Exª e o Se na dor Ma gui to
Vi le la di zem que há duas ver ten tes: uma de or dem
so ci al e gra vís si ma, que é a fal ta de em pre go, e aque -
la da bus ca do cres ci men to eco nô mi co, como for ma
de fa zer com que a so ci e da de te nha mais auto-es ti ma
e um ma i or de se jo de cres ci men to.

Nós, go i a nos, não que re mos que a ca pi tal e ou -
tras ci da des do nos so Esta do se jam o pró xi mo pal co
des sas tra gé di as, des sa vi o lên cia que per ce be mos
por toda par te, es pe ci al men te no Rio de Ja ne i ro. Por
isso, exi gi mos po li ci a men to em tem po real, 24 ho ras
por dias, úni ca for ma de res ga tar nos sa con fi an ça e
re con quis tar a ci da de para os seus ver da de i ros do-
nos, nós, os ci da dãos.

As au to ri da des com pe ten tes, so bre tu do as que
são ele i tas pelo povo, pre ci sam apren der que a po pu-
la ção paga seus sa lá ri os para que apre sen tem so lu-
ções e não para que fi quem pe din do des cul pas pe los
seus fra cas sos.

O pro ble ma é gra ve, Se na dor Lind berg Cury. E
mais gra ve ain da é que go ver nos pro me tem to le rân-
cia zero e, de po is, não pro mo vem ne nhu ma ação efe -
ti va a fa vor da vida e da paz nas ci da des.

São es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi-
ran da o Sr. Ma gui to Vi le la, 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) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Go -
ver no Fe de ral, atra vés do Mi nis té rio do Pla ne ja men-
to, Orça men to e Ges tão, to mou, no dia de on tem,
uma im por tan te me di da ao anu lar o re a jus te das ta -
xas co bra das aos pro pri e tá ri os dos ter re nos de ma ri-
nha de ter mi na do pela Ge rên cia Re gi o nal da Se cre ta-
ria do Pa tri mô nio da União do Esta do do Espí ri to San -
to, que che gou, em al guns ca sos, a ele var em 100%
os va lo res que se ri am re co lhi dos pe los con tri bu in tes.

A me di da foi to ma da pelo Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to e Ges tão, con si de ran do a re a ná li se ela bo ra da
pela Se cre ta ria de Pa tri mô nio da União, SPU, em
Bra sí lia, que se ba se ou no fato de que os cri té ri os
nor ma ti vos re la ti vos à cor re ção das re fe ri das ta xas
não fo ram ade qua da men te se gui dos pela Ge rên cia
Re gi o nal de Vi tó ria e, tam bém, aten den do à so li ci ta-
ção dos Se na do res do Espí ri to San to – Ger son Ca -
ma ta, Pa u lo Har tung e eu pró prio, que ma ni fes ta mos
ofi ci al men te nos sa pre o cu pa ção ao Mi nis tro Gu i lher-
me Go mes Dias com a brus ca ele va ção dos va lo res
que se ri am co bra dos em re la ção a 2001. 

Nes se sen ti do, gos ta ría mos de agra de cer ao
Mi nis tro Gu i lher me Go mes Dias pela sua sen sa tez e
seu ele va do es pí ri to pú bli co ao re vo gar os au men tos
pre ten di dos, re tor nan do as ta xas aos va lo res ori gi na-
is vi gen tes no ano pas sa do.

O ins ti tu to dos cha ma dos “ter re nos de ma ri nha”
cons ti tu em-se numa re mi nis cên cia do co lo ni a lis mo
bra si le i ro, sem si mi li tu de in ter na ci o nal, que afe ta
gran de con tin gen te da po pu la ção do li to ral ou lo ca li-
za do às mar gens de rios e em ilhas, em mu i tos Esta -
dos bra si le i ros, a exem plo das ci da des de Be lém, São 
Luís, Re ci fe, Sal va dor, Rio de Ja ne i ro, Vi tó ria, São Vi -
cen te (SP), den tre vá ri as ou tras.

Essa ma té ria tem me re ci do de vá ri os par la men-
ta res, par ti cu lar men te dos Se na do res ca pi xa bas, Pa -
u lo Har tung, Ger son Ca ma ta e este Se na dor, pro je tos
de lei que pro põem re de fi nir os cri té ri os de en qua dra-
men to do que pos sa ser con si de ra do “ter re no de ma -
ri nha” e re du zir, de ma ne i ra sig ni fi ca ti va, as ta xas
hoje co bra das dos con tri bu in tes, se jam ocu pan tes ou
fo re i ros.

Tais pro je tos, que guar dam com ple men ta ri da de
en tre si, vi sam, pelo me nos, tor nar mais ra ci o nal e
ade qua da a apli ca ção da le gis la ção à re a li da de ur ba-
na das ci da des li to râ ne as e ri be i ri nhas de nos so País, 
re du zin do a car ga de tri bu tos que in ci dem so bre os
pro pri e tá ri os dos “ter re nos de ma ri nha”.
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Para que se te nha idéia do ca rá ter an ti qua do
des se ins ti tu to, a de li mi ta ção dos cha ma dos ter re nos
de ma ri nha é fe i ta a par tir de uma dis tân cia de 33 me -
tros da pre a mar mé dia de 1831, con for me de fi ne o
De cre to-Lei nº 9.760, de 1946. Pro je tos de le gis la ção,
de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, Se na dor Ger -
son Ca ma ta e des te Se na dor, bus cam, de for ma com -
ple men tar, es ta be le cer cri té ri os mais ra ci o na is para o
ar ca bou ço ju rí di co dos ter re nos de ma ri nha, cujo ob -
je ti vo fi nal é bus car uma me lhor con ce i tu a ção e de li-
mi ta ção do que ve nha a ser efe ti va men te ter re no de
ma ri nha, re du zin do o ônus so bre o con tri bu in te.

Os par la men ta res do Espí ri to San to es tão de
cor po e alma nes sa luta por que a Se cre ta ria do Pa tri-
mô nio da União es co lheu nos sa ca pi tal, Vi tó ria, além
dos Mu ni cí pi os con tí guos de Vila Ve lha e Gu a ra pa ri,
para im ple men tar um pro je to pi lo to de ca das tra men to
ex-of fi cio de ter re nos de ma ri nha para, pos te ri or-
men te, es ten der a ex pe riên cia a ou tras ci da des li to râ-
ne as do País. No pro je to pi lo to que está sen do exe cu-
ta do no Espí ri to San to 33 mil imó ve is já fo ram ca das-
tra dos como ter re nos de ma ri nha.

A par tir daí, ini ci ou-se a co bran ça das ta xas de
ocu pa ção em 5% do va lor do ter re no, para to dos os
pro pri e tá ri os ca das tra dos ex-of fi cio, sem de fi nir se
são fo re i ros ou ocu pan tes. Esta me di da ge rou apre-
en são e afli ção a mu i tos con tri bu in tes no vos, mu i tos
de les de ba i xo ní vel de ren da.

Infe liz men te, a ma i o ria dos con tri bu in tes que re -
que reu o afo ra men to em 1996 ain da não re ce beu
uma po si ção cla ra quan to ao an da men to de seus pro -
ces sos, e con ti nu am re ce ben do co bran ças de ta xas
de ocu pa ção ou de afo ra men to one ro so dos ter re nos
que ocu pam.

Fe liz men te, de mos um pas so im por tan te na so -
lu ção des sa ques tão, com a apro va ção, em ca rá ter
ter mi na ti vo, pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, do nos so Pro je to de Lei nº 139, de 2002,
que re co nhe ce as es cri tu ras pú bli cas an ti gas ou tor-
ga das a ad qui ren tes de imó ve is con si de ra dos como
ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos, as se gu ran do
o do mí nio ple no da pro pri e da de, para to dos os efe i tos
le ga is, a es ses ad qui ren tes.

O Pro je to de Lei nº 114, de 2002, que visa re du-
zir dras ti ca men te as ta xas atu al men te co bra das pela
Se cre ta ria de Pa tri mô nio da União dos cha ma dos
ocu pan tes ou fo re i ros de ter re nos de ma ri nha, teve
sua apre ci a ção ini ci a da no dia 19 de ju nho, na Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e es pe ra-
mos que nes ta se ma na esse pro je to ve nha a ser
apro va do por esta Casa.

Daí a im por tân cia da me di da ado ta da pelo Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão de re -
vo gar os au men tos pre vis tos para as ta xas co bra das
aos pro pri e tá ri os dos ter re nos de ma ri nha, con si de-
ran do os pro je tos de lei em tra mi ta ção no Con gres so
Na ci o nal que tra tam da ma té ria, que, como dis se mos,
vi sam dar um novo ar ca bou ço ju rí di co ao as sun to, e,
tam bém, le van do em con ta as de fi ciên ci as na es tru tu-
ra da Se cre ta ria do Pa tri mô nio da União, que não tem
con se gui do dar cur so nor mal ao gran de nú me ro de
pro ces sos de so li ci ta ção de afo ra men to, atra san do,
por tan to, a re gu la ri za ção dos pro ces sos e one ran do o 
con tri bu in te com as al tas ta xas de ocu pa ção co bra-
das, que va ri am de 2 a 5% do va lor do do mí nio ple no
do imó vel.

É bom lem brar que se es sas ta xas one ram de -
ma si a da men te o con tri bu in te, sua par ti ci pa ção no
Orça men to Ge ral da União re pre sen ta ape nas 0,02%
da re ce i ta to tal e 0,04% da re ce i ta fis cal. Se con si de-
rar mos o cus to de co bran ça des se im pos to – re pre-
sen ta do pela bu ro cra cia di re ta men te en vol vi da nes se
pro ces so de co bran ça – va mos con clu ir que o re sul ta-
do lí qui do para a União é ín fi mo.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, é fun da men-
tal, nes te mo men to, que to dos os es for ços con vir jam
para rom per as re sis tên ci as que ain da per sis tem à
fle xi bi li za ção do ins ti tu to dos “ter re nos de ma ri nha”, o
que de pen de da rá pi da tra mi ta ção dos pro je tos que
tra tam da ma té ria no Con gres so Na ci o nal.

Qu e ro fa zer uma re fe rên cia es pe ci al ao Se na-
dor Ber nar do Ca bral, que nos tem dado uma con tri bu-
i ção va li o sa no sen ti do de dar pri o ri da de à tra mi ta ção
des ses pro ces sos na Co mis são mu i to bem pre si di da
por ele.

É fun da men tal con si de rar que esse ins ti tu to tem 
como con se qüên cia pe na li zar du pla men te, com tri bu-
tos – o IPTU e o foro ou ta xas anu a is in ci den tes so bre
os ter re nos de ma ri nha – de ter mi na dos pro pri e tá ri os
de imó ve is ur ba nos nas re giões li to râ ne as. Esses tri -
bu tos, um de na tu re za mu ni ci pal, ou tro de na tu re za
fe de ral, in ci den tes so bre o mes mo imó vel, têm pro-
fun da re per cus são sobe o or ça men to fa mi li ar de mi -
lhões de bra si le i ros. Paga-se caro por algo que não se 
tem: a tran qüi li da de da pos se de fi ni ti va da mo ra dia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra, ilus tre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tra -
mi ta hoje, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal de mi-
nha au to ria que é da mais alta im por tân cia, pois tra ta
do voto fa cul ta ti vo.

Sr. Pre si den te, com o pre nún cio de o Bra sil se
tor nar um dos fi na lis tas da Copa do Mun do, temo que
a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia não
se re ú na ama nhã. Nes se sen ti do, in da go se V. Exª
tem co nhe ci men to de al gu ma re u nião mar ca da para
hoje, a fim de ana li sar essa ma té ria de trans cen den tal
im por tân cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o ilus tre Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca bral,
para res pon der a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Ra mez
Te bet, ilus tres Srªs e Srs. Se na do res, a in da ga ção do
emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio tem sua ra zão
de ser na in qui e ta ção que está to man do con ta de to -
dos nós por ca u sa do jogo en tre Bra sil e Tur quia, que
co in ci de exa ta men te com os ho rá ri os das co mis sões.

To mei a pro vi dên cia de mar car uma re u nião ex -
tra or di ná ria para o dia de hoje, con vo can do to dos os
mem bros para logo após a Ordem do Dia, a fim de
que não haja so lu ção de con ti nu i da de. E uma da ma -
té ri as que está in clu í da na pa u ta da re u nião é a de V.
Exª, não só por ser um as sun to da ma i or im por tân cia
– o voto fa cul ta ti vo – como pela opor tu ni da de que ou -
tros com pa nhe i ros te mos, uma vez que sa be mos da
pre o cu pa ção que as sal ta a Mesa no sen ti do de vo tar-
mos a LDO ain da até o fi nal dos nos sos tra ba lhos no
mês de ju nho.

V. Exª está con vi da do por esta Pre si dên cia a es -
tar pre sen te hoje, após a Ordem do Dia, para as sis tir
à aná li se, à dis cus são e à vo ta ção da sua emen da
cons ti tu ci o nal. Ape sar de V. Exª não ser mem bro efe ti-
vo da que la Co mis são, é con vi da do es pe ci al des ta
Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cre io
que a ques tão de V. Exª está res pon di da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Qu -
e ro agra de cer a V. Exª e, so bre tu do, ao emi nen te Se -
na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu e ro
apro ve i tar a opor tu ni da de para co mu ni car aos emi-
nen tes Se na do res e Se na do ras que esta é a úl ti ma

se ma na de tra ba lho do Se na do da Re pú bli ca.A ma té-
ria mais im por tan te da Casa, sem a qual não há pos -
si bi li da de de en trar mos em re ces so, é a vo ta ção da
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as. Assim, tão logo a
Co mis são Mis ta de Orça men to cum pra a sua par te,
va mos con vo car o Con gres so Na ci o nal para vo tar
essa ma té ria e ou tras que as Li de ran ças en ten de rem
ne ces sá ri as e im por tan tes.

Qu e ro apro ve i tar tam bém para di zer que o jogo do 
Bra sil, ama nhã, co me ça às 8h30min. Espe ro que o Bra -
sil ven ça sem pror ro ga ção e que to dos fes te je mos. Mas
que ro con vo car a Casa para às 14 ho ras to dos es tar-
mos aqui, por que há ma té ri as im por tan tís si mas a se-
rem vo ta das. Peço, en tão, a co la bo ra ção de todo Se na-
do para que pos sa mos en cer rar este se mes tre le gis la ti-
vo com cha ve de ouro. Ama nhã, en tão, os tra ba lhos no
Se na do Fe de ral te rão iní cio às 14 ho ras.

Pror ro go a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos, a
fim de con ce der a pa la vra aos emi nen tes Se na do res
que es tão ins cri tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA.
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, em
maio, vim a esta tri bu na para co brar uma po si ção da
Casa em re la ção aos as sun tos tra ta dos na Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le re fe ren tes ao caso dos
Srs. Ri car do Sér gio de Oli ve i ra e Ben ja min Ste in-
bruch, do Mi nis tro Pa u lo Re na to e do ex-Mi nis tro Luiz
Car los Men don ça de Bar ros.

Jus ti ça seja fe i ta, o Se na dor Amir Lan do tem
con vo ca do as re u niões, mas, des de o epi só dio da
apro va ção do con vi te às pes so as ci ta das, não há
quo rum para de li be ra ção. As Li de ran ças da Casa
não po dem de i xar o as sun to sem so lu ção, até por que
será ma té ria das cam pa nhas ele i to ra is. Tor na-se, en -
tão, uma obri ga ção das Li de ran ças es cla re cer o caso
de uma vez por to das.

Ve nho so li ci tar a V. Exª, Sr. Pre si den te, que ado -
te as pro vi dên ci as ca bí ve is para que vol te mos a ter
re u niões da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
pro pi ci an do, as sim, o es cla re ci men to des se as sun to.

Era o que ti nha di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la. (Pa u sa.)
Não se en con tran do pre sen te o Se na dor, pas so

a pre si dên cia dos tra ba lhos ao Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.
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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) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – De i xo
a pre si dên cia, por que o as sun to que me traz à tri bu na
é re le van te e diz res pe i to ao meu Esta do, Mato Gros -
so do Sul.

Como to dos sa bem, a luta para o apro ve i ta men-
to do gás bo li vi a no no Bra sil foi se cu lar e ago ra foi
con cre ti za da pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so. To dos sa bem que esse ga so du to en tra no
Bra sil pelo Mato Gros so do Sul e per cor re o ter ri tó rio
sul-mato-gros sen se por 722 Km, o que dá uma es pe-
ran ça mu i to gran de de de sen vol vi men to e de pro gres-
so ao sul-mato-gros sen se. São três ter me lé tri cas que
es tão sen do cons tru í das: uma, em Co rum bá; ou tra,
na ca pi tal do Esta do e ou tra, na mi nha ci da de na tal,
Três La go as.

Nes sa úl ti ma se ma na, foi no ti ci a do pela im pren-
sa lo cal o pro nun ci a men to do Se cre tá rio da Re ce i ta
Fa zen dá ria do Esta do de Mato Gros so do Sul, no qual 
afir mou que o Esta do de São Pa u lo re i vin di ca da Pe -
tro bras o ICMS que hoje o Mato Gros so do Sul re ce-
be, pelo fato de o pro du to im por ta do en trar no Bra sil
via Mato Gros so do Sul. São ge ra dos cer ca de R$10
mi lhões de ICMS a um Esta do que tem uma re ce i ta
to tal de ICMS, no ano, de R$115 mi lhões. Por tan to,
re pre sen ta 10% do ICMS do Mato Gros so do Sul. 

Cla ro que essa si tu a ção gera in qui e ta ção e in -
tran qüi li da de no meu Esta do. Daí por que me co mu ni-
quei hoje com a pre si dên cia da Pe tro bras e fiz um
ape lo à di re to ria da que la em pre sa para que não pro -
ce da de for ma in jus ta com o Mato Gros so do Sul. 

To dos sa be mos que a im por ta ção de pro du tos é 
fato ge ra dor de ICMS. A Pe tro bras tem uma uni da de
em Co rum bá, por onde faz a im por ta ção do gás na tu-
ral ex tra í do da Bo lí via. A par tir des sa uni da de, o gás é
dis tri bu í do para o res to do Esta do, para São Pa u lo e
para o Pa ra ná. Além do ICMS do gás, a Pe tro bras re -
co lhe tam bém o ICMS do trans por te, uma vez que o
ga so du to cons tru í do pela em pre sa se ini cia no Mato
Gros so do Sul, na fron te i ra com a Bo lí via.

Ain da que a im por ta ção acon te ces se por ou tra
uni da de da em pre sa, em ou tro Esta do, o ICMS do
trans por te se ria le gal men te co bra do den tro do Mato
Gros so do Sul.

Esta mos sa ben do – e vou ain da hoje te le fo nar
ao Go ver na dor de São Pa u lo – que o Go ver no do
prós pe ro Esta do da Fe de ra ção bra si le i ra, da lo co mo-
ti va que di ri ge eco no mi ca men te o País, São Pa u lo,
es ta ria pra ti ca men te, se não é for ça de ex pres são,
for çan do a Pe tro bras a im por tar o gás dis tri bu í do na -
que le Esta do por uma uni da de da em pre sa em Pa u lí-
nia, no in te ri or de São Pa u lo, para, com isso, fa zer a
co bran ça do ICMS na que le Esta do. Essa se ria uma
fa cul da de le gal do Esta do de São Pa u lo que con tes ta-
mos, e o fa ze mos por que a ar re ca da ção do ICMS, re -
la ti va à im por ta ção do gás dis tri bu í do em São Pa u lo,
gira em tor no de R$10 mi lhões.Essa quan tia é pou co
re pre sen ta ti va para aque le Esta do, mas mu i to sig ni fi-
ca ti va para ala van car o de sen vol vi men to de Mato
Gros so do Sul, prin ci pal men te o de sen vol vi men to
sus ten tá vel do pan ta nal sul-mato-gros sen se, que
ocu pa dois ter ços do nos so ter ri tó rio.

O Mu ni cí pio de Co rum bá tem uma gran de res -
pon sa bi li da de na pre ser va ção do Pan ta nal. Em Co-
rum bá, tal vez es te ja a ma i or re ser va de mi né rio de
fer ro des te País e 25% da área to tal do Pan ta nal. Esse 
Mu ni cí pio é a por ta de en tra da para o Mer co sul e
pode vol tar a ser um im por tan te por to flu vi al da re gião
cen tral da Amé ri ca do Sul, além de vir a ser ca mi nho
para a nos sa li ga ção eco nô mi ca com o oce a no Pa cí fi-
co e os mer ca dos da Ásia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Mato
Gros so do Sul é o ma i or pro du tor de car ne do Bra sil,
com um re ba nho es ti ma do em 25 mi lhões de ca be ças
de gado. O Esta do pre ci sa de sen vol ver in dús tri as de
cou ro a par tir des sas ca be ças de gado, que hoje vão
para ou tras Uni da des da Fe de ra ção, para, de po is, o
Esta do re ce ber o pro du to in dus tri a li za do. Mato Gros -
so do Sul é, tam bém, o ter ce i ro ma i or pro du tor de soja 
do País com uma pro du ção agrí co la to tal de 14 mi -
lhões de to ne la das.

Vol to a re pe tir que esse ICMS cor res pon de a
10% do to tal da ar re ca da ção do Esta do. Por que tra -
zer este as sun to ao Se na do? Por que esta Casa pro -
cu ra eli mi nar as de si gual da des so ci a is, re gi o na is e
eco nô mi cas que exis tem nes te País. Esta é a Casa da
Fe de ra ção. É aqui que te mos de fa lar.

Por tan to, que ro de i xar pú bli co que a Ban ca da
do Esta do de Mato Gros so do Sul não se con for ma
com a ati tu de do Go ver no de São Pa u lo de ten tar
trans fe rir a co bran ça do ICMS do Mato Gros so do Sul
para São Pa u lo, o Esta do mais de sen vol vi do da Na -
ção. Isso sig ni fi ca am pli ar as de si gual da des so ci a is já 
exis ten tes. É pre ci so que to dos com pre en dam, que
São Pa u lo com pre en da, que a Pe tro bras com pre en da
que o de sen vol vi men to des te País tem que pas sar
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ne ces sa ri a men te para o in te ri or, por que as me tró po-
les es tão sa tu ra das. E nós cons ta ta mos isso pelo ín -
di ce de vi o lên cia as tro nô mi co re gis tra do nas gran des
me tró po les. Há o exem plo do que ocor reu on tem no
Rio de Ja ne i ro. São Pa u lo foi ví ti ma e ain da está sen -
do ví ti ma dos ma i o res se qües tros, com um ín di ce de
vi o lên cia mu i to gran de. E tudo ge ra do por quê? Por
essa con cen tra ção que exis te nas gran des me tró po-
les em de tri men to do nos so in te ri or.

Não cre io que seja essa a in ten ção da Pe tro bras
e do Go ver no bra si le i ro. E, se não for essa a in ten ção
de São Pa u lo, tan to me lhor para nós! Po si ti va men te, o 
Mato Gros so do Sul, vol to a re pe tir, não pode fi car pri -
va do des se ICMS tão im por tan te para ala van car o
nos so pro ces so de de sen vol vi men to.

Qu e ro, por der ra de i ro, nes tes ins tan tes fi na is,
di zer que já fa lei com a Pe tro bras, que ga ran tiu que o
Mato Gros so do Sul não vai so frer pre ju í zos. No en -
tan to, es ta mos can sa dos de ou vir isso e, de po is, sen -
tir o peso des se ônus que os Esta dos me nos de sen-
vol vi dos car re gam. Vou fa lar, tam bém, com o Go ver-
na dor de São Pa u lo, que é meu ami go, o emi nen te
Go ver na dor Ge ral do Alckmin.

Faço este aler ta ao Se na do da Re pú bli ca, por -
que, como dis se, aqui é a Casa da Fe de ra ção, lo cal
onde te mos que lu tar para di mi nu ir as de si gual da des
re gi o na is, eco nô mi cas e so ci a is des te País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que
já ul tra pas sei o meu tem po em dois mi nu tos, mas to -
dos ha ve rão de com pre en der que são ra ras as ve zes
em que des ço da Pre si dên cia para usar a tri bu na.
Fi-lo hoje dada a im por tân cia do as sun to e por ser do
meu in te res se e obri ga ção, as sim como é obri ga ção
da Ban ca da, de fen der os in te res ses do Esta do de
Mato Gros so do Sul.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber nar do Ca -
bral, para uma co mu ni ca ção ina diá vel. (Pa u sa.)

S. Exª de cli na do uso da pa la vra.
Va mos dar iní cio à Ordem do Dia.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.

Exª tem a pa la vra.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)

– Sr. Pre si den te, o emi nen te Se na dor Ber nar do Ca -
bral de cli nou do uso da pa la vra, o que sig ni fi ca que
res ta ain da o tem po des ti na do ao ter ce i ro ora dor ins -
cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Se for pos sí-
vel, eu gos ta ria de usá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
No bre Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, a Pre si dên cia
la men ta, por que já ha via anun ci a do o iní cio da Ordem 
do Dia. Se V. Exª ti ves se fe i to essa so li ci ta ção an tes,
com cer te za eu lhe con ce de ria a pa la vra.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, V. Exª ofe re ceu a opor tu ni da de ape -
nas nes te ins tan te, não an tes. Por tan to, es tou fa zen-
do a so li ci ta ção no de vi do tem po.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
No bre Se na dor, em con si de ra ção a V. Exª, con ce-
der-lhe-ei a pa la vra pela or dem.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro lou var a ini ci a ti va do no -
bre Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te des ta Casa,
em tra tar de as sun to tão im por tan te não só para o
Mato Gros so do Sul, mas para o Bra sil in te i ro.

Re fi ro-me à ques tão do ICMS, do ga so du to que
co me ça em Co rum bá. Tra ta-se de uma ques tão an ti-
ga. Nós já usa mos a tri bu na do Se na do Fe de ral para
aler tar as au to ri da des fe de ra is so bre o in te res se de
São Pa u lo quan to à dis tri bu i ção des se ICMS qua se
que ex clu si va men te para o seu Esta do, já que lá se dá 
o con su mo do gás. Con tu do, no es tu do de vi a bi li da de
téc ni ca da ins ta la ção do ga so du to Bra sil/Bo lí via, che -
gou-se à con clu são, com to das as par tes en vol vi das
no pro ces so, de que, na ver da de, o ICMS se ria co bra-
do na en tra da da fron te i ra bra si le i ra.

Por tan to, que ro aqui não só lou var a ini ci a ti va do
nos so Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Con gres so
Na ci o nal, Se na dor pelo meu Esta do, Mato Gros so do
Sul, como tam bém fa zer a mi nha ade são à sua ma ni fes-
ta ção. Já tí nha mos ex pres sa do tal pre o cu pa ção aqui,
no iní cio des te ano, pre ven do esse fato.

Ado ta mos to dos os ar gu men tos de S. Exª e pe -
di mos aos Srs. Se na do res, às au to ri da des fe de ra is e
à Pe tro bras que es tan quem, de uma vez por to das,
essa pre ten são do Esta do de São Pa u lo. Co bran do o
ICMS em Co rum bá, es ta re mos sa tis fa zen do o in te-
res se de de sen vol vi men to, com re la ção à in te gra ção
na ci o nal. Co rum bá, uma ci da de po bre, si tu a da na
fron te i ra com a Bo lí via, por meio des se im pos to, me -
lhor dis tri bu í do em todo o Esta do, vis lum brou o au-
men to de sua re ce i ta, pos si bi li tan do a sa tis fa ção de
de ter mi na dos ser vi ços pú bli cos an te ri or men te não
aten di dos. Ago ra, en tre tan to, vê-se frus tra da de vi do à 
ini ci a ti va de ape nas um Esta do. O pro ve i to para o
Esta do de São Pa u lo será de R$10 bi lhões men sa is,
mon tan te esse que re pre sen ta uma for tu na para o
Esta do do Mato Gros so do Sul.
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Nos sa ma ni fes ta ção de apla u so ao Se na dor
Ra mez Te bet e o nos so pe di do ao Con gres so Na ci o-
nal e às au to ri da des para que es tan quem essa pre -
ten são, por que ela traz pre ju í zos não só para Mato
Gros so do Sul, não só para Co rum bá, mas para todo
o País, em ter mos de in te gra ção na ci o nal, pois, afi nal
de con tas, so mos uma Re pú bli ca Fe de ra ti va. Em
nome des sa Re pú bli ca Fe de ra ti va, es tou ade rin do ao
dis cur so do Se na dor Ra mez Te bet, no sen ti do de que
te nha mos a cons ciên cia de es tan car essa ini ci a ti va
do Esta do de São Pa u lo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ju vên cio da
Fon se ca 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) – 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 Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 407, DE 2002

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com os arts. 215 e 216 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro seja so li-
ci ta da ao Mi nis tro da Edu ca ção có pia do in te i ro teor
do re la tó rio ela bo ra do pela Co mis são de Pro ces so
Admi nis tra ti vo Dis ci pli nar, cons ti tu í da por meio da
Por ta ria nº 701, de 22 de mar ço de 2002, des ti na da a
apu rar ir re gu la ri da des no âm bi to do Cen tro Fe de ral
de Edu ca ção Tec no ló gi ca, do mu ni cí pio de Tu cu ruí –
PA, con for me Pro ces so nº 23000.001435/2002-47.

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do que des de 1994 a ad mi nis tra ção
do Cen tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca –
CEFET de Tu cu ruí vem sen do ob je to de su ces si vas
de nún ci as de ir re gu la ri da des as in for ma ções aqui so -
li ci ta das são de fun da men tal im por tân cia para que
pos sa mos co nhe cer as me di das que es tão efe ti va-
men te sen do ado ta das vi san do im pe dir que os re cur-
sos pú bli cos se jam des vi a dos, con for me atri bu i ção
cons ti tu ci o nal des ta Casa.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. –  Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 408, DE 2002

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com os arts. 215 e 216 do Re gi-

men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro seja so -
li ci ta da ao Mi nis tro da Sa ú de có pia in te gral do Pro -
ces so nº 25.00011640/2001-65, que ver sa so bre a
re a li za ção de au di to ria no mu ni cí pio de La goa
Gran de – PE.

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do as de nún ci as de ir re gu la ri da des
na apli ca ção dos re cur sos des ti na dos ao Pro gra ma
de Com ba te às Ca rên ci as Nu tri ci o na is – PCCN, for -
mu la das por Ve re a do res e Mem bros do Con se lho Tu -
te lar do mu ni cí pio de La goa Gran de, as in for ma ções
aqui so li ci ta das são de fun da men tal im por tân cia para
que pos sa mos es cla re cer as de nún ci as e, con se-
qüen te men te, co brar das au to ri da des com pe ten tes a
ado ção das me di das ne ces sá ri as vi san do im pe dir
que os re cur sos pú bli cos se jam de des per di ça dos.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. –Se na-
dor Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 409, DE 2002

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com os arts. 215 e 216 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam so -
li ci ta das ao Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio as
se guin tes in for ma ções.

1. Qual o nú me ro e área to tal dos imó -
ve is de sa pro pri a dos no es ta do do Ma ra nhão
para re for ma agrá ria?

2. Qual a lo ca li za ção de cada um dos
imó ve is?

3. Qu an tas fa mí li as fo ram as sen ta das
em cada imó vel?

4. Em qua is as sen ta men tos fo ram
cons tru í das ca sas em con vê nio com a
CEF?

5. Qu an tas fa mí li as ti ve ram aces so aos 
re cur sos do Pro naf/Ban co da Ter ra?

6. Qual o agen te fi nan ce i ro re pas sa dor
dos re cur sos?

7. Qual a in fra-es tru tu ra exis ten te em
cada um dos as sen ta men tos?

8. Qual o mon tan te de re cur sos fi nan-
ce i ros li be ra dos pelo Incra para cada um
dos as sen ta men tos e em que fo ram apli ca-
dos tais re cur sos?

9. Hou ve li be ra ção de re cur sos por ou -
tros ór gãos para os as sen ta men tos? Qu a is
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os con tem pla dos e em que fo ram apli ca dos
tais re cur sos?

10. Hou ve de nún ci as de ir re gu la ri da-
des na apli ca ção dos re cur sos? Qu a is as-
sen ta men tos fo ram ob je to de de nún ci as e
qua is as me di das ado ta das para apu rá-las?
No caso de ir re gu la ri da des com pro va das
qua is as me di das im ple men ta das para a re -
cu pe ra ção dos re cur sos e pu ni ção dos cul-
pa dos?

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do as vá ri as de nún ci as de ir re gu la ri-
da des na apli ca ção dos re cur sos des ti na dos à re for-
ma agrá ria as in for ma ções aqui so li ci ta das são de
fun da men tal im por tân cia para que pos sa mos co nhe-
cer a real si tu a ção dos as sen ta men tos e as me di das
que es tão sen do ado ta das para cor ri gir as ir re gu la ri-
da des en con tra das.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re-
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi-
men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2002–COMPLEMENTAR

Re gu la men ta o § 4º do art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre o
pe río do de cri a ção, in cor po ra ção, fu são e 
des mem bra men to de Mu ni cí pi os

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o

des mem bra men to de Mu ni cí pi os far-se-ão por lei es -
ta du al, den tro do pe río do de tem po de ter mi na do por
esta lei com ple men tar.

Art. 2º O iní cio da tra mi ta ção de pro ce di men to
des ti na do à cri a ção, in cor po ra ção, fu são e des mem-
bra men to de Mu ni cí pi os se dará no pe río do de tem po
com pre en di do en tre a pos se dos Pre fe i tos (art. 29, III,
da CF) e dez me ses da data pre vis ta para a re a li za-
ção das ele i ções mu ni ci pa is (art. 29, II, da CF).

Art. 3º É ve da da a tra mi ta ção de pro ce di men to
para a cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o des mem-

bra men to de Mu ni cí pi os, a par tir de dez me ses da
data pre vis ta para a re a li za ção das ele i ções mu ni ci-
pa is até a pos se dos Pre fe i tos ele i tos.

Pa rá gra fo úni co. Se já em tra mi ta ção, o pro ce di-
men to de que se tra ta fi ca rá so bres ta do du ran te o lap -
so re fe ri do no ca put des te ar ti go.

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

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção que ora apre sen ta mos a esta
Casa tem o ob je ti vo de re sol ver sé rio im pas se po lí ti co
hoje ins ta la do em nos so País.

É que com a mu dan ça ope ra da pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 15, de 1996, nas re gras que re gu la-
men tam a cri a ção de Mu ni cí pi os (art. 18, § 4º, da
CF), a Jus ti ça Ele i to ral pas sou a en ten der que en -
quan to não for apro va da a lei com ple men tar que de -
ter mi na rá o pe río do em que po de rão ser cri a dos no -
vos Mu ni cí pi os, fi ca rão so bres ta dos os pro ce di men-
tos des ti na dos a essa cri a ção e não po de rão ser ini -
ci a dos ou tros.

A esse res pe i to veja-se, por exem plo, o en ten di-
men to do Egré gio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, con so-
an te os se guin tes Acór dãos: Re cur so Espe ci al Ele i to-
ral nº 16.164-RO, de 14-12-99, Re la tor: Mi nis tro Edu -
ar do Ri be i ro; Man da do de Se gu ran ça nº 2.798-PA, de 
28-3-2000, Re la tor: Mi nis tro Gar cia Vi e i ra; e Man da-
do de Se gu ran ça nº 1.480-SP, de 13-4-2000, Re la tor:
Mi nis tro Nel son Jo bim.

Des sa for ma, en con tra-se pa ra li sa da a cri a ção
de no vos Mu ni cí pi os, o que tem tra va do o aper fe i ço a-
men to ins ti tu ci o nal do nos so País e o de sen vol vi men-
to eco nô mi co de suas Re giões, em es pe ci al da que las
onde se im põe a par ti ci pa ção do Esta do como agen te
pro mo tor do pro gres so.

Des sa for ma, cabe ao Con gres so Na ci o nal
apro var a lei com ple men tar que re sol ve rá esse im-
pas se, em prol das co mu ni da des na ci o na is e da ci da-
da nia.

Por essa ra zão, ela bo ra mos a pre sen te pro po si-
ção, que se des ti na a re gu la men tar o § 4º do art. 18 da
Lei Ma i or, fi xan do o pe río do em que po de rão ter an -
da men to os pro ce di men tos des ti na dos à cri a ção, in -
cor po ra ção, fu são e des mem bra men to de Mu ni cí pi os

Em face do ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no -
bres co le gas Con gres sis tas para a apro va ção des ta
nos sa ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Chi co Sar to ri, PSDB – RO.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 18. (*) A or ga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va

da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a
União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os,
to dos au tô no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Bra sí lia é a Ca pi tal Fe de ral.
§ 2º Os Ter ri tó ri os Fe de ra is in te gram a União, e

sua cri a ção, trans for ma ção em Esta do ou re in te gra-
ção ao Esta do de ori gem se rão re gu la das em lei com -
ple men tar.

§ 3º Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si,
sub di vi dir-se ou des mem brar-se para se ane xa rem a
ou tros, ou for ma rem no vos Esta dos ou Ter ri tó ri os Fe -
de ra is, me di an te apro va ção da po pu la ção di re ta men-
te in te res sa da, por meio de ple bis ci to, e do Con gres-
so Na ci o nal, por lei com ple men tar.

§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o des -
mem bra men to de Mu ni cí pi os pre ser va rão a con ti nu i-
da de e a uni da de his tó ri co-cul tu ral do am bi en te ur ba-
no, far-se-ão por lei es ta du al, obe de ci dos aos re qui si-
tos pre vis tos em lei com ple men tar es ta du al, e de pen-
de rão de con sul ta pré via, me di an te ple bis ci to, às po -
pu la ções di re ta men te in te res sa das.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 15, de 1996

....................................................................................
Art. 29. (*) O Mu ni cí pio re ger-se-á por Lei Orgâ -

ni ca, vo ta da em dois tur nos, com o in ters tí cio mí ni mo
de dez dias, e apro va da por dois ter ços dos mem bros
da Câ ma ra Mu ni ci pal, que a pro mul ga rá, aten di dos
os prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta Cons ti tu i ção, na
Cons ti tu i ção do res pec ti vo Esta do e os se guin tes pre -
ce i tos:

I – ele i ção do Pre fe i to, do Vice-Pre fe i to e dos Ve-
re a do res, para man da to de qua tro anos, me di an te
ple i to di re to e si mul tâ neo re a li za do em todo o País;

II – ele i ção do Pre fe i to e do Vice-Pre fe i to até no -
ven ta dias an tes do tér mi no do man da to dos que de -
vam su ce der, apli ca das as re gras do art. 77 no caso
de Mu ni cí pi os com mais de du zen tos mil ele i to res;

III – pos se do Pre fe i to e do Vice-Pre fe i to no dia
1º de ja ne i ro do ano sub se qüen te ao da ele i ção;
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2002

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, Có di go
de Trân si to Bra si le i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de

1997, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te Ca pí tu lo
XIV-A.

CAPÍTULO XIV-A
Da me di ção de ve lo ci da de

Art. 160-A. A me di ção de ve lo ci da de deve ser fe -
i ta por ins tru men to ou equi pa men to que re gis tre a ve -
lo ci da de me di da, com ou sem dis po si ti vo re gis tra dor
de ima gem, po den do ser dos se guin tes ti pos:

I – Fixo: me di dor de ve lo ci da de ins ta la do em lo -
cal de fi ni do e em ca rá ter per ma nen te;

II – Está ti co: me di dor de ve lo ci da de ins ta la do
em um ve í cu lo pa ra do ou em um su por te apro pri a do;

III – Mó vel: me di dor de ve lo ci da de ins ta la do em
um ve í cu lo em mo vi men to, que pro ce de a me di ção ao 
lon go da via;

IV – Por tá til: me di dor de ve lo ci da de di re ci o na do
ma nu al men te para o ve í cu lo alvo.

§ 1º Enten de-se por me di dor de ve lo ci da de todo 
ins tru men to ou equi pa men to me câ ni co, elé tri co, ele -
trô ni co ou fo to grá fi co que te nha como ob je ti vo o con -
tro le da ve lo ci da de.

§ 2º Qu an do o ins tru men to ou equi pa men to for
do ta do de dis po si ti vo re gis tra dor de ima gem esta
deve per mi tir a iden ti fi ca ção da mar ca do ve í cu lo e
con ter:

I – Pla ca do ve í cu lo;
II – Ve lo ci da de re gu la men ta da para o lo cal da

via e para o tipo de ve í cu lo, quan do os li mi tes fo rem
di fe ren ci a dos, em qui lô me tros por hora;

III – Ve lo ci da de me di da do ve í cu lo, em qui lô me-
tros por hora; 

IV – Iden ti fi ca ção do lo cal da via;
V – Data e hora da in fra ção;
VI – Iden ti fi ca ção do ins tru men to ou equi pa-

men to uti li za do pelo seu nú me ro de sé rie es ta be le ci-
do pelo fa bri can te ou, quan do não exis tir, pela nu me-
ra ção es ta be le ci da pelo ór gão de trân si to.

Art. 160-B. Para ope rar o me di dor de ve lo ci da de
de ve í cu los deve:

I – es tar com seu mo de lo apro va do pelo Insti tu to
Na ci o nal de Me tro lo gia, Nor ma li za ção e Qu a li da de
Indus tri al – INMETRO, ou por en ti da de por ele cre-
den ci a da;
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II – ser ve ri fi ca do pelo Inme tro ou en ti da de por
ele de le ga da obri ga to ri a men te com pe ri o di ci da de
má xi ma de doze me ses.

III – o mo de lo apro va do e ve ri fi ca do me tro lo gi-
ca men te pelo Inme tro de ve rá ser ho mo lo ga do pelo
De na tran;

IV – aten der aos er ros má xi mos ad mi ti dos para
me di ção, con for me de ter mi na le gis la ção.

Art. 160-C. Cabe à au to ri da de de trân si to com -
pe ten te com cir cuns cri ção so bre a via, ou a seus
agen tes, de ter mi na rem a lo ca li za ção, a ins ta la ção e a 
ope ra ção dos ins tru men tos ou equi pa men tos me di-
do res de ve lo ci da de, a par tir de es tu dos téc ni cos que
jus ti fi quem a ne ces si da de de sua ins ta la ção.

§ 1º Fica dis pen sa da a pre sen ça da au to ri da de
ou do agen te da au to ri da de de trân si to, no lo cal da in -
fra ção, quan do uti li za do para a com pro va ção da in fra-
ção o me di dor de ve lo ci da de fixo com dis po si ti vo re -
gis tra dor de ima gem, ins ta la do em lo cal de fi ni do e em 
ca rá ter per ma nen te, ou me di dor de ve lo ci da de es tá ti-
co com dis po si ti vo re gis tra dor de ima gem, ins ta la do
em um su por te apro pri a do.

§ 2º A ins ta la ção de equi pa men to fixo ou es tá ti-
co de ve rá ser apro va da pelo ór gão ou en ti da de exe -
cu ti vo ro do viá rio com ju ris di ção so bre a via.

Art. 160-D. A fis ca li za ção de ve lo ci da de de ve rá
ocor rer so men te em vias com si na li za ção que re gu la-
men te a ve lo ci da de má xi ma per mi ti da.

§ 1º A si na li za ção deve ser co lo ca da ao lon go
da via fis ca li za da, do lado di re i to do sen ti do de trân si-
to ou sus pen sa so bre a pis ta, ob ser va dos os cri té ri os
da en ge nha ria de trá fe go, de for ma a ga ran tir a se gu-
ran ça viá ria e in for mar ade qua da men te aos con du to-
res dos ve í cu los a ve lo ci da de má xi ma per mi ti da para
o lo cal.

§ 2º Em pis tas com sen ti do úni co de cir cu la ção,
com três ou mais fa i xas de trân si to, a si na li za ção deve 
ser co lo ca da pre fe ren ci al men te em am bos os la dos.

§ 3º A fis ca li za ção de ve lo ci da de com me di dor
do tipo mó vel só pode ocor rer em ro do vi as, vias de
trân si to rá pi do e vias ar te ri a is si na li za das com a pla ca
de re gu la men ta ção e onde não ocor ra va ri a ção de ve -
lo ci da de em tre chos me no res que cin co qui lô me tros.

§ 4º A fis ca li za ção de ve lo ci da de em vias onde
ocor re re du ção de ve lo ci da de só pode ser exe cu ta da
por me di do res de ve lo ci da de fi xos ou es tá ti cos, com
ou sem dis po si ti vo re gis tra dor de ima gem, se a si na li-
za ção de re gu la men ta ção de ve lo ci da de com re du-
ções for im plan ta da a in ter va los má xi mos de vin te

qui lô me tros por hora, até atin gir a ve lo ci da de re gu la-
men ta da para o lo cal onde está ins ta la do o equi pa-
men to.

§ 5º Para a fis ca li za ção com me di dor de ve lo ci-
da de fixo, es tá ti co ou por tá til deve ser ob ser va da uma 
dis tân cia en tre a pla ca de re gu la men ta ção de ve lo ci-
da de má xi ma per mi ti da e o me di dor de ve lo ci da de,
fa cul ta da a re pe ti ção da mes ma à dis tân cia me no res.

§ 6º Na fis ca li za ção de ve lo ci da de com me di dor
es tá ti co ou por tá til é obri ga tó rio o uso de pla ca de re -
gu la men ta ção, do tipo re mo ví vel, para o cum pri men to
das dis tân ci as es ta be le ci das para re du ção de ve lo ci-
da des.

§ 7º A fis ca li za ção de ve lo ci da de em vias não si -
na li za das com re gu la men ta ção de ve lo ci da de má xi-
ma per mi ti da so men te pode ocor rer com me di dor es -
tá ti co ou por tá til, com re gis tro de ima gem, ou com a
pre sen ça da au to ri da de de trân si to ou seu agen te
quan do não hou ver re gis tro de ima gem, sen do obri -
ga tó ria a ins ta la ção de pla ca re mo ví vel in di can do a
ve lo ci da de má xi ma por tipo de ve í cu lo.

§ 8º É obri ga tó ria à au to ri da de de trân si to a uti li-
za ção da si na li za ção ver ti cal de in di ca ção edu ca ti va,
in for man do a exis tên cia de fis ca li za ção ele trô ni ca,
bem como a as so ci a ção des ta in for ma ção à pla ca de
re gu la men ta ção de ve lo ci da de.

Art. 2º A Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

Art 280-A. O auto de in fra ção re gis tra-
do por me di dor de ve lo ci da de de fi ni do nos
in ci sos I, II, III e IV, do art. 160-A de ve rá
con ter:

I – ti pi fi ca ção da in fra ção;
II – pla ca do ve í cu lo;
III – lo cal, data e hora do co me ti men to

da in fra ção;
IV – a ve lo ci da de me di da;
V – a ve lo ci da de re gu la men ta da para

a via;
VI – a ve lo ci da de con si de ra da para a

apli ca ção de pe na li da de;
VII – o tipo de equi pa men to uti li za do

na au tu a ção;
VIII – Iden ti fi ca ção do equi pa men to

pelo seu nú me ro de sé rie ou, quan do não
exis tir, pela nu me ra ção es ta be le ci da pelo ór -
gão de trân si to;

IX – a as si na tu ra, no auto de in fra ção,
da au to ri da de de trân si to com res pon sa bi li-
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da de ad mi nis tra ti va pela au tu a ção com me -
di dor de ve lo ci da de.

§ 1º A ve lo ci da de con si de ra da para
efe i to de apli ca ção de pe na li da de é a di fe-
ren ça en tre a ve lo ci da de me di da e o va lor
cor res pon den te ao seu erro má xi mo ad mi ti-
do, to das ex pres sas em qui lô me tros por
hora.

§ 2º O erro má xi mo ad mi ti do deve res -
pe i tar a le gis la ção me tro ló gi ca em vi gor.

Art. 3º Acres cen tem-se os se guin tes ar ti gos às 
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as do Có di go de Trân-
si to Bra si le i ro:

Art. 342. O Con se lho Na ci o nal de Trân-
si to es ta be le ce rá, no pra zo de cen to e oi ten-
ta dias, as nor mas e re gu la men tos a se rem
ado ta dos em todo o ter ri tó rio na ci o nal que
jus ti fi quem a ne ces si da de de ins ta la ção dos 
me di do res de ve lo ci da des, bem como qual
o tipo a ser uti li za do, con for me de ter mi na o
art. 160 – C.

Art. 343. O Con tran tem pra zo de no-
ven ta dias para re gu la men tar a ade qua ção
da si na li za ção às dis tân ci as es ta be le ci das
nos § 5º e § 6º do art. 160 – D, con ta dos a
par tir da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 344. A in for ma ção da ve lo ci da de
con si de ra da para apli ca ção de pe na li da de
cons tan te do auto de in fra ção, dis pos to no
art. 280-A, en tra rá em vi gor de cor ri dos cen -
to e oi ten ta dias da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 345. Fi cam con va li da das to das as
pe na li da des im pos tas por in fra ções de tec ta-
das por ins tru men tos ou equi pa men tos de
re gis tro de ve lo ci da de apli ca das até a pu bli-
ca ção des ta lei. (AC)

Art. 4º O art. 260 pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te pa rá gra fo:

“Art. 260. ..............................................
..............................................................
§ 5º O va lor da mul ta po de rá ser par -

ce la do em até 24 me ses, a cri té rio do ór gão
ou en ti da de de trân si to com cir cuns cri ção
so bre a via onde haja ocor ri do a in fra ção.”
(AC)

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

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

De cor ri dos apro xi ma da men te qua tro anos da
apro va ção do Có di go Bra si le i ro de Trân si to – CBT, ob -
ser va-se que vá ri os tó pi cos per ma ne cem sem a le-
gis la ção e re gu la men ta ção com ple men tar ne ces sá-
ria, pois tan to o Go ver no Fe de ral como Esta dos e Mu -
ni cí pi os ain da não ba i xa ram as re so lu ções ne ces sá ri-
as para sua exe cu ção. De qual quer for ma, mu i tos be -
ne fí ci os fo ram ve ri fi ca dos, em es pe ci al a re du ção de
8% no ín di ce de mor tes por aci den tes de trân si to.

Como me di da de pre ven ção de aci den tes, o Có -
di go es ta be le ceu mul tas al tís si mas para os in fra to res,
des de o uso de fa rol alto em vias com ilu mi na ção pú -
bli ca até à in va são de fa i xa ex clu si va dos ôni bus, in -
clu in do di re ção por pes soa em bri a ga da e não pres ta-
ção de so cor ro a ví ti mas de aci den te de trân si to. A
sus pen são ou a per da da car te i ra de ha bi li ta ção é
apli ca da no caso de re in ci dên cia, de pen den do do nú -
me ro de ve zes e da gra vi da de da in fra ção co me ti da.

O atu al Có di go tam bém deu aten ção es pe ci al
ao flu xo e à ve lo ci da de dos ve í cu los, es pe ci al men te
no que se re fe re aos li mi tes es ta be le ci dos. Entre-
tan to, a fi xa ção de tais li mi tes pa re ce de pen der de
cri té ri os sub je ti vos dos de par ta men tos de trân si to
lo ca is, pois cos tu mam não ter uni for mi da de e, com
fre qüên cia, não cor res pon dem às re a is ne ces si da-
des da po pu la ção.

Esta con di ção é o re sul ta do de des cen tra li za ção
dos ser vi ços de trân si to, que cons ti tui uma das prin ci-
pa is al te ra ções do Có di go. Com isso, tan to os Esta -
dos quan to as mu ni ci pa li da des pas sa ram a ser di re-
ta men te res pon sá ve is pelo pla ne ja men to, pe las ope -
ra ções e fis ca li za ção do trân si to e emis são de au tos
de in fra ção, sem que exis tam cri té ri os na ci o na is que
re gu la men tem es tes pro ce di men tos.

Nes tas con di ções, a fis ca li za ção ele trô ni ca trou -
xe eu fo ria a al guns de par ta men tos de trân si to, es ta-
du a is e mu ni ci pa is, e às in dús tri as e em pre sas es pe-
ci a li za das em me di do res de ve lo ci da de ne ces sá ri os
para esse con tro le. Com isso, os ra da res fi xos, tam -
bém co nhe ci dos como “par da is”, e as lom ba das ele -
trô ni cas fo ram in cor po ra das no dia-a-dia dos mo to ris-
tas bra si le i ros, e gra ve é a fal ta de cri té rio na ins ta la-
ção des se ins tru men tal.

Isso por que a apli ca ção de qual quer nova tec no-
lo gia de me di ção de ve lo ci da de deve ser pre ce di da
de es tu dos téc ni cos e de cam pa nhas de es cla re ci-
men to so bre as no vas prá ti cas, prin ci pal men te nas
vias ur ba nas, es tra das e ro do vi as bra si le i ras.

Como isso não ocor reu, sur gi ram os re cla mos
da po pu la ção, que exi ge es tu dos téc ni cos trans pa-
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ren tes e cam pa nhas de es cla re ci men to acer ca das
co bran ças de mul tas re gis tra das por apa re lhos me di-
do res de ve lo ci da de e equi pa men tos fo to grá fi cos. Ao
mes mo tem po sur gem for tes de nún ci as de que es ses
apa re lhos es tão sen do uti li za dos de for ma a ge rar re -
ce i ta para o se tor pú bli co e para em pre sas pri va das.

Qu es ti o na-se, em de cor rên cia, as con di ções
em que uma em pre sa pri va da, pres ta do ra de ser vi ço
de fis ca li za ção de trân si to e de ten to ra de equi pa men-
tos de me di ção de ve lo ci da de, pode as su mir o po der
de po lí cia e co brar mul tas do con tri bu in te, vis to que
este as sun to tam bém per ma ne ce sem re gu la men ta-
ção fe de ral.

Como con clu são des ta co que esta cres cen te re -
a ção da po pu la ção ao que está sen do po pu lar men te
de no mi na do de “in dús tria das mul tas” tem como ori -
gem a fal ta de re gu la men ta ção que de fi na os pro ce di-
men tos e os cri té ri os que de vem ser ado ta dos na uti li-
za ção des tes ins tru men tos e, prin ci pal men te, que
res pe i tem a ci da da nia dos mo to ris tas bra si le i ros.

Qu e ro de i xar pa ten te a do que não sou con tra – e 
nin guém nes ta Casa o se ria – a ri go ro sa fis ca li za ção
das in fra ções de trân si to e a im pla cá vel pu ni ção aos
fal to sos, mu i tas ve zes con tu ma zes e do lo sos vi o la do-
res da le gis la ção. Tam pou co sou con trá rio ao uso de
no vas tec no lo gi as no trân si to.

Estou con vic to que o pro je to de lei, ora pro pos to,
aten de rá os an se i os dos ci da dãos que pre ci sam de
re gras trans pa ren tes quan do da apli ca ção das nor -
mas que re gem a fis ca li za ção do trân si to no Bra sil.

Impor tan te tam bém é des ta car que o pre sen te
pro je to de lei de ve rá ser com ple men ta do por re so lu-
ções do Con se lho Na ci o nal de Trân si to – CONTRAN,
em es pe ci al no que diz res pe i to, como e onde é que
os ra da res e “par da is” po dem ser ins ta la dos, de fi nin-
do-se um tra ta men to di fe ren ci a do para me di do res
com ima gem e sem ima gem.

Com ple men tar men te ca be rá ao De par ta men to
Na ci o nal de Trân si to – DENATRAN, como ór gão exe -
cu ti vo má xi mo do trân si to no país, de sen vol ver os es -
tu dos téc ni cos ne ces sá ri os para apo i ar a apli ca ção
das nor mas e re gu la men tos que de vem ser ob ser va-
das por ór gãos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is.

Estes es tu dos, cer ta men te, le va rão a ado ção de 
cri té ri os mais uni for mes em todo o país e con tri bu i rão,
tam bém, para o de sen vol vi men to da fis ca li za ção de
trân si to em seu as pec to mais po si ti vo: a pre ven ção.

Este é o es pí ri to do pre sen te Pro je to de Lei, o
qual de ve rá, cer ta men te, re ce ber a aten ção pri o ri tá ria
dos mem bros do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Lind-
berg Cury.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Iins ti tui o Có di go de Trân sí to Bra si le i ro.

O Presidente da República, 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 260. As mul tas se rão im pos tas e ar re ca da das
pelo ór gão ou en ti da de de trân si to com cir cuns cri ção
so bre a via onde haja ocor ri do a in fra ção, de acor do
com a com pe tên cia es ta be le ci da nes te Có di go.

§ 1º As mul tas de cor ren tes de in fra ção co me ti da
em uni da de da Fe de ra ção di ver sa da do li cen ci a men-
to do ve í cu lo se rão ar re ca da das e com pen sa das na
for ma es ta be le ci da pelo Contran.

§ 2º As mul tas de cor ren tes de in fra ção co me ti da
em uni da de da Fe de ra ção di ver sa da que la do li cen ci-
a men to do ve í cu lo po de rão ser co mu ni ca das ao ór -
gão ou en ti da de res pon sá vel pelo seu li cen ci a men to,
que pro vi den ci a rá a no ti fi ca ção.

§ 3º As mul tas de cor ren tes de in fra ção co me ti da
em uni da de da Fe de ra ção di ver sa da que la do li cen ci-
a men to do ve í cu lo po de rão ser co bra das no ato da
au tu a ção, sem pre ju í zo dos re cur sos pre vis tos nes te
Có di go.

§ 4º Qu an do a in fra ção for co me ti da com ve í cu lo
li cen ci a do no ex te ri or, em trân si to no ter ri tó rio na ci o-
nal, a mul ta res pec ti va de ve rá ser paga an tes de sua
sa í da do país, res pe i ta do o prin cí pio de re ci pro ci da de.
....................................................................................

CAPÍTULO XVIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEÇÃO I
Da Au tu a ção

Art 280. Ocor ren do in fra ção pre vis ta na le gis la-
ção de trân si to, la vrar-se-á auto de in fra ção, do qual
cons ta rá:

I – ti pi fi ca ção da in fra ção;
II – lo cal, data e hora do co me ti men to da in fra-

ção;
III – ca rac te res da pla ca de iden ti fi ca ção do ve í-

cu lo, sua mar ca e es pé cie, e ou tros ele men tos jul ga-
dos ne ces sá ri os à sua iden ti fi ca ção;

IV – o pron tuá rio do con du tor, sem pre que pos -
sí vel;
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V – iden ti fi ca ção do ór gão ou en ti da de e da au -
to ri da de ou agen te au tu a dor ou equi pa men to que
com pro var a in fra ção;

VI – as si na tu ra do in fra tor, sem pre que pos sí vel,
va len do esta como no ti fi ca ção do co me ti men to da in -
fra ção.

§ 1º (VETADO)
§ 2º A in fra ção de ve rá ser com pro va da por de -

cla ra ção da au to ri da de ou do agen te da au to ri da de
de trân si to, por apa re lho ele trô ni co ou por equi pa-
men to au di o vi su al, re a ções quí mi cas ou qual quer ou -
tro meio tec no lo gi ca men te dis po ní vel, pre vi a men te
re gu la men ta do pelo Contran.

§ 3º Não sen do pos sí vel a au tu a ção em fla gran-
te, o agen te de trân si to re la ta rá o fato à au to ri da de no
pró prio auto de in fra ção, in for man do os da dos a res -
pe i to do ve í cu lo, além dos cons tan tes nos in ci sos I, II
e III, para o pro ce di men to pre vis to no ar ti go se guin te.

§ 4º O agen te da au to ri da de de trân si to com pe-
ten te para la vrar o auto de in fra ção po de rá ser ser vi-
dor ci vil, es ta tu tá rio ou ce le tis ta ou, ain da, po li ci al mi -
li tar de sig na do pela au to ri da de de trân si to com ju ris-
di ção so bre a via no âm bi to de sua com pe tên cia.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção , Jus ti ça
e Ci da da nia  – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2002

Esta be le ce a cor re ção do ín di ce de
in de xa ção da dí vi da dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral, nos ter mos da Lei nº
9.496, de 1997.

O Senado Federal re sol ve:

Art. 1º Os con tra tos de con so li da ção, as sun ção
e de re fi nan ci a men to, pela União, da dí vi da de res-
pon sa bi li da de dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, nos
ter mos da Lei nº 9.496, de 1997, so men te po de rão
ser cor ri gi dos pela va ri a ção in te gral do Índi ce Ge ral
de Pre ços (IGP-DI) da Fun da ção Ge tú lio Var gas.

§ 1º A União de ve rá re cal cu lar a dí vi da dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, a fim de ade quá-la ao
dis pos to no ca put des te ar ti go.

§ 2º No caso de exis tir di fe ren ça a fa vor do Esta -
do ou do Dis tri to Fe de ral, po de rá a União com pen sar
tal di fe ren ça com dé bi to ven ci do que o Esta do ou o
Dis tri to Fe de ral te nha para com a União.

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

Justificação

Os con tra tos de con so li da ção, re fi nan ci a men to
e as sun ção da dí vi da dos Esta dos e do Dis tri to Fe de-
ral pela União têm como mar co de fi ni dor de suas con -
di ções fi nan ce i ras o dis pos to no art. 3º da Lei nº
9.496, de 1997, o qual es ta be le ce, in ver bis:

Art 3º Os con tra tos de re fi nan ci a men to
de que tra ta esta Lei se rão pa gos em até
360 (tre zen tos e ses sen ta) pres ta ções men -
sa is e su ces si vas, cal cu la das com base na
Ta be la Pri ce, ven cen do-se a pri me i ra trin ta
dias após a data da as si na tu ra do con tra to e 
as se guin tes em igual dia dos me ses sub se-
qüen tes, ob ser va das as se guin tes con di-
ções:

I – ju ros: cal cu la dos e de bi ta dos men-
sal men te, à taxa mí ni ma de seis por cen to
ao ano, so bre o sal do de ve dor pre vi a men te
atu a li za do;

II – atu a li za ção mo ne tá ria: cal cu la da e
de bi ta da men sal men te com base na va ri a-
ção do Índi ce Ge ral de Pre ços – Dis po ni bi li-
da de Inter na (IGP-DI), cal cu la do pela Fun-
da ção Ge tú lio Var gas, ou ou tro ín di ce que
vier a subs ti tuí-lo. (Gri fo acres cen ta do)

Ora, con for me pode-se cons ta tar do tex to aci-
ma re fe ri do, não res tam dú vi das de que o in de xa dor
dos con tra tos é o Índi ce Ge ral de Pre ços –Dis po ni bi-
li da de Inter na, cal cu la do pela Fun da ção Ge tú lio Var -
gas. Entre tan to, quan do da apro va ção dos con tra tos
de re fi nan ci a men to pelo Se na do Fe de ral pas sou a
cons tar como in de xa dor so men te a va ri a ção po si ti va
do su pra ci ta do ín di ce.

Des tar te, mo di fi cou-se uma cláu su la já de fi ni da
em lei. Caso vi vês se mos em um pe río do in fla ci o ná rio,
tal di fe ren ça não tra ria ne nhu ma mo di fi ca ção subs-
tan ci al. Entre tan to, a ocor rên cia de me ses em que se
re gis tra ram ín di ces ne ga ti vos do IGP-DI, faz com que
a re gra de se con si de rar, so men te as va ri a ções po si ti-
vas gere um cus to adi ci o nal ile gí ti mo aos Esta dos e
ao Dis tri to Fe de ral.

Por tan to, o pre sen te pro je to de re so lu ção visa a
cor ri gir a dis tor ção exis ten te nos con tra tos de re fi nan-
ci a men to das di vi das dos Esta dos e do Dis tri to Fe de-
ral, bem como per mi tir o aba ti men to da di fe ren ça a
ma i or que seja re gis tra da.

Assim, fica evi den ci a do o re le van te mé ri to e a
ur gên cia da ma té ria pro pos ta.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Adir
Gentil.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA,
PELA SUB SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce cri té ri os para a con so li-
da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a men to,
pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria e
ou tras que es pe ci fi ca, de res pon sa bi li da-
de dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

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. 3º Os con tra tos de re fi nan ci a men to de que
tra ta esta Lei se rão pa gos em até – 360 (tre zen tos e
ses sen ta) pres ta ções men sa is e su ces si vas, cal cu la-
das com base na Ta be la Pri ce, ven cen do-se a pri me i-
ra trin ta dias após a data da as si na tu ra do con tra to e
as se guin tes em igual dia dos me ses sub se qüen tes,
ob ser va das as se guin tes con di ções:

I – ju ros: cal cu la dos e de bi ta dos men sal men te,
à taxa mí ni ma de seis por cen to ao ano, so bre o sal do
de ve dor pre vi a men te atu a li za do;

II – atu a li za ção mo ne tá ria: cal cu la da e de bi ta da
men sal men te com base na va ri a ção do Índi ce Ge ral
de Pre ços – Dis po ni bi li da de Inter na (IGP-DI), cal cu la-
do pela Fun da ção Ge tú lio Var gas, ou ou tro ín di ce que 
vier a subs ti tuí-lo.

§ 1º Para apu ra ção do va lor a ser re fi nan ci a do
re la ti vo à di vi da mo bi liá ria, as con di ções fi nan ce i ras
bá si cas es ta be le ci das no ca put po de rão re tro a gir até
31 de mar ço de 1996. (Vide Me di da pro vi só ria nº
2.192-70, de 24-8-2001)

§ 2º Para a apu ra ção do va lor a ser re fi nan ci a do
re la ti vo às de ma is obri ga ções, as con di ções fi nan ce i-
ras bá si cas es ta be le ci das no ca put po de rão re tro a gir
até 120 (cen to e vin te) dias an te ri o res à ce le bra ção
do con tra to de re fi nan ci a men to, ob ser va da, como li -
mi te, a data da apro va ção do pro to co lo pelo Se na do
Fe de ral.

§ 3º A par ce la a ser amor ti za da na for ma do
art. 7º po de rá ser atu a li za da de acor do com o dis -
pos to no § 1º.

§ 4º Nas hi pó te ses dos pa rá gra fos an te ri o res,
ca be rá à União ar car com os even tu a is cus tos de cor-
ren tes de sua apli ca ção.

§ 5º Enquan to a dí vi da fi nan ce i ra da uni da de da
Fe de ra ção for su pe ri or à sua RLR anu al, o con tra to
de re fi nan ci a men to de ve rá pre ver que a uni da de da
Fe de ra ção:

a) não po de rá emi tir no vos tí tu los pú bli cos no
mer ca do in ter no, ex ce to nos ca sos pre vis tos no art. 33
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as;

b) so men te po de rá con tra ir no vas dí vi das, in -
clu si ve em prés ti mos ex ter nos jun to a or ga nis mos fi -
nan ce i ros in ter na ci o na is, se cum prir as me tas re la-
ti vas à dí vi da fi nan ce i ra na tra je tó ria es ta be le ci da
no pro gra ma;

c) não po de rá atri bu ir a suas ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras a ad mi nis tra ção de tí tu los es ta du a is e mu ni ci-
pa is jun to a cen tra is de cus tó dia de tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os.

§ 6º A não-ob ser vân cia das me tas e com pro-
mis sos es ta be le ci dos no Pro gra ma im pli ca rá, du ran te
o pe río do em que du rar o des cum pri men to, sem pre -
ju í zo das de ma is co mi na ções pac tu a das nos con tra-
tos de fi nan ci a men to, a subs ti tu i ção dos en car gos fi -
nan ce i ros men ci o na dos nes te ar ti go pelo cus to mé -
dio de cap ta ção da dí vi da mo bi liá ria fe de ral, acres ci-
do de um por cen to ao ano, e na ele va ção em qua tro
pon tos per cen tu a is do com pro me ti men to es ta be le ci-
do com base no art. 5º (Vide Me di da Pro vi só ria nº
2.192-70, de 24-8-2001)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je-
tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões com -
pe ten tes.

So bre a mesa, aden do que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti.

É lido o se guin te:

ADENDO

Ao Pa re cer nº 531, de 2002, de Ple-
ná rio, em subs ti tu i ção à Co mis são de
Assun tos So ci a is, so bre as Emen das nºs
1 a 3, apre sen ta das ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 116, de 2001.

Com o ob je ti vo de sa nar ví cio de na tu re za for -
mal cons ta ta do no Pa re cer nº 531, de 2002, re la ti va-
men te ao em pre go da uni da de UFIR, o art. 7º, do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 116, de 2001, pas sa a ter a
se guin te re da ção:

Art. 7º No caso de in fra ção do dis pos to nes ta lei, 
sem pre ju í zo da pena de mul ta de até R$5.320,00
(cin co mil, tre zen tos e vin te re a is) e de ou tras pe na li-
da des pre vis tas em le gis la ções es pe cí fi cas, o ór gão
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es ta du al com pe ten te po de rá apli car as se guin tes
san ções:

I – ad ver tên cia por es cri to;
II – sus pen são tem po rá ria do ro de io; e
III – sus pen são de fi ni ti va do ro de io.
Sala das Ses sões, – Mo re i ra Men des.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-

dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 116, de 2001, ob je to do ex pe di en te que
aca ba de ser lido, foi apro va do pelo Ple ná rio do Se na-
do Fe de ral na ín te gra, na ses são do dia 11 do cor ren-
te, cujo des pa cho foi à san ção. Entre tan to, o Se na dor
Mo re i ra Men des, Re la tor da ma té ria na Co mis são de
Assun tos So ci a is, en vi ou à Mesa pro pos ta de ade-
qua ção re da ci o nal ao tex to do pro je to, em face da ex -
tin ção da Uni da de Fis cal de Re fe rên cia – Ufir.
Em vo ta ção a al te ra ção pro pos ta pelo Re la tor, nos
ter mos do art. 325 do Re gi men to Inter no.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa re da ção fi nal para o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 116, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 660, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 116, de 2001 (nº 4.495, de
1998, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 116, de 2001 (nº
4.495, de 1998, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre a pro mo ção e a fis ca li za ção da de fe sa sa ni tá ria
ani mal quan do da re a li za ção de ro de io e dá ou tras
pro vi dên ci as, con so li dan do a ade qua ção pro pos ta
pelo Re la tor e apro va da pelo Ple ná rio..

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti – Mar -
lu ce Pin to – Alber to Sil va.

ANEXO AO PARECER Nº 660, DE 2002

Dis põe so bre a pro mo ção e a fis ca li-
za ção da de fe sa sa ni tá ria ani mal quan do

da re a li za ção de ro de io e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A re a li za ção de ro de i os de ani ma is obe -

de ce rá às nor mas ge ra is con ti das nes ta lei.
Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se ro de i os de ani -

ma is as ati vi da des de mon ta ria ou de cro no me tra gem
e as pro vas de laço, nas qua is são ava li a das as ha bi li-
da des do atle ta em do mi nar o ani mal com pe rí cia e o
de sem pe nho do pró prio ani mal.

Art. 2º Apli cam-se aos ro de i os as dis po si ções
ge ra is re la ti vas à de fe sa sa ni tá ria ani mal, in clu in-
do-se os ates ta dos de va ci na ção con tra a fe bre af to sa
e de con tro le da ane mia in fec ci o sa eqüi na.

Art. 3º Ca be rá à en ti da de pro mo to ra do ro de io, a 
suas ex pen sas, pro ver:

I – in fra-es tru tu ra com ple ta para aten di men to
mé di co, com am bu lân cia de plan tão e equi pe de pri -
me i ros so cor ros, com pre sen ça obri ga tó ria de clí ni-
co-ge ral;

II – mé di co ve te ri ná rio ha bi li ta do, res pon sá vel
pela ga ran tia da boa con di ção fí si ca e sa ni tá ria dos
ani ma is e pelo cum pri men to das nor mas dis ci pli na do-
ras, im pe din do maus tra tos e in jú ri as de qual quer or -
dem;

III – trans por te dos ani ma is em ve í cu los apro pri-
a dos e ins ta la ção de in fra-es tru tu ra que ga ran ta a in -
te gri da de fí si ca de les du ran te sua che ga da, aco mo-
da ção e ali men ta ção;

IV – are na das com pe ti ções e bre tes cer ca dos
com ma te ri al re sis ten te e com piso de are ia ou ou tro
ma te ri al acol cho a dor, pró prio para o amor te ci men to
do im pac to de even tu al que da do peão de bo i a de i ro
ou do ani mal mon ta do.

Art. 4º Os ape tre chos téc ni cos uti li za dos nas
mon ta ri as, bem como as ca rac te rís ti cas do ar re a-
men to, não po de rão ca u sar in jú ri as ou fe ri men tos aos 
ani ma is e de vem obe de cer às nor mas es ta be le ci das
pela en ti da de re pre sen ta ti va do ro de io, se guin do as
re gras in ter na ci o nal men te ace i tas.

§ 1º As cin tas, ci lhas e as bar ri gue i ras de ve rão
ser con fec ci o na das em lã na tu ral com di men sões
ade qua das para ga ran tir o con for to dos ani ma is.

§ 2º Fica ex pres sa men te pro i bi do o uso de es -
po ras com ro se tas pon ti a gu das ou qual quer ou tro ins -
tru men to que ca u se fe ri men tos nos ani ma is, in clu in do
apa re lhos que pro vo quem cho ques elé tri cos.

§ 3º As cor das uti li za das nas pro vas de laço de -
ve rão dis por de re du tor de im pac to para o ani mal.
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Art. 5º A en ti da de pro mo to ra do ro de io de ve rá
co mu ni car a re a li za ção das pro vas ao ór gão es ta du al
com pe ten te, com an te ce dên cia mí ni ma de trin ta dias, 
com pro van do es tar apta a pro mo ver o ro de io se gun-
do as nor mas le ga is e in di can do o mé di co ve te ri ná rio
res pon sá vel.

Art. 6º Os or ga ni za do res do ro de io fi cam obri ga-
dos a con tra tar se gu ro pes so al de vida e in va li dez
per ma nen te ou tem po rá ria, em fa vor dos pro fis si o na-
is do ro de io, que in clu em os peões de bo i a de i ro, os
“ma dri nhe i ros”, os “sal va-vi das”, os do ma do res, os
por te i ros, os ju í zes e os lo cu to res.

Art. 7º No caso de in fra ção do dis pos to nes ta lei, 
sem pre ju í zo da pena de mul ta de até R$5.320,00
(cin co, tre zen tos e vin te re a is) e de ou tras pe na li da-
des pre vis tas em le gis la ções es pe cí fi cas, o ór gão es -
ta du al com pe ten te po de rá apli car as se guin tes san-
ções:

I – ad ver tên cia por es cri to;
II – sus pen são tem po rá ria do ro de io; e
III – sus pen são de fi ni ti va do ro de io.
Art. 8º Esta lei en tra em vi gor 60 (ses sen ta) dias

após sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -

cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos

De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 410, DE 2002

Re quer ur gên cia na apre ci a ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 68, de 2002,
que dis põe so bre a com ple men ta ção de
apo sen ta do ri as de fer ro viá ri os da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral A.S – RFFSA, em li-
qui da ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Com fun da men to no dis pos to no in ci so II do art.
336 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que-

i ro a Vos sa Exce lên cia re gi me de ur gên cia para apre -
ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
68, de 2002 (nº 6.603/2002, na ori gem) que dis põe
so bre a com ple men ta ção de apo sen ta do ri as de fer ro-
viá ri os da Rede Fer ro viá ria Fe de ral AS – RFFSA, em
li qui da ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to faz jus ti ça aos fun ci o ná ri os
da Rede Fer ro viá ria Fe de ral, dis pen san do-lhes um
tra ta men to iso nô mi co, na me di da em que es ten de o
mes mo tra ta men to a to dos os em pre ga dos que se en -
con tram em igual si tu a ção, no que se re fe re à com ple-
men ta ção de apo sen ta do ria, al can çan do to dos os
que fo ram ad mi ti dos até 21 de maio de 1991.

Na me di da em que cor ri ge uma in jus ti ça, já re -
co nhe ci da pelo Po der Ju di ciá rio bra si le i ro, tor na-se
im pe ra ti vo que o Pro je to seja apre ci a do pelo Se na do
Fe de ral ain da an tes do re ces so par la men tar. Daí a
ne ces si da de de tra mi tar em re gi me de ur gên cia, ora
re que ri do.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Pe dro Si mon – Se na dor Se bas tião Ro cha – Se -
na dor Na bor Jú ni or – Se na dor Ge ral do Melo – Se -
na dor Wal deck Orné las  – Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

REQUERIMENTO Nº 411, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 61, de 2002 dis pon do so bre a nu me ra-
ção da obra ar tís ti ca, ci en tí fi ca ou li te rá ria.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ro me ro Jucá – Se na dor José Agri pi no – Se na-
dor Gil vam Bor ges – Se na dor Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 412, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 72, de 2002, que “Dis põe so bre a re mu-
ne ra ção dos in te gran tes das Car re i ras de Di plo ma ta,
Ofi ci al de Chan ce la ria e Assis ten te de Chan ce la ria, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Fran ce li no Pe re i ra – Se na dor Ro me ro Jucá –
Se na dor José Agri pi no  – Se na dor Artur da Tá vo la
– Se na dor Na bor Jú ni or.
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REQUERIMENTO Nº 413, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 67, de 2002, que “Dis põe so bre a es tru-
tu ra da Car re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Fran-
ce li no Pe re i ra – Ro me ro Jucá – José Agri pi no –
Artur da Tá vo la – Na bor Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 414, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 73, de 2002, que “Dis põe so bre a cri a-
ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni ca de Fis ca li za ção Agro pe cuá ria – GDATFA e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Fran-
ce li no Pe re i ra – Ro me ro Jucá – José Agri pi no –
Artur da Tá vo la – Na bor Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 415, DE 2002

Se nhor pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 336, in ci so II,

do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ur gên cia
para apre ci a ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 74,
de 2002, (PL nº 6.632, de 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), do Po der Exe cu ti vo, que “Dis põe so bre o
Qu a dro de Pes so al da Advo ca cia-Ge ral da União, a
cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo na AGU – GDAA,
cria a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Ro-
mero Jucá – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Wal -
deck Orne las – Edu ar do Su plicy – Re nan Ca lhe i-
ros – Car los Pa tro cí nio.

REQUERIMENTO Nº 416, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336, in -

ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 75, de 2002, que “Cria a pro fis são de Agen te
Co mu ni tá rio de Sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Fran-
ce li no Pe re i ra – Ro me ro Jucá – José Agri pi no –
Artur da Tá vo la – Na bor Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 417, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 76, de 2002, que “Dis põe so bre a re mu-
ne ra ção dos car gos em Co mis são de Na tu re za Espe -
ci al – NES e do Gru po-Di re ção e Asses so ra men to
Su pe ri o res – DAS, dos Car gos de Di re ção – CD e das
Fun ções Gra ti fi ca das – FG das Insti tu i ções Fe de ra is
de Ensi no, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Fran-
ce li no Pe re i ra – Ro me ro Jucá – José Agri pi no –
Artur da Tá vo la – Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs.Se na do res, como V.Exªs sa bem, há mais de dois 
re que ri men tos as si na dos pe los Lí de res para se rem
vo ta dos. Isso só pode ser fe i to se hou ver con cor dân-
cia por par te das Li de ran ças.

Assim, con sul to as Li de ran ças par ti dá ri as. As
ma té ri as são co ne xas. Se V. Exªs con cor da rem, vo ta rei
ape nas as ma té ri as co ne xas, os re que ri men tos co ne-
xos que di zem res pe i to a esse qua dro de car re i ra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver-
no en ca mi nha fa vo ra vel men te, re gis tran do que, na
ses são da se ma na pas sa da, ado ta mos o mes mo pro -
ce di men to para aten der aos ser vi do res do Tri bu nal de 
Jus ti ça Fe de ral e aos ser vi do res da Pro cu ra do ria-Ge-
ral da Re pú bli ca.

Por tan to, so li ci to às Li de ran ças que apói em
esse pro ce di men to, no sen ti do de que pos sa mos vo -
tar tam bém as ma té ri as re fe ren tes à cri a ção da pro -
fis são de agen te co mu ni tá rio de sa ú de e de al gu mas
car re i ras que fo ram tam bém apro va das pela Câ ma ra,
na mes ma con di ção das an te ri o res.

O voto da Li de ran ça do Go ver no é fa vo rá vel ao
re que ri men to de ur gên cia e à re a li za ção da vo ta ção
ain da hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Agri pi no, como vota o PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, o PFL é fa vo rá vel à ma té ria até
em re co nhe ci men to à luta dos ser vi do res, que, há
mu i to tem po, vêm pro cu ran do en ten di men to em tor no
des se as sun to, vêm pro cu ran do o apla i na men to des -
sas ma té ri as de modo a tor ná-las con sen su a is. Por
essa ra zão, o PFL é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Na bor Jú ni or, como vota o PMDB?
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O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do PMDB tam bém
con cor da com a apre ci a ção do re que ri men to de ur -
gên cia, para que as ma té ri as li das se jam vo ta das ain -
da nes ta ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, como vota o PTB?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, faço o en ca mi nha men to por de -
le ga ção do nos so Lí der.

O PTB vai vo tar fa vo ra vel men te, ape sar de não
es tar fa zen do par te da base de apo io, ape sar de o
Go ver no não ter ne nhu ma com pla cên cia, ne nhu ma
con des cen dên cia e ne nhu ma re la ção com o PTB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª pode en ca mi nhar pelo Blo co
de Opo si ção, so bre to dos os re que ri men tos li dos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der) – Sr. Pre si den te, em re la ção aos re que ri-
men tos que as si nei, es ta mos de acor do. Mas, se há
ou tros re que ri men tos apre sen ta dos pela Li de ran ça
do Go ver no, dos qua is não te nho co nhe ci men to, pre -
ci so ve ri fi car jun to à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
quer eles se jam le va dos até aí?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Lí der do Go ver no po de ria es cla re cer
so bre isso. Assi nei di ver sos re que ri men tos, so bre os
qua is es tou cons ci en te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Qu e ro di zer ao Se na dor Edu ar do Su plicy que vo ta re-
mos hoje as ma té ri as re fe ren tes às car re i ras, en qua-
dra men tos e au men tos sa la ri a is. Os em prés ti mos,
que fo ram ob je tos da vo ta ção de hoje, es ta mos de i-
xan do-os para a pa u ta de ama nhã, exa ta men te para
não mis tu rar um as sun to com ou tro. O as sun to de
hoje é re fe ren te às car re i ras.

Ape lo a V. Exª que tam bém con cor de com a vo -
ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
As ma té ri as são re la ti vas aos di ver sos seg men tos de
car re i ras, para que haja o de vi do ajus te.

Com res pe i to a esse as sun to, Sr. Pre si den te,
peço, in clu si ve, in for ma ção a V. Exª, ten do em vis ta a
sua pa la vra dada na se ma na pas sa da, re fe ren te a ou -
tro ajus te: o dos ser vi do res da Re ce i ta Fe de ral, dos
au di to res fis ca is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, já vou logo es cla re cer: es tou aguar -
dan do, con for me eu dis se, a Co mis são Mis ta de
Orça men to, e vo ta re mos a ma té ria ama nhã.

Espe ro que a LDO seja apro va da ain da hoje. Foi 
fe i ta essa com bi na ção com as Li de ran ças.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Por -
tan to, ama nhã, ha ve rá re u nião do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estou
aguar dan do que seja vo ta da a LDO, que pen so será
apro va da, por que, caso con trá rio, não en tra re mos em 
re ces so.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Estou de acor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, V. Exª, como Pre si den te da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, sabe que
to dos es ses pro je tos têm que pas sar pela Co mis são
tam bém pre si di da por V. Exª. Peço, por tan to, a V. Exª
que de sig ne o Re la tor ou os Re la to res.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, o emi nen te Se na dor Luiz Otá vio tem es -
ta do co mi go a cada dia para ana li sar mos es sas ma té-
ri as. S. Exª está per fe i ta men te en tro sa do com o as-
sun to. Tro ca mos idéi as a res pe i to. Por tan to, de sig no o 
Se na dor Luiz Otá vio para re la tar, em ple ná rio, as ma -
té ri as a que V. Exª aca ba de se re fe rir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Por fa vor,
aguar de um mo men to, Se na dor Luiz Otá vio. Os re-
que ri men tos e as ma té ri as se rão vo ta dos após a
Ordem do Dia. Tenho cer te za de que, nes se mo men-
to, V. Exª es ta rá em ple ná rio.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, 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 391, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 53, de 2002 (nº 4.409/98, na 
Casa de ori gem), que al te ra o in ci so I do art. 2º 
da Lei nº 7.394, de 29 de ou tu bro de 1985
(dis põe so bre a re du ção da du ra ção do cur so
para Téc ni co em Ra di o lo gia), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 607, de
2002, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta-
ção.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que se tra ta
de uma re a dap ta ção à le gis la ção, até por que a le gis-
la ção que é mo di fi ca da exi ge que um téc ni co em Ra -
di o lo gia te nha, no mí ni mo, três anos de es tu do, quan -
do hoje há cur sos de me nor du ra ção com apro ve i ta-
men to me lhor.

Por tan to, en ca mi nha mos fa vo ra vel men te a essa 
ade qua ção que be ne fi cia os téc ni cos em Ra di o lo gia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
en ca mi nha fa vo ra vel men te.

Como en ca mi nha a vo ta ção o PFL, Se na dor
Ro meu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, o PFL en ca mi nha fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como V.
Exª en ca mi nha a vo ta ção, Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
De for ma fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, como V. Exª en ca mi nha a vo ta ção
pelo Blo co de Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, so mos fa vo rá ve is ao pro je to que dis -
põe so bre a re du ção da du ra ção do cur so téc ni co em
Ra di o lo gia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ilus tre
Se na dor Osmar Dias, V. Exª pode pro nun ci ar-se pelo
PDT so bre a ma té ria re fe ren te à re du ção da du ra ção
do cur so para téc ni co em Ra di o lo gia?

Até ago ra, to das as Li de ran ças fo ram fa vo rá ve is
ao pro je to.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O PDT vota
“sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no tam bém vota “sim”, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 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 53, DE 2002
(Nº 4.409/98, na Casa de ori gem)

Alte ra o in ci so I do art. 2º da Lei nº
7.394, de 29 de ou tu bro de 1985.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 2º da Lei nº 7.394, de 29

de ou tu bro de 1985, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 2º ..................................................
I – ser por ta dor de cer ti fi ca do de con-

clu são do en si no mé dio e pos su ir for ma ção
pro fis si o nal mí ni ma de ní vel téc ni co em Ra -
di o lo gia;

.....................................................”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 55, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o mar Qu in ta-
ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes
de des pe sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni-
ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 543, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio, ofe re cen-
do a re da ção para o se gun do tur no.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999;
1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000
(nº 96/92, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que in tro duz mo -
di fi ca ções na es tru tu ra do po der Ju di ciá rio, ten do
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Pa re cer sob nº 538, 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, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a
105-CCJ, que apre sen ta; en ca mi nhan do os Re que ri-
men tos de des ta que nºs 340 a 356, de 2002; e pela
pre ju di ci a li da de das Pro pos tas de Emen da à Cons ti-
tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71,
74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de 2001, 
que tra mi tam em con jun to.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

São li das as se guin tes:

EMENDA Nº 190 – PLEN

Emen da adi ti va à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000,
que in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

Acres cen te-se o se guin te in ci so VIII-A ao art. 115:

“Art. 115. ...............................................
VIII-A – a exe cu ção, de ofí cio, dos tri-

bu tos fe de ra is in ci den tes so bre os cré di tos
de cor ren tes das sen ten ças que pro fe rir;

............................................”

Jus ti fi ca ção

Pela pre sen te emen da pre ten de-se a in clu são
de in ci so ao art. 115 da Cons ti tu i ção, se gun do a PEC
n° 29/2000, dis pon do so bre a com pe tên cia da Jus ti ça
do Tra ba lho para al can çar, tam bém, a exe cu ção dos
tri bu tos fe de ra is so bre os cré di tos de cor ren tes das
sen ten ças que pro fe rir.

A ex pe riên cia da atri bu i ção de com pe tên cia si -
mi lar à Jus ti ça do Tra ba lho, no cam po das con tri bu i-
ções pre vi den ciá ri as (atu al art. 114, § 3º, da Cons ti tu i-
ção – art. 115, VIII, se gun do a PEC nº 29/2000), acar -
re tou um im ple men to con si de rá vel da ar re ca da ção
de vi da ao INSS. Se gun do da dos apre sen ta dos pelo
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, a Jus ti ça do Tra ba lho
ar re ca dou cer ca de R$80 mi lhões para a Pre vi dên cia
em maio de 2001, ao ins tan te em que ali vi ou os ór -
gãos pre vi den ciá ri os para exe cu ções di re tas dou tros
mon tan tes.

Ago ra, o im ple men to de re ce i ta es pe ra do pela
igual in ci dên cia do Impos to de Ren da e de ma is con -
tri bu i ções de vi das so bre a re mu ne ra ção per ce bi da
pe ran te a Jus ti ça do Tra ba lho faz tra du zir uma ex pec-
ta ti va de re ce i ta con si de rá vel em prol do Erá rio, di lu in-
do as pre o cu pa ções or ça men tá ri as, no ta da men te
quan do se ve ri fi ca o ba i xo cus to para tal ar re ca da ção
e a pos si bi li da de de in se rir a Fis ca li za ção da Re ce i ta
Fe de ral nou tros cam pos de atu a ção.

Há que se no tar que a Jus ti ça do Tra ba lho já tem
im ple men ta do dis cus sões acer ca da ar re ca da ção do
Impos to de Ren da so bre os cré di tos apu ra dos em de-
cor rên cia de sen ten ça, mas sem a con di ção de afir mar
ou apre sen tar me di das co er ci ti vas ao re co lhi men to dos
va lo res de vi dos à fal ta de com pe tên cia ju ris di ci o nal
para tan to, o que pode ser su pri do, ao modo como em
1998 fez o cons ti tu in te por meio da Emen da Cons ti tu ci-
o nal nº 20, que in se riu § 3º ao art. 114 da Cons ti tu i ção, e 
que hoje, in clu si ve, se tra duz em in ci so ao pro pos to art.
115 da PEC nº 29/2000, se gun do as cor re ções téc ni cas
apre sen ta das pelo ilus tre re la tor.

A me di da, por tan to, é de sa lu tar im por tân cia
não ape nas para dig ni fi car os pro nun ci a men tos da
Jus ti ça do Tra ba lho no cam po da ar re ca da ção, como
para di na mi zar a ca pa ci da de fis cal do Esta do, evi tan-
do per da de re ce i ta so bre va lo res cer tos e de fi ni dos.

Sala de ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Lind-
berg Cury – Se bas tião Ro cha – Ro ber to – Sa tur ni no
– Ge ral do Cân di do – Ca sil do Mal da ner – Ma u ro Mi -
ran da – Car los Be zer ra – Pa u lo Sou to – We ling ton
Ro ber to – Edu ar do Su plicy – José Alen car- Ney Su -
as su na – Fran ce li no Pe re i ra – Ju vên cio da Fon se ca
– José Fo ga ça – Osmar Dias – Mar lu ce Pin to – Car -
los Wil son – Car los Pa tro cí nio – José Agri pi no – Ro -
ber to Re quião – Be ní cio Sam pa io – Re nan Ca lhe i-
ros – He lo i sa He le na – Ro me ro Jucá – Na bor Ju ni or
– Artur da Tá vo la – Jef fer son Pe res.

EMENDA Nº 191 – PLEN

Emen da adi ti va à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000,
que in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

Acres cen te-se ao art. 92 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral o se guin te § 3º:

“Art. 92. ...... ...........................................
§ 3º Os tí tu los de Juiz, De sem bar ga-

dor ou Mi nis tro de Tri bu nal são pri va ti vos
dos Ma gis tra dos, sen do ve da da, sob as pe -
nas de lei, qua li fi ca ção como tal por pes soa
não in ves ti da da ju di ca tu ra e a de no mi na ção
como Ju i za do, Ju í zo ou Tri bu nal por en ti da-
de ou ór gão não in te gran te do Po der Ju di-
ciá rio, res sal va dos os ca sos ex pres sa men te
pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.”

Jus ti fi ca ção

A emen da pre ten de cons ti tu ci o na li zar a re gra
con ti da no art. 34 da atu al Lei Orgâ ni ca da Ma gis tra tu-
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ra Na ci o nal e ini bir, as sim, a prá ti ca in de vi da de de no-
mi na ção de ór gãos não-in te gran tes da es tru tu ra do
Po der Ju di ciá rio com qua li fi ca ti vos pró pri os de Ju i za-
dos, Ju í zos ou Tri bu na is, o que tem con fun di do in de vi-
da men te a so ci e da de, no ta da men te por ár bi tros e co -
lé gi os ar bi tra is, co mis sões de con ci li a ção ex tra ju di ci-
al e mes mo por ór gãos da de no mi na da Jus ti ça Des -
por ti va que se ar vo ram com aque les e, por ve zes, se
au to qua li fi cam como Ju í zes, ten tan do trans pa re cer
in te grar o Po der Ju di ciá rio, em bo ra me ros ór gãos ad -
mi nis tra ti vos ou ex tra ju di ci a is.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Lind -
berg Cury – Se bas tião Ro cha – Ro ber to Sa tur ni no –
Ge ral do Cân di do – Ca sil do Mal da ner – Ma u ro Mi -
ran da – Car los Be zer ra –  Pa u lo Sou to –  Wel ling-
ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy –  Arlin do Por to –
José Alen car – Ney Su as su na –  Fran ce li no Pe re i-
ra –  Ju vên cio da Fon se ca – José Fo ga ça – Osmar
Dias –  Mar lu ce Pin to –  Car los Wil son – Car los Pa -
tro cí nio –  José Agri pi no –  Ro ber to Re quião –  Be -
ní cio Sam pa io – He lo í sa He le na –  Ro me ro Jucá –
Re nan Ca lhe i ros – Na bor Jú ni or – Artur da Tá vo la
– Jef fer son Pe res.

EMENDA ADITIVA Nº 192, DE PLENÁRIO

Acres cen te-se o se guin te in ci so VII-A ao art.
115, cons tan te do art. 30 da PEC nº 29, de 2000:

“Art. 115. ...............................................
VII-A – a exe cu ção, de ofí cio, das mul -

tas por in fra ção à le gis la ção tra ba lhis ta, re -
co nhe ci da em sen ten ça que pro fe rir;

Jus ti fi ca ção

Pela pre sen te emen da pre ten de-se a in clu são
de in ci so ao art. 115 da Cons ti tu i ção, se gun do a PEC
nº 29/2000, dis pon do so bre a com pe tên cia da Jus ti ça
do Tra ba lho para exe cu tar, ela pró pria, mul tas de ca -
rá ter ad mi nis tra ti vo por con ta de fa tos ve ri fi ca dos no
trans cor rer da ins tru ção pro ces su al e as sim de cla ra-
dos como ilí ci to tra ba lhis ta em sen ten ça que vier a
profe rir.

Co ti di a na men te, a Jus ti ça do Tra ba lho con fron-
ta-se com a inob ser vân cia de pre ce i tos tra ba lhis tas
que, em bo ra co mi na dos com mul tas, exi gem re pre-
sen ta ção à De le ga cia do Tra ba lho, por ofí cio, quan do
po de ria o pró prio Juiz do Tra ba lho de fi nir e exe cu tar
pe nas de cor ren tes da inob ser vân cia ge ral dos co-
man dos pre vis tos na CLT e nor mas ex tra va gan tes tra -
ba lhis tas.

Com isso, ha ve ria o du plo efe i to be né fi co: li be-
rar-se-ia a Fis ca li za ção do Tra ba lho para ou tras ati vi-
da des e im pri mir-se-ia ma i or ra pi dez à cor re ção de

pro ce di men tos em pre sa ri a is ina de qua dos pela apli -
ca ção de mul tas ad mi nis tra ti vas pelo pró prio ór gão já
in cum bi do da aná li se das in fra ções tra ba lhis tas: a
Jus ti ça do Tra ba lho.

Por con se qüên cia, além do ca rá ter di dá ti co de
tal com pe tên cia, ha ve ria ain da o im ple men to de re ce-
i ta pela ar re ca da ção de mul tas que, atu al men te, tem
sido per di das pelo de sa pa re lha men to das DRT, oca -
si o na do o pre ju í zo fi nan ce i ro à União e ain da a des -
con si de ra ção do ca rá ter edu ca ti vo que deve pre si dir a 
apli ca ção de tais mul tas ad mi nis tra ti vas.

A in ser ção do re fe ri do dis po si ti vo ao elen co
com pe ten ci al da Jus ti ça do Tra ba lho per mi ti rá di na mi-
zar todo o cam po de atu a ção per ti nen te à re la ção ca -
pi tal-tra ba lho, in clu si ve em ca rá ter ini bi tó rio de re pe ti-
ção de prá ti cas que aten tem à le gis la ção so ci al.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti – Ney Su as su na Pa u lo
Sou to – Edu ar do Su plicy – Fran ce li no Pe re i ra –
Ju ven cio da Fon se ca – Osmar Dias – Ca sil do Mal -
da ner – Mar lu ce Pin to – Ro ber to Sa tur ni no – Car -
los Wil son – Car los Pa tro cí nio – José Agri pi no –
Ro ber to Re quião – Be ní cio Sam pa io – He lo í sa He -
le na – Ro me ro Jucá – Re nan Ca lhe i ros – Na bor
Jú ni or – Arthur da Tá vo la – Le o mar Qu in ta ni lha –
Amir Lan do – Ger son Ca ma ta – Lind berg Cury –
Ma u ro Mi ran da – Ge ral do Cân di do – Anto nio Car -
los Va la da res.

EMENDA ADITIVA Nº 193, DE PLENÁRIO

Acres cen te-se o se guin te in ci so
VI-A ao art. 115, cons tan te do art. 30 da
PEC nº 29, de 2000, su pri min do-se a lo cu-
ção “... con tra a or ga ni za ção do tra ba lho
e ...” do in ci so VI do art. 109 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral:

“Art.115. (...)
VI-A – as in fra ções pe na is pra ti ca-

das con tra a or ga ni za ção do tra ba lho ou
con tra a ad mi nis tra ção da pró pria Jus ti ça
do Tra ba lho;

Jus ti fi ca ção

Pela pre sen te emen da, pre ten de-se a in clu são
de in ci so ao art. 115 da Cons ti tu i ção, se gun do a PEC 
nº 29/2000, dis pon do so bre a com pe tên cia da Jus ti-
ça do Tra ba lho para as in fra ções pe na is pra ti ca das
con tra a or ga ni za ção do tra ba lho e ain da con tra a
ad mi nis tra ção da Jus ti ça do Tra ba lho, as sim en vol-
ven do os cri mes de de sa ca to e fal so tes te mu nho,
den tre ou tros.
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Atu al men te, tal com pe tên cia se in se re no rol da -
que las cri mi na is da Jus ti ça Fe de ral, pre ten den do-se
des lo ca men to por afi ni da de (os ilí ci tos con tra a or ga-
ni za ção do tra ba lho) ou por in te res se ju di ciá rio (os ilí -
ci tos con tra a ad mi nis tra ção da Jus ti ça do Tra ba lho).

A Jus ti ça do Tra ba lho tem sido me re ce do ra da
ma i or con fi an ça do cons ti tu in te, vin do a Re for ma do
Ju di ciá rio a con tem plar as di ver sas si tu a ções em que
o tra ba lho está em dis cus são.

Ocor re o mes mo em re la ção ao tema dos cri-
mes con tra a or ga ni za ção do tra ba lho, pre vis tos nos
arts. 197 a 207 do Có di go Pe nal e que tra du zem a re -
pul sa so ci al ao “aten ta do con tra a li ber da de de tra ba-
lho”, ao “aten ta do con tra a li ber da de de con tra to de
tra ba lho e bo i co ta gem vi o len ta”, o “aten ta do con tra a
li ber da de de as so ci a ção”, à “pa ra li sa ção de tra ba lho
se gui da de vi o lên cia ou per tur ba ção da or dem”, à
“pa ra li sa ção de tra ba lho de in te res se co le ti vo”, à “in -
va são de es ta be le ci men to in dus tri al, co mer ci al ou
agrí co la” ou a “sa bo ta gem” de cor ren te, à “frus tra ção de
di re i to as se gu ra do por di re i to tra ba lhis ta”, à “frus tra ção
de obri ga ção le gal so bre a na ci o na li za ção do tra ba lho”,
ao “exer cí cio de ati vi da de com in fra ção de de ci são ad -
mi nis tra ti va”, ao “ali ci a men to para o fim de emi gra ção” e
ao “ali ci a men to de tra ba lha do res de um lo cal para ou tro
do ter ri tó rio na ci o nal”, con du tas que não ape nas re ves-
tem o man to do ilí ci to cri mi nal, mas tam bém exi gem
dose de so ci o lo gia do am bi en te de tra ba lho para a apli -
ca ção das pe nas pró pri as, cam po mais ade qua do à
atu a ção do Juiz do Tra ba lho, já co ti di a na men te afe to às
dis cus sões en tre o ca pi tal-tra ba lho e aos des vi os nes sa
sa lu tar re la ção só cio-eco nô mi ca.

No se gun do pon to, a pos si bi li da de de me lhor
en fren ta men to das ques tões de ata que à pró pria Jus -
ti ça do Tra ba lho por meio de cri mes como de sa ca to
ou fal so tes te mu nho, que, des lo ca dos, como tem
ocor ri do, atu al men te para o cam po da Jus ti ça Fe de-
ral, tem re sul ta do numa di mi nu i ção do ramo es pe ci a li-
za do como o úni co que não exa mi na afron tas con tra
sua in te gri da de como ór gão do Po der Ju di ciá rio. Nes -
se sen ti do, cabe no tar que a Jus ti ça Esta du al, a Jus ti-
ça Mi li tar e a Jus ti ça Ele i to ral, além da Jus ti ça Fe de-
ral, têm, to das elas, com pe tên cia não ape nas cí vel ou
es pe ci a li za da, mas tam bém a per ti nen te ao cri me
con tra as res pec ti vas ad mi nis tra ções ju di ciá ri as.

A dis cus são no âm bi to cri mi nal não é, por si só,
en tra ve ao exa me da Jus ti ça do Tra ba lho, já que os
Ju í zes do Tra ba lho, ao co nhe cer de tais ilí ci tos, por
oca sião do exa me das ações tra ba lhis tas, de vem, à
luz do art. 40 do Có di go de Pro ces so Pe nal, re pre sen-
tar ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral para que pro mo va a
de vi da ação pe nal pe ran te a Jus ti ça Fe de ral, mas já

en tão dis tan te do en fo que so ci al que con duz a tais
con du tas ilí ci tas re pug ná ve is.

Cabe no tar que, em Por tu gal, é de suma im por-
tân cia a ex pe riên cia dos Ju í zos do Tra ba lho que, além 
de de te rem com pe tên cia cí vel-tra ba lhis ta, tam bém
de tém es pe ci al com pe tên cia para o jul ga men to das
con tra ven ções e cri mes con tra a or ga ni za ção do tra -
ba lho e con tra a pró pria ad mi nis tra ção de tal es pe ci al
Jus ti ça, mo de lo que se es pe ra re pe tir no âm bi to da
Jus ti ça do Tra ba lho.

A pro pos ta, ao vi sar tra zer tal com pe tên cia para
o cam po da Jus ti ça do Tra ba lho, pre ten de ain da di na-
mi zar a atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho,
que con se gui rá agir com mais ra pi dez na pro po si tu ra
da ação pe nal e a per mi tir mais cé le re e efi caz jul ga-
men to pe los Ju í zes e Tri bu na is mais afi na dos com as
dis cus sões no am bi en te de tra ba lho ou ten den tes à
sua per tur ba ção: os Ju í zes e Tri bu na is do Traba lho.

Com isso, abre-se ca mi nho à paz so ci al no am -
bi en te la bo ral pela cer te za de ini bi ção de tais con du-
tas, já que a agi li da de no co nhe ci men to e jul ga men to
das ações pe na is im pe di rá a pres cri ção que tem ini bi-
do o cur so ou mes mo a exe cu ção de sen ten ças pro la-
ta das pela Jus ti ça Fe de ral, dado a de mo ra para pro -
vo ca ção do re fe ri do ramo ju di ciá rio, tan to mais por -
que dis tan te das li des tra ba lhis tas e in ca paz de res -
pon der às ne ces si da des de ur gen te re pres são no
cam po das re la ções ca pi tal-tra ba lho, que re per cu tem
di re ta men te no bom de sen ro lar das ati vi da des eco nô-
mi cas ne ces sá ri as ao de sen vol vi men to do País, e
ain da no res pe i to à in te gri da de da pres ta ção ju ris di ci-
o nal pró pria da Jus ti ça do Tra ba lho.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti. – Pa u lo Sou to – We ling-
ton Ro cha – Edu ar do Su plicy – José Alen car – Ney 
Su as su na – Fran ce li no Pe re i ra – Ju ven cio da Fon -
se ca – José Fo ga ça – Osmar Dias – Ca sil do Mal -
da ner – Mar lu ce Pin to – Ro ber to Sa tur ni no – Car -
los Wil son – Car los Pa tro cí nio – José Agri pi no –
Ro ber to Re quião– He lo i sa He le na – Ro me ro Jucá
– Re nan Ca lhe i ros – Na bor Jú ni or – Artur Tá vo la –
Jef fer son Pe res – Le o mar Qu in ta ni lha – Amir Lan -
do – Ger son Cury – Ma u ro Mi ran da – Ge ral do Can -
di do – Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis cus-
são, em con jun to, a pro pos ta e as emen das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

Os itens 4 a 19 tra mi tam em con jun to com a pre -
sen te ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – São os
se guin tes os itens que tra mi tam em con jun to com a
pre sen te ma té ria:
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– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 1995
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 5, 16, 21, 23, 33,

54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20
e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que al te ra dis po si ti vos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 5, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 16,
21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;

1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge -
ral do Althoff, que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos 27
e 168 e al te ra os ar ti gos 28 e 29 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, que tra tam de re la ções ju rí di co-or ça men tá ri as en tre
os Po de res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni-
cí pi os.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 16, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de 1999, 
ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra He lo í sa
He le na, que al te ra a re da ção do § 1º do art. 99 e o art.
168 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer, para 
os po de res e ór gãos que es pe ci fi ca, li mi tes nas do ta-
ções das res pec ti vas pro pos tas or ça men tá ri as.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 23, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 23, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta pa rá gra fo art. 109 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para atri bu ir ao Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça a ini ci a ti va de lei so bre a cri a ção de va -
ras da Jus ti ça Fe de ral es pe ci a li za das em pro ces sar e
jul gar os cri mes fi nan ce i ros.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 9 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 33, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 33, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pé res, que al te ra o art. 114 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para in di car as par tes que têm le gi ti mi da de
para ins ta u rar dis sí dio co le ti vo e as hi pó te ses em que
este pode ocor rer.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

Ju nho  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 26 13151

    479JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 54, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 54, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu -
zia To le do, que acres cen ta in ci so ao art. 93 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer prin cí pio re la ti vo à
com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 62, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

 5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 62, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra a alí nea a do in ci so
I do ar ti go 96 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter-
mi nar ele i ções di re tas para os ór gãos di re ti vos dos
tri bu na is.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 71, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999; 
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 71, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao art. 132 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 74, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 74, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi nis té-
rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es co lha do Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 81, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 81, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney
Su as su na, que al te ra a com pe tên cia do Su pe ri or Tri-
bu nal de Jus ti ça.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 92, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 92, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Sou to, que acres cen ta alí nea ao in ci so I do art. 102
da Cons ti tu i ção, para con fe rir ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral com pe tên cia para jul gar, ori gi na ri a men te,
nos cri mes de res pon sa bi li da de, os ju í zes de di re i to,
ju í zes fe de ra is, de sem bar ga do res e mem bros dos Tri-
bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).
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– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 1, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 5, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

de 1999; 1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor José 
Ro ber to Arru da, que dis põe so bre o re ces so par la-
men tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 18 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 20, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que a es co lha do
can di da to ao car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli-
ca será fe i ta me di an te pro ces so ele ti vo.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

– 19 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 15, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, 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 15, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor João 
Alber to Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca den tre os in te gran tes de lis ta trí pli ce es co-
lhi da pe los mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te ele i ção.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 3).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 20:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2002

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 22, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, que al te ra os arts. 14 e 15 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para per mi tir o voto dos pre -
sos, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 533, 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 ber to Fre i re.

Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são de dis cus-
são, em pri me i ro tur no.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 21:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2002 (nº
859/2001, 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 Cos ta Rica so bre o
Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne ra das por
Par te de De pen den tes do Pes so al Di plo má-
ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce -
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le bra do em São José, em 4 de abril de
2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 495, 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 Gil ber-
to Mes tri nho.

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 quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2002

(Nº 859/2001, 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 Cos ta
Rica so bre o Exer cí cio de Ati vi da des Re -
mu ne ra das por Par te de De pen den tes do
Pes so al Di plo má ti co, Con su lar, Admi nis-
tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do em São José,
em 4 de abril de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
no da Re pú bli ca da Cos ta Rica, so bre o Exer cí cio de
Ati vi da des Re mu ne ra das por Par te de De pen den tes
do Pes so al Di plo má ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e
Téc ni co, ce le bra do em São José, em 4 de abril de
2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que acar re tem en car-
gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o-
nal, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

(*) A ín te gra do tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca da no DSF,
de 12-3-2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 22:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 9, de 2002 (nº
1.042/2001, 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 dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
re la ti vo à Co o pe ra ção en tre suas Au to ri da-
des de De fe sa da Con cor rên cia na Apli ca-
ção de suas Leis de Con cor rên cia, ce le bra-
do em Was hing ton, em 26 de ou tu bro de
1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 496, de
2002, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor José
Agri pi no, com vo tos con trá ri os da Se na do ra
Emi lia Fer nan des e dos Se na do res Ro ber to
Sa tur ni no, Edu ar do Su plicy e, em se pa ra do,
do Se na dor Tião Vi a na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2002

(Nº1.042/2001, 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 dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca re la ti vo à Co o pe ra ção en tre
suas Au to ri da des de De fe sa da Con cor-
rên cia na Apli ca ção de suas Leis de Con -
cor rên cia, ce le bra do em Was hing ton, em
26 de ou tu bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
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no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca re la ti vo à Co o pe-
ra ção en tre suas Au to ri da des de De fe sa da Con cor-
rên cia na Apli ca ção de suas Leis de Con cor rên cia,
ce le bra do em Was hing ton, em 26 de ou tu bro de
1999, com res sal va da men ção fe i ta no Arti go 1, pa rá-
gra fo se gun do, alí nea c, su bi tem i, à Me di da Pro vi só-
ria nº 1.567/97, que se con ver teu na Lei nº 9.636, de
15 de mar ço de 1998, que dis põe so bre a re gu la ri za-
ção, ad mi nis tra ção, afo ra men to e ali e na ção de bens
imó ve is de do mí nio da União, al te ra dis po si ti vos dos
De cre tos-Leis nºs 9.760, de 5 de se tem bro de 1946 e
2.398, de 21 de de zem bro de 1987, re gu la men ta o §
2º do art. 49 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as e dá ou tras pro vi dên ci as, que não tem
cor re la ção com a ma té ria ob je to des te Acor do.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re -
fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes com ple-
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com-
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

(*) A ín te gra do tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca-
da no DSF, de 12-3-2002

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 23:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 77, de 2002 (nº
1.201/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Co lúm bia 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 Ibi po rã, Esta do do Pa ra ná,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 444, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, está 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 77, DE 2002

(Nº1.201/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Co lúm bia 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 Ibi po rã, Esta do
do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 595, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Co lúm bia FM Ltda., para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ibi po rã, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 24:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 81, de 2002 (nº
1.046/2001, 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 -
mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro Dias a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Sá ti ro Dias, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 404, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju 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 quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2002

(N° 1.046/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Co mu ni ca ção dos Ami gos de
Sá ti ro Dias a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sá ti ro
Dias, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 407, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro
Dias a exe cu ta, 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 Sá ti ro Dias, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 25:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 83, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 83, de 2002 (nº
1.051/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que au to ri za a Rá dio Co mu ni tá-
ria Tran sa ma zô ni ca FM a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Por to
Ve lho, Esta do de Ron dô nia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 405, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, está 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 83, DE 2002

(Nº1.051/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM a exe-

cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Por to Ve lho, Esta do de
Ron dô nia.

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 484, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Por to Ve lho,
Esta do de Ron dô nia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 26:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 95, de 2002 (nº
1.120/2001, 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 No vos Ca mi nhos a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ira ce ma, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 438, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Re gi nal do Du ar te.

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 quem peça a pa la vra, está 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 95, DE 2002

(Nº 1.120, de 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 No vos Ca mi nhos a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ira ce ma, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 455, de 14 de agos to de 2000, que

au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca-
mi nhos 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 Ira ce ma, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 27:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 110, de 2002 (nº
971/2001, 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 Cul tu ral de Co mu ni ca ção Co mu ni-
tá ria Edu ca do ra Cam po Ver de a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ia can ga, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 442, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro me u Tu ma.

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 quem peça a pa la vra, está 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 110, DE 2002

(Nº 971/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Aprova o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca-
ção Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam po Ver-
de a exe cu tar ser vi ço do ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de do La can ga, Esta do
do São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 479, do 14 do agos to do 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam po Ver de a exe cu tar, por 
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço do ra -

di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La can ga, Esta do
do São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data da sua pu bli ca ção.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a V.
Exª que re gis tre que, em re la ção ao item 22, Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 09, de 2002, já vo ta do, o
voto do Par ti do dos Tra ba lha do res é pela re je i ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá o pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 28:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 135, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 135, de 2002 (nº
1.354/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Ser ra na FM Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ja co bi na, Esta do da 
Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 460, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orné las, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, está 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 135, DE 2002

(Nº 1.354/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Ser ra na FM Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
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qüên cia mo du la da na ci da de de Ja co bi-
na, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 248, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Ser ra na FM Ltda., para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ja co bi na, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 29:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 136, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 136, de 2002 (nº
1.355/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Ser ra na FM Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ca cho e i ra, Esta do
da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 461, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orné las, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, está en cer-

ra do o en ca mi nha 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.
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 136, DE 2002

(Nº 1.355/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Ser ra na FM Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-

qüên cia mo du la da na ci da de de Ca cho e i-
ra, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 249, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Ser ra na FM Ltda., para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ca cho e i ra, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. – Dep. Aé cio Ne ves, Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Teb tet) – Item 30:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 10, de 2001, de au to ria do
Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta os
§§ 1º e 2º ao art. 99 da Re so lu ção do Se na-
do Fe de ral nº 93, de 1970, para es ta be le cer
que o Pre si den te do Ban co Cen tral, ou um
di re tor por ele in di ca do, com pa re ce rá à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos para ex por
as de ci sões ado ta das pelo Co mi tê de Po lí ti-
ca Mo ne tá ria, ten do

Pa re cer sob nº 342, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu-
ti vo), que ofe re ce, com vo tos con trá ri os da
Se na do ra He lo í sa He le na, dos Se na do res
Fer nan do Be zer ra, Ger son Ca ma ta, Edu ar-
do Su plicy, Fer nan do Ri be i ro, Ro ber to Sa-
tur ni no e La u ro Cam pos.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 18 do cor ren te, quan do teve 
sua dis cus são adi a da para hoje.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da Emen -
da nº 1 da CAE, subs ti tu ti va, em tur no úni co. (Pa u sa.)

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 418, DE 2002

De adi a men to da dis cus são do PRS
nº 10, de 2001, para exa me da Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.
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Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do in ci so I do art. 279 do Re gi men to

Inter no, re que i ro o adi a men to da dis cus são do Pro je-
to de Re so lu ção do Se na do nº 10, de 2001, para que
seja ob je to de exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça, ten do em vis ta que o subs ti tu ti vo apro va do na 
CAE, sal vo me lhor ju í zo da Co mis são Téc ni ca com -
pe ten te:

1 – afron ta o in ci so II do art. 230 do RISF, eis que 
se mos tra em sen ti do con trá rio ao do pro je to de re so-
lu ção;

2 – é ab so lu ta men te des ne ces sá rio, já que seu
ob je to já se en con tra pre vis to na LCP nº 101/00 – Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal; e

3 – não se amol da ao dis pos to no § 5º do art. 9º
da que le di plo ma le gal, que de ter mi na ex pres sa men te
a “re u nião con jun ta das co mis sões te má ti cas per ti-
nen tes do Con gres so Na ci o nal” para a ”ava li a ção do
cum pri men to dos ob je ti vos e me tas das po lí ti cas mo -
ne tá ria, cre di tí cia e cam bi al, evi den ci an do o im pac to
e o cus to fis cal de suas ope ra ções e os re sul ta dos de -
mons tra dos nos ba lan ços”, e não em re u nião ex clu si-
va da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do
Fe de ral, como pro pos to no subs ti tu ti vo.

Essas as ra zões que jus ti fi cam o re que ri men to
de adi a men to da dis cus são para au diên cia da Co mis-
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Pa u lo Har tung.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem.) – Esse re que ri men to é so bre a ma té ria de
que sou Re la tor?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É um re -
que ri men to so bre a ma té ria de que V. Exª é Re la tor ad
hoc e à qual ofe re ceu uma emen da subs ti tu ti va na
CAE. Ago ra, o re que ri men to está pe din do um re e xa-
me da ma té ria pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Sem re vi são do ora dor.) – A Li de ran ça do Go ver no
en ca mi nha con tra ri a men te ao re que ri men to de re e-
xa me, Sr. Pre si den te, pois que re mos vo tar a ma té ria
da for ma como ela está.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
ou vir as Li de ran ças par ti dá ri as.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, para 
en ca mi nhar.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – O Blo co
de Opo si ção en ca mi nha a fa vor do re que ri men to, Sr.
Pre si den te, para que a ma té ria re tor ne 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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma, para en ca mi-
nhar.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O PFL é
con trá rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or, para en ca mi nhar.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB tam bém é con trá rio, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, para en ca mi nhar.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O PTB
é con trá rio, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, para en ca mi nhar.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – O en -
ca mi nha men to do Blo co é con trá rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo, para en ca mi-
nhar.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, con fir mo o en ca mi nha men to fe i to pelo 
Se na dor Luiz Otá vio.

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

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e do subs ti-
tu ti vo (Emen da nº 1-CAE), em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Vo ta ção da Emen da nº 1, da CAE, que tem pre -
fe rên cia re gi men tal.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da a emen da subs ti tu ti va, fica pre ju di ca-
do o pro je to e 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:
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EMENDA Nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
 Nº 10, DE 2001

Acres cen ta os § 1º e 2º ao art. 99 da
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 93 de
1970, de ter mi nan do au diên cia pú bli ca
com o Pre si den te do Ban co Cen tral do
Bra sil e fa cul tan do re u niões ex tra or di ná-
ri as com mem bros do Con se lho Mo ne tá-
rio Na ci o nal ou da Di re to ria do Ban co
Cen tral do Bra sil para es cla re cer os efe i-
tos da po lí ti ca mo ne tá ria.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 99 da Re so lu ção do Se na do Fe de-

ral nº 93, de 1970, pas sa a vi go rar acres ci do dos se -
guin tes §§ 1º e 2º:

“Art. 99. .................................................
§ 1º A co mis são pro mo ve rá au diên cia

pú bli ca com o Pre si den te do Ban co Cen tral
do Bra sil, quan do do aten di men to do art. 9º,
§ 5º, da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, para es cla re cer acer ca dos
efe i tos da po lí ti ca mo ne tá ria so bre a eco no-
mia na ci o nal e o pa tri mô nio da au tar quia.

§ 2º A Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos po de rá, em co mum acor do com os
Pre si den tes do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal ou do Ban co Cen tral do Bra sil, mar car
re u nião ex tra or di ná ria com mem bros do
Con se lho ou da Di re to ria, res pec ti va men te,
para aten der o dis pos to no § 1º.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes em Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to
nº 410, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 68, de 2002, que
dis põe so bre a com ple men ta ção de apo sen ta do ria de 
fer ro viá ri os da Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A., em li -
qui da ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto “sim”.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, o PTB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, o PFL en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o Blo co en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB, da mes ma for ma, en ca mi nha o
voto “sim”.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sr.
Pre si den te, o voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram per ma ne-
cer sen ta dos. (Pa u sa.)

O re que ri men to está apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 68, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 410, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 68, de
2002 (nº 6.603/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a com ple men ta ção de
apo sen ta do ri as de fer ro viá ri os da Rede Fer -
ro viá ria Fe de ral S.A. – RFFSA, em li qui da-
ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Luiz Otá -
vio, de sig na do Re la tor pelo Pre si den te da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

PARECER Nº 661, DE 2002 (DE PLENÁRIO)

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to que sub me te mos
à vo ta ção pre ten de ga ran tir aos fer ro viá ri os ad mi ti dos
até 31 de ou tu bro de 1969, na Rede Fer ro viá ria Fe de-
ral S.A. – RFFSA, o tra ta men to iso nô mi co aos em pre-
ga dos de uma mes ma em pre sa e mes ma si tu a ção,
por in ter mé dio de um ins tru men to le gal que as se gu re
a com ple men ta ção de apo sen ta do ria de que tra ta a
Lei nº 8.186, de 1991.

Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser con si de ra do ple na men te aten di do.

Nos exer cí ci os de 2003 e 2004, res pec ti va men-
te, as des pe sas es ti ma das em R$11 mi lhões e
R$12,6 mi lhões, per fa zem um to tal de R$27,4 mi-
lhões em 2003 e R$31,4 mi lhões em 2004.
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Se rão abran gi dos por esta me di da 6.500 apo-
sen ta dos em 2002, 1.000 apo sen ta dos em 2003 e
1.000 apo sen ta dos em 2004, per fa zen do um to tal,
para o triê nio, de 8.500 apo sen ta dos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o pa re cer é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-

cer é fa vo rá vel.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que ain da

po de rão ser ofe re ci das emen das até o en cer ra men to
da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

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

a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, há al guns dias, quan do
esta Casa vo ta va pro je to se me lhan te, re fe ren te aos
fun ci o ná ri os dos Cor re i os, fi ze mos alu são a este pro -
je to que ha via sido apro va do na Câ ma ra dos De pu ta-
dos e que, por tan to, vi ria a esta Casa.

Asso cio-me aos fun ci o ná ri os da Rede Fer ro viá-
ria Fe de ral S.A. pela luta para que seja es ten di do o
mes mo tra ta men to aos em pre ga dos que se en con-
tram em igual si tu a ção no que se re fe re à com ple-
men ta ção da apo sen ta do ria, al can çan do to dos os
que fo ram ad mi ti dos até 21 de maio de 1991. Esse
pro je to cor ri ge a mes ma in jus ti ça a que fo ram sub me-
ti dos os fun ci o ná ri os dos Cor re i os, in jus ti ça que a Câ -
ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral ten ta ram
cor ri gir por in ter mé dio do pro je to que vo ta mos re cen-
te men te.

O que nos sur pre en de, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é que a base do Go ver no está vo tan-
do fa vo ra vel men te, acom pa nhan do o pe di do de ur-
gên cia des te pro je to. No en tan to, o pro je to que vi sa va
cor ri gir as dis tor ções dos fun ci o ná ri os dos Cor re i os,
para o qual as duas Ca sas se ma ni fes ta ram fa vo ra vel-
men te, até por que a Jus ti ça vem dan do ga nho de ca -
u sa aos fun ci o ná ri os, foi ve ta do pelo Pre si den te da
Re pú bli ca. Esta mos, en tão, di an te de dois pe sos e
duas me di das. Está ha ven do tra ta men tos di fe ren ci a-
dos para o mes mo pro ble ma de in ter pre ta ção de lei, o 
que não é cor re to, vis to que não se está ins ti tu in do
um novo di re i to, não se está fa zen do ne nhu ma com -
ple men ta ção sa la ri al, mas re co nhe cen do uma la cu na
exis ten te en tre as leis que con ce de ram con di ções
igua li tá ri as aos tra ba lha do res que ti ve ram as em pre-
sas al te ra das ou ex tin tas.

 Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos ago ra apro van-
do um pro je to di re ta men te re la ci o na do aos fun ci o ná-
ri os da Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A., ao qual dou to -
tal apo io. Ma ni fes to-me fa vo ra vel men te, o que já ha-
via fe i to em ou tra oca sião, há mais de um mês. Sur -
pre en de-me, por tan to, Sr. Pre si den te, que, com re la-
ção aos Cor re i os, isso não te nha acon te ci do. São 12
mil pes so as sem cor re ção de seus sa lá ri os na apo -
sen ta do ria; são fun ci o ná ri os que le va ri am pra ti ca-
men te 10 anos para in cor po ra rem es ses di re i tos. Não
há nada con tra a Pre vi dên cia.

Nes se sen ti do, aler to a Casa para que tra ba lha-
do res não se jam tra ta dos de for ma di fe ren ci a da. O
Con gres so Na ci o nal tem que vo tar, sim, essa ma té ria
em de fe sa dos fer ro viá ri os, mas, aguar dan do o ape lo
que já fiz a V. Exª, Sr. Pre si den te, deve ana li sar o veto
do Pre si den te da Re pú bli ca ao pro je to dos fun ci o ná ri-
os da em pre sa de Cor re i os e, so be ra na men te, der ru-
bá-lo. A Jus ti ça já se pro nun ci ou pela sua cons ti tu ci o-
na li da de, tan to é que tem dado, em to das as ins tân ci-
as, ga nho de ca u sa aos fun ci o ná ri os.

Sou fa vo rá vel, re pi to, à agi li da de na cor re ção
des sa in jus ti ça com os fun ci o ná ri os da Rede Fer ro-
viá ria Fe de ral S.A., mas que esta Casa tam bém fi que
aten ta à im por tân cia de se re co nhe cer a luta dos bra -
vos fun ci o ná ri os dos Cor re i os, mu i tos com os ca be los
bran cos, ou tros tan tos que já tom ba ram na luta, nes -
ses mais de 10 anos de in jus ti ça.

Que se der ru be esse veto! É o ape lo der ra de i ro
que de i xo a esta Casa e a V. Exª.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ape lo

de V. Exª é jus to.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
ape nas agra de cer o apo io re ce bi do para o pe di do de
ur gên cia que en ca mi nhei so bre a ma té ria que está
sen do vo ta da. Os fer ro viá ri os têm mais do que di re i to.
Esta mos es ten den do a eles o que foi con ce di do a pra -
ti ca men te to dos os si mi la res. Vo te mos ago ra essa
ma té ria, mas con cor do com a Se na do ra Emi lia Fer -
nan des: que se con ce da opor tu ni da de idên ti ca, pos -
te ri or men te, aos mem bros dos Cor re i os.

Mu i to obri ga do.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a po si-
ção do PTB é fa vo rá vel. Enten de mos que com esse
ges to o Po der Exe cu ti vo toma a ini ci a ti va, por que
deve ser ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, mas nós es ta-
mos cor ri gin do uma dis tor ção. Alguns mi lha res de
fun ci o ná ri os da Rede Fer ro viá ria Fe de ral fi ca ram pre -
ju di ca dos; por isso o PTB, no pro ces so de dis cus são,
en ten de ser jus to. Já vo ta mos fa vo ra vel men te à ur-
gên cia. A nos sa po si ção con ti nua sen do fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2002
(Nº 6.603/02, na Casa de Ori gem)

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

Dis põe so bre a com ple men ta ção de
apo sen ta do ri as de fer ro viá ri os da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral S.A. – RFFSA, em li-
qui da ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica es ten di do, a par tir de 1º de abril de

2002, aos fer ro viá ri os ad mi ti dos até 21 de maio de
1991 pela Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A. – RFFSA,
em li qui da ção, cons ti tu í da ex vi da Lei nº 3.115, de 16 
de mar ço de 1957, suas es tra das de fer ro, uni da des
ope ra ci o na is e sub si diá ri as, o di re i to à com ple men ta-
ção de apo sen ta do ria na for ma do dis pos to na Lei nº
8.186, de 21 de maio de 1991.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de abril 
de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia tem inú me ros ami gos fer ro viá ri os e nos Cor re-
i os e apro ve i ta para cum pri men tá-los pelo êxi to.

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº
411, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 61, de 2002, que dis põe
so bre a nu me ra ção da obra ar tís ti ca, ci en tí fi ca ou li te-
rá ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 411, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 61, de
2002 (nº 4.540/2001, na Casa de ori gem),
que acres cen ta ar ti go à Lei nº 9.610, de 19
de fe ve re i ro de 1998, dis pon do so bre a nu-
me ra ção da obra ar tís ti ca, ci en tí fi ca ou li te-
rá ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, Re -
la tor em subs ti tu i ção ao ilus tre Se na dor José Edu ar-
do Du tra, que não pôde com pa re cer por mo ti vo de for -
ça ma i or.

PARECER Nº 662, DE 2002 (De Ple ná rio)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para emi tir pa -
re cer. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o pro je to que V. Exª me de le ga para
re la tar é sim ples. Diz o se guin te: “Os exem pla res pos -
tos à ven da da obra ar tís ti ca, ci en tí fi ca ou li te rá ria de -
ve rão con ter nu me ra ção or di nal cres cen te e a as si na-
tu ra do au tor.”

Sr. Pre si den te, este pro je to já foi apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos e se auto-ex pli ca. O meu pa -
re cer e o meu voto são fa vo rá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
sua ime di a ta apre ci a ção.

Em dis cus são o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”, Sr.
Pre si den te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – A
Li de ran ça do PMDB en ca mi nha voto fa vo rá vel e, por -
tan to, “sim” à apro va ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
se mais al gu ma Li de ran ça de se ja se ma ni fes tar. (Pa -
u sa.)

Vou co lo car o pro je to em vo ta ção.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O pro je to vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2002
(Nº 4.540/2001, na Casa de ori gem)

Acres cen ta ar ti go à Lei nº 9.610, de
19 da fe ve re i ro de 1998, dis pon do so bre
a nu me ra ção da obra ar tís ti ca, ci en tí fi ca
ou li te rá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.610, de 19 de fe ve re i ro da

1998, que al te ra, atu a li za e con so li da, a le gis la ção so -
bre di re i tos au to ra is, pas sa a vi go rar acres ci da do se -
guin te art. 28-A:

“Art. 28-A. Os exem pla res pos tos a
ven da da obra ar tís ti ca, ci en tí fi ca ou li te rá ria
de ve rão con ter nu me ra ção or di nal cres cen te
e a as si na tu ra do au tor.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de cen to
e vin te dias de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cum pri-
men to os ar tis tas, os au to res de obras cul tu ra is.

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº
412, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 72 de 2002, que dis põe
so bre a re mu ne ra ção dos in te gran tes das Car re i ras
de Di plo ma ta, Ofi ci al de Chan ce la ria e Assis ten te de
Chan ce la ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 412, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 72, de
2002 (nº 6.490/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a re mu ne ra ção dos in te-
gran tes das Car re i ras de Di plo ma ta, Ofi ci al
de Chan ce la ria e Assis ten te de Chan ce la ria,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, Re -
la tor de sig na do pelo ilus tre Pre si den te da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir o
pa re cer.

PARECER Nº 663, DE 2002 (De Ple ná rio)

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para pro -
fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to em pa u ta dis põe so -
bre a re mu ne ra ção dos in te gran tes das Car re i ras de
Di plo ma ta, Ofi ci al de Chan ce la ria e Assis ten te de
Chan ce la ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O pro je to foi en ca mi nha do a esta Casa e con si-
de ra a hi pó te se de se rem ins ti tu í das as Gra ti fi ca ções
de De sem pe nho de Ati vi da des Di plo má ti ca – GDAD e 
a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de de Ofi ci-
al de Chan ce la ria – GDAOC, de que tra ta a Lei nº
9.625, de 7 de abril de 1998, e apre sen ta a ta be la de
ven ci men tos dos Mi nis tros de 1ª de Clas se, Mi nis tros
de 2ª Clas se, Con se lhe i ro, 1º Se cre tá rio, 2º Se cre tá-
rio, 3º Se cre tá rio, e, na Car re i ra de Ofi ci al de Chan ce-
la ria, Ofi ci al de Chan ce la ria Espe ci al e o ini ci al.

É im por tan te re gis trar o pe di do fe i to pelo Emba i-
xa dor Sou za Go mes ao Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça, Se na dor Ber nar do Ca bral.

Tra ta-se do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 72, de
2002, na Casa de ori gem, de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca. O pa re cer é fa vo rá vel, e aguar da mos a
vo ta ção do pro je to em pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
sua ime di a ta apre ci a ção.

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 SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”, Sr.
Pre si den te.

O SR. ROMEU TUMA (PFL. SP) – O PFL en ca-
mi nha o voto “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB en ca mi nha “sim”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co/PT en ca mi nha “sim”.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Enca mi nho o voto “sim”.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – O PDT en -
ca mi nha o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. que apro vam o pre sen te pro je to 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 72, DE 2002
(Nº 6.490/02, na Casa de ori gem)

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

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos in -
te gran tes das Car re i ras de Di plo ma ta,
Ofi ci al de Chan ce la ria e Assis ten te de
Chan ce la ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei dis põe so bre a re mu ne ra ção dos

ser vi do res que in te gram as se guin tes Car re i ras do
Ser vi ço Exte ri or Bra si le i ro:

I – Di plo ma ta;
II – Ofi ci al de Chan ce la ria; e
III – Assis ten te de Chan ce la ria.
Art. 2º As Car re i ras a que se re fe rem os in ci sos

I, II e III do art. 1º es tão es tru tu ra das em clas ses e pa -
drões de ven ci men to bá si co, con for me es ta be le ci do
nos Ane xos I, II e III.

Art. 3º Fi cam ins ti tu í das a Gra ti fi ca ção de De -
sem pe nho de Ati vi da de Di plo má ti ca – GDAD, de vi da
aos in te gran tes da Car re i ra de Di plo ma ta, a Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de de Ofi ci al de Chan -
ce la ria. – GDAOC, de vi da aos in te gran tes da Car re i ra
de Ofi ci al de Chan ce la ria e Gra ti fi ca ção de De sem pe-
nho da Ati vi da de de Assis ten te de Chan ce la ria –
GDAAC, de vi da aos in te gran tes da Car re i ra de Assis -
ten te de Chan ce la ria, no per cen tu al de até cin qüen ta
por cen to, in ci den tes so bre o ven ci men to bá si co do
ser vi dor.

§ 1º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC de vi das aos 
ocu pan tes de car gos efe ti vos das Car re i ras de Di plo-
ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te de
Chan ce la ria, res pec ti va men te, em exer cí cio de ati vi-
da des ine ren tes às suas atri bu i ções no Mi nis té rio das 
Re la ções Exte ri o res – MRE, será atri bu í da em fun ção
do efe ti vo de sem pe nho do ser vi dor, bem como de
me tas de de sem pe nho ins ti tu ci o nal fi xa das, na for ma
es ta be le ci da em ato do Po der Exe cu ti vo.

§ 2º Até vin te pon tos per cen tu a is da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC se rão atri bu í dos em fun ção do
al can ce das me tas ins ti tu ci o na is.

§ 3º Para fins de pa ga men to da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC se rão de fi ni dos, no ato a que se 

re fe re o § 1º des te ar ti go, o per cen tu al mí ni mo de atin -
gi men to das me tas, em que a par ce la das re fe ri das
gra ti fi ca ções cor res pon den te à ava li a ção ins ti tu ci o nal
será igual a zero, e o per cen tu al a par tir do qual ela
será igual a cem por cen to, sen do os per cen tu a is de
gra ti fi ca ção dis tri bu í dos pro por ci o nal men te nes se in -
ter va lo.

§ 4º Nas ava li a ções de de sem pe nho ins ti tu ci o-
nal e in di vi du al, os cri té ri os e pro ce di men tos es pe cí fi-
cos e os fa to res de ava li a ção de ve rão ser ob je to de
re gu la men ta ção pró pria, ex pe di da pelo Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, de acor do com os
pa râ me tros es ta be le ci dos nes ta lei e no ato a que se
re fe re o § 1º des te ar ti go.

§ 5º As ava li a ções de de sem pe nho in di vi du al
de ve rão ob ser var o se guin te:

I – a mé dia das ava li a ções de de sem pe nho in di-
vi du al do con jun to de ser vi do res das Car re i ras de Di -
plo ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te de
Chan ce la ria não po de rá ser su pe ri or ao re sul ta do da
res pec ti va ava li a ção ins ti tu ci o nal; e

II – as ava li a ções de de sem pe nho in di vi du a is
de ve rão ser fe i tas numa es ca la de zero a cem pon tos,
com des vio-pa drão ma i or ou igual a cin co e mé dia
arit mé ti ca me nor ou igual a no ven ta e cin co pon tos,
con si de ra do o con jun to de ava li a ções.

Art. 4º O ti tu lar de car go efe ti vo da Car re i ra de
Di plo ma ta das clas ses de Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
e Mi nis tro de Se gun da Clas se, quan do in ves ti do em
car go em co mis são cor res pon den te à sua clas se, na
for ma da lei e dos re gu la men tos per ti nen tes, fará jus
à GDAD atri bu í da em va lor cal cu la do com base em
cin qüen ta pon tos per cen tu a is, in ci den tes so bre o
ven ci men to bá si co do ser vi dor.

Art. 5º O ti tu lar de car go efe ti vo das Car re i ras de
Di plo ma ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te
de Chan ce la ria que não se en con tre na si tu a ção de fi-
ni da no § 1º do art. 3º so men te fará jus às gra ti fi ca-
ções ins ti tu í das por esta lei:

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou Vice-
Pre si dên cia da Re pú bli ca, na for ma do pa rá gra fo úni -
co des te ar ti go; e

II – quan do in ves ti do em car go em co mis são em
ou tros ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
fe de ral na for ma das alí ne as aba i xo:

a) o ser vi dor in ves ti do em car go em co mis são
de Na tu re za Espe ci al e do Gru po-Di re ção e Asses so-
ra men to Su pe ri o res, ní ve is DAS – 6, DAS – 5, ou
equi va len tes, per ce be rá a GDAD, a GDAOC ou a
GDAAC, con for me a Car re i ra a que per ten ça, em va -
lor cal cu la do com base no dis pos to no art. 3º; e

13164 Qu ar ta-fe i ra 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002492    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



b) o ser vi dor in ves ti do em car go em co mis são
DAS – 4, ou equi va len te, per ce be rá a res pec ti va gra ti-
fi ca ção de de sem pe nho em va lor cal cu la do com base 
em trin ta e sete e meio pon tos per cen tu a is in ci den tes
so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O ser vi dor re fe ri do no in ci so I
terá a gra ti fi ca ção que lhe for de vi da, cal cu la da com
base nas re gras vá li das para os ser vi do res em exer cí-
cio no MRE.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002, en quan to não fo -
rem re gu la men ta das e até que se jam pro ces sa dos os 
re sul ta dos da ava li a ção de de sem pe nho, a GDAD, a
GDAOC e a GDAAC cor res pon de rão ao per cen tu al
de vin te e cin co por cen to in ci den tes so bre o ven ci-
men to bá si co de cada ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O re sul ta do da pri me i ra ava li a-
ção gera efe i tos fi nan ce i ros a par tir da re gu la men ta-
ção e da fi xa ção das me tas de de sem pe nho, ob ser va-
do o que dis põe o § 1º do art. 3º des ta lei, que con fi gu-
ram o iní cio do pe río do de ava li a ção, de ven do ser
com pen sa das even tu a is di fe ren ças pa gas a ma i or ou
me nor no pe río do, em fun ção da apli ca ção do pre vis-
to no ca put.

Art. 7º Os in te gran tes das Car re i ras de Di plo ma-
ta, de Ofi ci al de Chan ce la ria e de Assis ten te de Chan -
ce la ria não fa zem jus à per cep ção da Gra ti fi ca ção de
Ati vi da de – GAE, de que tra ta a Lei De le ga da nº 13,
de 27 de agos to de 1992, nem à Gra ti fi ca ção de Ha bi-
li ta ção Pro fis si o nal e Aces so – GHPA, de que tra tam o 
in ci so V do art. 3º do De cre to-Lei nº 2.405, de 29 de
de zem bro de 1987, o in ci so IV do § 5º do art. 2º da Lei
nº 7.923, de 12 de de zem bro de 1989 e os arts. 28 e
29 da Lei nº 8.829, de 22 de de zem bro de 1993.

Art. 8º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC in te gra-
rão os pro ven tos da apo sen ta do ria e as pen sões, de
acor do com:

I – a mé dia arit mé ti ca do per cen tu al atri bu í do ao 
ser vi dor nas úl ti mas dez ava li a ções de de sem pe nho,
ob ser va do o pe río do mí ni mo de ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos per cen-
tu a is, quan do atri bu í da por pe río do in fe ri or a ses sen ta
me ses.

§ 1º As apo sen ta do ri as e às pen sões exis ten tes
quan do da pu bli ca ção des ta lei apli ca-se o dis pos to
no in ci so II des te ar ti go.

§ 2º O ti tu lar de car go efe ti vo da Car re i ra de Di -
plo ma ta das clas ses de Mi nis tro da Pri me i ra Clas se,
Mi nis tro de Se gun da Clas se e de Con se lhe i ro, que for 
apo sen ta do até doze me ses de po is de seu re tor no ao 
Bra sil de mis são no ex te ri or na qual es ta va in ves ti do,
por pe río do igual ou su pe ri or a ses sen ta me ses, em
fun ção cor res pon den te à sua clas se no caso de Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se e de Mi nis tro de Se gun da
Clas se, e em fun ção de Mi nis tro-Con se lhe i ro co mis si-

o na do ou ti tu lar de Re par ti ção Con su lar, no caso de
Con se lhe i ro, na for ma da lei e dos re gu la men tos per -
ti nen tes, fará jus à in cor po ra ção da GDAD cal cu la da
com base em cin qüen ta pon tos per cen tu a is.

§ 3º Para fins de cál cu lo da mé dia re fe ri da no in -
ci so I des te ar ti go, o pe río do em que o ti tu lar de car go
efe ti vo da Car re i ra de Di plo ma ta das clas ses de Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se, Mi nis tro de Se gun da Clas -
se e Con se lhe i ro te nha per ma ne ci do em mis são no
ex te ri or, in ves ti do em fun ção, con for me dis pos to no §
2º des te ar ti go, será con si de ra do, para fins de in cor-
po ra ção, com a GDAD cal cu la da com base em cin-
qüen ta pon tos per cen tu a is.

§ 4º O ti tu lar de car go efe ti vo das car re i ras de
Ofi ci al e de Assis ten te de Chan ce la ria, des de que po -
si ci o na do na clas se Espe ci al e que for apo sen ta do
até doze me ses de seu re tor no ao Bra sil de mis são
per ma nen te no ex te ri or de du ra ção igual ou su pe ri or
a ses sen ta me ses, fará jus à in cor po ra ção da
GDAOC ou da GDAAC, res pec ti va men te, cal cu la da
com base em cin qüen ta pon tos per cen tu a is.

Art. 9º A GDPAD, a GDAOC e a GDAAC não se -
rão de vi das àque les que não se en con tram no de-
sem pe nho de atri bu i ções de cor ren tes da con di ção de 
ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 10. A apli ca ção do dis pos to nes ta lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro -
ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis pos-
to nes ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta-
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex-
clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge -
ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 11. Na hi pó te se de re du ção de re mu ne ra ção
de ser vi dor das Car re i ras do Ser vi ço Exte ri or Bra si le i-
ro de cor ren te da apli ca ção de dis pos to nes ta lei, a di -
fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem pes so al no mi-
nal men te iden ti fi ca da, a ser ab sor vi da por oca sião da
re or ga ni za ção ou re es tru tu ra ção das Car re i ras ou
suas ta be las re mu ne ra tó ri as, con ces são de re a jus-
tes, adi ci o na is, gra ti fi ca ções ou van ta gem de qual-
quer na tu re za ou do de sen vol vi men to nas Car re i ras.

Art. 12. Fi cam ex tin tas a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho Di plo má ti co – GDD e a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de de Chan ce la ria – GDC, de que
tra tam o art. 12 e 13 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998, res pec ti va men te.

Art. 13. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de
mar ço de 2002.

Art. 14. Re vo gam-se os arts. 28 e 29 da Lei nº
8.829, de 22 de de zem bro de 1993, e os arts. 12,
13, 14 ,17 e 18 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Pas-
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 413, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 67, de 2002, que dis põe so bre a
es tru tu ra da Car re i ra da Se gu ri da de So ci al e do Tra -
ba lho no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. que o apro vam que i ram per ma-

ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 413, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 67, de
2002 (nº 6.662/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car re i ra
da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho no âm -
bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, Re -
la tor de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir o pa -
re cer.

PARECER Nº 664, DE 2002 (De Ple ná rio)

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB –  PA. Para emi -
tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 67, 
de 2002, dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car re i ra da
Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho no âm bi to da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O pro je to é de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú-
bli ca e apre sen ta a ta be la de ven ci men tos vi gen te até
30 de ju nho de 2003 nos car gos de ní vel su pe ri or, in -
ter me diá rio e au xi li ar, in te gran tes dos qua dros de
pes so al do Mi nis té rio da Sa ú de, do Mi nis té rio da Pre -
vi dên cia e Assis tên cia So ci al, do Mi nis té rio do Tra ba-
lho e Empre go e da Fu na sa, re fe ren ci a dos no art. 1º.

No ane xo III, vem a ta be la de ven ci men tos vi -
gen te a par tir de 1º de ju lho de 2003, que in clui os car -
gos de ní vel su pe ri or, in ter me diá rio e au xi li ar, in te-
gran tes dos qua dros de pes so al do Mi nis té rio da Sa ú-
de, do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
do Mi nis té rio do Tra ba lho e da Fun da ção Na ci o nal da
Sa ú de (Fu na sa).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta, pelo art. 1.º, que
fica es tru tu ra da a Car re i ra da Se gu ri da de So ci al e do
Tra ba lho no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral,
com pos ta dos car gos an te ri or men te re fe ren ci a dos.

Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho
de Ati vi da de da Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho
(GDASST), de vi da aos in te gran tes da Car re i ra da
Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho a par tir de 1º de
abril de 2002.

Exis te a re la ção dos pon tos. Os va lo res das ta -
be las es tão cons tan tes nos Ane xos II, III, IV e V. Fi nal-
men te, há a ta be la de cor re la ção, a ta be la de ven ci-
men tos de to dos os ca sos e o ní vel dos car gos apre -
sen ta dos em qua dros bas tan te es pe cí fi cos.

Por tan to, o pa re cer é fa vo rá vel, nos ter mos do ar -
ti go da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do em vis ta a ele va da
ne ces si da de e pela ex po si ção de mo ti vos que os Srs.
mem bros do Se na do Fe de ral ou vi ram há pou co.

O pa re cer é fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  A Pre si-

dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de rão ser ofe re-
ci das emen das à pro po si ção até o en cer ra men to da
dis cus são.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à

sua ime di a ta apre ci a ção.
Em dis cus são o pro je to.
O SR. ROMEU TUMA (PFL –  SP) –  Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Tem a

pa la vra para dis cu tir o Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL –  SP. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te, de se jo re -
co nhe cer que o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, com es sas ma té ri as de re es tru tu-
ra ção e cri a ção de car re i ras, tem aten di do re i vin di ca-
ções bas tan te an ti gas dos fun ci o ná ri os pú bli cos.

Eu fa ria aqui um ape lo, Sr. Pre si den te –  des cul-
pe-me fazê-lo no tema de um ou tro pro je to: há mais
de dez anos lu ta mos pela cri a ção da car re i ra de apo io
da Po lí cia Fe de ral. Os ad mi nis tra ti vos lu tam há mu i tos
anos e vá ri os pro je tos fo ram fe i tos. Se gun do o Lí der
do Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá, esse pro je to se
en con tra no Mi nis té rio do Pla ne ja men to. Eu fa ria um
ape lo para que esse pro je to fos se en vi a do com ur -
gên cia para que pos sa mos dis cu ti-lo e apro vá-lo.

Sr. Pre si den te, peço que seja con ser ta do meu
nome no pa i nel. O nos so Vice-Pre si den te, Se na dor
José Alen car, cha mou a aten ção para o fato de que
re ti ra ram uma le tra do meu nome.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Isso é la -
men tá vel. O nome de V. Exª está meio apa ga do, re al-
men te. Te mos de to mar pro vi dên ci as para que o
nome de V. Exª fi que bem le gí vel, ape sar de não ha -
ver ne ces si da de dis so, por que todo o País co nhe ce o
Se na dor Ro meu Tuma. Pe di mos ao ser vi ço com pe-
ten te que pro vi den cie o re pa ro.

Qu an to ao pro je to, que o Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to ouça o mais ra pi da men te pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
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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para fins de pro gres são e pro mo ção na Car re i ra da
Se gu ri da de de So ci al e do Tra ba lho e de pa ga men to
da GDASST.

Art. 6º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção
das ava li a ções de de sem pe nho ins ti tu ci o nal e co le ti-
vo e de atri bu i ção da GDASST, in clu si ve na hi pó te se
de ocu pa ção de car gos e fun ções co mis si o na das.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
e co le ti vo e de atri bu i ção da GDASST se rão es ta be le-
ci dos em ato do ti tu lar do ór gão ou da en ti da de, ob -
ser va da a le gis la ção vi gen te.

Art. 7º A GDASST será paga em con jun to, de
for ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da-
de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo
para qua is quer ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Pa rá gra fo úni co. A par tir da vi gên cia des ta lei,
o acrés ci mo de qua ren ta pon tos per cen tu a is à Gra ti-
fi ca ção de Ati vi da de re fe ri da no ca put, de que tra ta
o art. 3º da Lei nº 8.538, de 21 de de zem bro de
1992, de vi do aos ser vi do res ocu pan tes de – car gos
efe ti vos de ní vel su pe ri or da Fu na sa, que não es te-
jam or ga ni za dos em car re i ras, quan do ob ser va do o
re gi me de de di ca ção ex clu si va, fica trans for ma do
em van ta gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da,
su je i ta ex clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de
re vi são ge ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli-
cos fe de ra is.

Art. 8º A GDASST in te gra rá os pro ven tos da
apo sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos, quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen-
sões exis ten tes quan do da vi gên cia des ta lei apli-
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 9º A apli ca ção do dis pos to nes ta lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro -
ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis pos-
to nes ta Lei, a di fe ren ça será paga a ti tu lo de van ta-
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex-
clu si va men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge -
ral da re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 10. Na hi pó te se de re du ção de re mu ne ra-
ção de ser vi dor, de cor ren te da apli ca ção do dis pos-

to nes ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta-
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, a ser ab-
sor vi da por oca sião da re or ga ni za ção ou re es tru tu-
ra ção da Car re i ra ou de sua ta be la re mu ne ra tó ria da 
con ces são de adi ci o na is ou gra ti fi ca ções que te-
nham com be ne fi ciá ri os ex clu si vos os in te gran tes da 
car re i ra.

Art. 11. Até 31 de maio de 2002 e até que seja
edi ta do o ato re fe ri do no art. 6º, a GDASST será paga
aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou car -
gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que a
ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a qua ren-
ta pon tos por ser vi dor.

Art. 12. A ava li a ção de de sem pe nho co le ti vo
que re sul te em pon tu a ção in fe ri or a cin qüen ta pon tos
em duas ava li a ções con se cu ti vas tor na obri ga tó ria a
im ple men ta ção de pro ces so de ca pa ci ta ção para os
ser vi do res, de res pon sa bi li da de da uni da de de exer -
cí cio.

Art. 13. No pe río do en tre 1º de ju nho e 31 de
de zem bro de 2002 e até que se jam re gu la men ta das
e efe ti va das as ava li a ções que con si de rem as con di-
ções es pe ci fi cas de exer cí cio pro fis si o nal, a
GDASST será paga em va lor cor res pon den te a ses -
sen ta pon tos aos ser vi do res al can ça dos pelo art. 1º
pos tos à dis po si ção dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
ou dos Mu ni cí pi os, con for me dis pos to no art. 20 da
Lei nº 6.270, de 17 de de zem bro de 1991.

Art. 14. Os ser vi do res de que tra ta o art. 1º que 
vi e rem a ser re dis tri bu í dos para ou tros ór gãos ou
en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral ou ne-
les co lo ca dos eu exer cí cio per ce be rão, a par tir da
re dis tri bu i ção ou do novo exer cí cio, a ti tu lo de
GDASST o va lor cor res pon den te a ses sen ta pon tos.

Art. 15. Em de cor rên cia do dis pos to no art. 4º, os
ser vi do res abran gi dos por esta Lei de i xam de fa zer
jus, a par tir de sua vi gên cia, à Gra ti fi ca ção de De -
sem pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va –
GDATA, de que tra ta a Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro
de 2002.

Art. 16. So bre os va lo res das ta be las cons tan tes
dos Ane xos II, III, IV e V des ta lei in ci di rá qual quer ín -
di ce con ce di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra-
ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is en tre 1º de abril
de 2002 e 1º de ju lho de 2003.

Art. 17. Os car gos in te gran tes da Car re i ra da
Se gu ri da de So ci al e do Tra ba lho se rão ex tin tos quan -
do va gos.

Art. 18. As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta Lei cor re rão à con ta de do ta ção or ça men tá ria
da União.
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Art. 19. As dis po si ções des ta Lei não se apli cam
aos ser vi do res agre ga dos de que tra ta a Lei nº 1.741,
de 22 de no vem bro de 1952.

Art. 20. Fica re a ber to por trin ta dias a par tir da
vi gên cia des ta Lei, o pra:o de op ção de que tra ta o §
2º do art. 1º da Lei nº 10.355, de 26 de de zem bro de
2001, aos ser vi do res do Insti tu i ção Na ci o nal de Se-

gu ro So ci al ati vos, ina ti vos e pen si o nis tas que não te -
nham exer ci do o re fe ri do di re i to no pra zo ori gi nal men-
te pre vis to.

Art. 21. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir de 10 de abril
de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Pas-
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 414, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 73, de 2002, que dis põe so bre a
cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni ca de Fis ca li za ção Agro pe cuá ria –  GDATFA e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
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.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 414, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 73, de
2002 (nº 6.492/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca ção
de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni ca de
Fis ca li za ção Agro pe cuá ria –  GDATFA e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, Re -
la tor de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir o pa -
re cer.

PARECER Nº 665, DE 2002 (De Ple ná rio)

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB/PA. Para pro -
fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den-
te, o re que ri men to aci ma men ci o na do faz re fe rên cia
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 73, de 2002, que dis -
põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho
de Ati vi da de Téc ni ca de Fis ca li za ção Agro pe cuá ria e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 73, de 2002, que
ti nha o nº 6.492, de 2002, na Casa de ori gem, de ini ci-
a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, tam bém es tru tu ra
os car gos efe ti vos ou car gos e fun ções co mis si o na-
das e de con fi an ça que a ela fa zem jus nos va lo res
cor res pon den tes aba i xo dis cri mi na dos:

Agen te de Inspe ção Sa ni tá ria e Indus tri al de
Pro du tos de Ori gem Ani mal, Agen tes de Ati vi da des
Agro pe cuá ri as e ao ser vi dor ati vo, be ne fi ciá rio da gra -
ti fi ca ção que tam bém é ins ti tu í da por essa lei, GDATI,
que não será de vi da àque les que não se en con tram

no de sem pe nho de atri bu i ções de cor ren tes da con di-
ção de ser vi dor pú bli co fe de ral.

Em ane xo vem a Ta be la de Va lor dos Pon tos,
que faz re fe rên cia aos car gos já men ci o na dos.

Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o 
Pro je to de Lei da Câ ma ra é sub me ti do à de li be ra ção
do Se na do Fe de ral, acom pa nha do de Expo si ção de
Mo ti vos do Mi nis tro de Esta do de Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão e tam bém do Mi nis tro da Agri -
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, com o tex to do
Pro je to de Lei que dis põe so bre es sas gra ti fi ca ções.

Assim sen do, o pa re cer tam bém é fa vo rá vel à
apro va ção do pro je to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  O pa re-
cer é fa vo rá vel.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer-
ra men to da dis cus são.

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 quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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 73, DE 2002

(Nº 6.492/02, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni-
ca de Fis ca li za ção Agro pe cuá ria –
GDATFA, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í da, a par tir de 10 de abril de

2002, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni ca de Fis ca li za ção Agro pe cuá ria – GDATFA, de -
vi da aos ocu pan tes dos car gos de Agen te de Inspe -
ção Sa ni tá ria e Indus tri al de Pro du tos de Ori gem Ani -
mal e de Agen te de Ati vi da des Agro pe cuá ri as, per -
ten cen tes ao Qu a dro de Pes so al do da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to – MAPA. 

Art. 2º A gra ti fi ca ção ins ti tu í da no art. 1º terá
como li mi tes:
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I – má xi mo, cem pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, dez pon tos por ser vi dor, cor res pon-

den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no Ane xo.
§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe cada ór gão ou en ti da de para ser
atri bu í do aos ser vi do res cor res pon de rá a oi ten ta ve -
zes o nú me ro de ser vi do res ati vos por ní vel, que faz
jus a GDATFA, em exer cí cio no ór gão ou en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e in di vi du al.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je-
tos e ati vi da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de
tra ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe ci fi cas
de cada ór gão ou en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
a afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na, con tri bu-
i ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za-
ci o na is.

Art. 3º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção
das ava li a ções e do pa ga men to da gra ti fi ca ção, in clu-
si ve na hi pó te se de ocu pa ção de car gos e fun ções de
con fi an ça.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de atri bu i ção da GDATFA se rão es ta be le-
ci dos em ato dos ti tu la res dos ór gãos e das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 4º A GDATFA será paga em con jun to, de for-
ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de
de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 5º A GDATFA in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos, quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen-
sões exis ten tes quan do da pu bli ca ção des ta lei apli -
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que se jam
di ta dos os atos re fe ri dos no art. 3º, a GDATFA será
paga aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou
car gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que

a ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a qua -
ren ta pon tos por ser vi dor.

Art. 7º Ao ser vi dor ati vo be ne fi ciá rio da gra ti fi ca-
ção ins ti tu í da por esta lei que ob ti ver pon tu a ção in fe ri-
or a cin qüen ta pon tos em duas ava li a ções in di vi du a is
con se cu ti vas será as se gu ra do pro ces so de ca pa ci ta-
ção, de res pon sa bi li da de do ór gão ou en ti da de de lo -
ta ção.

Art. 8º A GDATFA não será de vi da àque les que
não se en con tram no de sem pe nho de atri bu i ções de -
cor ren tes da con di ção de ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 9º Em de cor rên cia do dis pos to no art. 1º, os
ser vi do res abran gi dos por esta Lei de i xam de fa zer
jus, a par tir de sua vi gên cia, à Gra ti fi ca ção de De -
sem pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va –
GDATA, de que tra ta a Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro
de 2002.

Art. 10. Fi cam cri a dos qui nhen tos e vin te e seis
car gos de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio na Car re i ra de 
Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio no Qu a dro Ge ral de Pes -
so al do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te-
ci men to, para pro vi men to a par tir de 1º de ja ne i ro de
2003.

Art. 11. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 415,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 74, de 2002, que dis põe so -
bre o Qu a dro de Pes so al da Advo ca cia-Ge ral da
União, a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo na AGU – 
GDAA, cria a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as. Au tor: Po der Exe cu ti vo.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
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.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 415, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 74, de
2002 (nº 6.632/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al da
Advo ca cia-Ge ral da União, a cri a ção da
Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo na
AGU-GDAA, cria a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe-
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, Re la-
tor de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir o pa re cer.

PARECER Nº 666, DE 2002 (De Ple ná rio)

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB –  PA. Para
profe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro cu ra dor-Ge ral Fe -
de ral é no me a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di-
an te in di ca ção do Advo ga do-Ge ral da União. O Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 74, de 2002, que dis põe so bre
o Qu a dro de Pes so al da Advo ca cia-Ge ral da União e
cria a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, além da Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de de Apo io. Tam bém
é o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 74, de 2002 (na Casa
de ori gem, nº 6.632, de 2002), tam bém de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca.

O Advo ga do-Ge ral da União in di ca rá, para os
fins des ta lei, as au tar qui as e fun da ções de âm bi to
na ci o nal. E é cri a do, den tro da Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, o car go de Pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral, de na -
tu re za es pe ci al, pri va ti vo de ba cha rel em Di re i to, de
ele va do sa ber ju rí di co e re co nhe ci da ido ne i da de.
Além de cri a das a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, a Sub -
pro cu ra do ria, um car go de Sub pro cu ra dor-Ge ral Fe -
de ral, com DAS 101.6, e um de Adjun to de Con sul to-
ria e um de Con ten ci o so, DAS 102.5, e um Che fe de
Ga bi ne te do Pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral.

A Ta be la de Va lor dos Pon tos que faz re fe rên cia
aos ní ve is su pe ri or, in ter me diá rio e au xi li ar, os atu a is
car gos em co mis são de Con sul tor Ju rí di co, que se rão
ab sor vi dos pela gra ti fi ca ção cri a da, fa zem tam bém
com que a Advo ca cia-Ge ral da União par ti ci pe des sa
re es tru tu ra ção e que se jam aten di das, atra vés des se
pro je to de lei, re i vin di ca ções an ti gas dos mem bros da 
Advo ca cia-Ge ral da União, que fa zem um tra ba lho de
re sul ta do mu i to po si ti vo para o Go ver no Fe de ral.

Nos ter mos do art. 61, tam bém da Cons ti tu i ção
Fe de ral, a ma té ria é sub me ti da à apre ci a ção do Se -
na do Fe de ral e o pa re cer é fa vo rá vel à apro va ção do
pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  O pa re-
cer é fa vo rá vel.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção, até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Algum Se na dor tem al gu ma emen da a ser apre -
sen ta da? A Mesa foi in for ma da de que ha ve ria uma
emen da, mas não re ce beu ne nhu ma. (Pa u sa.)

Não ha ven do emen das, pas sa-se à dis cus são.
Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB –  RR) – 

Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto “sim”, lou van do o tra ba lho da Advo ca cia-Ge ral
da União.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT –  AC) –  Sr. Pre -
si den te, o Blo co en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB –  RN) – 
O Blo co PSDB/PPB en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre -
si den te.

O. SR. ROMEU TUMA (PFL –  SP) –  O PFL en -
ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB –  AC) –  Sr.
Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT –  PR) –  O PDT en -
ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  As Srªs e 
os Srs. Se na do res que apro vam o pro je to que i ram
per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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 74, DE 2002

(Nº 6.632/02, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al
da Advo ca cia-Ge ral da União, a cri a ção
da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi-
da de de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo na 
AGU – GDAA, cria a Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, e dá  ou tras pro vi dên ci as.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Pas sam a in te grar o Qu a dro de Pes so al

da Advo ca cia-Ge ral da União – AGU, os car gos de
pro vi men to efe ti vo, de ní vel su pe ri or, in ter me diá rio ou 
au xi li ar, ocu pa dos por ser vi do res do Pla no de Clas si-
fi ca ção de Car gos – PCC, ins ti tu í do pela Lei nº 5.645,
de 10 de de zem bro de 1970, ou pla nos cor re la tos das
au tar qui as e fun da ções pú bli cas, não in te gran tes de
car re i ras es tru tu ra das, que es te jam em exer cí cio na
AGU na data de pu bli ca ção des ta lei.

§ 1º Os ser vi do res de que tra ta o ca put po de rão
op tar por per ma ne cer no qua dro per ma nen te de pes -
so al do ór gão ou en ti da de de ori gem, de ven do fazê-lo 
pe ran te a AGU, de for ma ir re tra tá vel, em até trin ta
dias con ta dos da pu bli ca ção des ta lei.

§ 2º Na hi pó te se da op ção men ci o na da no § 1º, o
ser vi dor po de rá per ma ne cer em exer cí cio na AGU, não
fa zen do jus à per cep ção da Gra ti fi ca ção Tem po rá ria,
ins ti tu í da pela Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e da
Gra ti fi ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te.

Art. 2º Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo
na AGU – GDAA, de vi da, ex clu si va men te, aos ser vi-
do res per ten cen tes ao Qu a dro de Pes so al da AGU,
não in te gran tes das car re i ras ju rí di cas da Insti tu i ção.

§ 1º A GDAA será atri bu í da em fun ção do efe ti vo
de sem pe nho do ser vi dor na AGU, bem como do de -
sem pe nho ins ti tu ci o nal, na for ma, cri té ri os e pro ce di-
men tos es ta be le ci dos em ato do Advo ga do-Ge ral da
União.

§ 2º A GDAA terá como li mi tes a se guin te pon tu-
a ção, cor res pon den do cada pon to ao va lor es ta be le-
ci do no Ane xo a esta Lei:

I – má xi mo de cem pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo de dez pon tos por ser vi dor.
§ 3º o li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe a AGU para ser atri bu í do aos ser vi-
do res cor res pon de rá a oi ten ta ve zes o nú me ro de
ser vi do res ati vos por ní vel, que faz jus a GDAA, em
exer cí cio na AGU.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das atri -
bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i ção
in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

§ 5º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal visa
afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos ob je ti vos
or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je tos e ati vi da-
des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de tra ba lho, além
de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas da AGU.

§ 6º Enquan to não for edi ta do o ato a que se re -
fe re o § 1º des te ar ti go, a GDAA cor res pon de rá a se -
ten ta pon tos por ser vi dor.

§ 7º O ser vi dor que não se en con tre na AGU no
efe ti vo exer cí cio das ati vi da des ine ren tes ao res pec ti-
vo car go, so men te fará jus a GDAA., ob ser va do o dis -
pos to no § 6º:

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, cal cu la da com base
nas mes mas re gras vá li das como se es ti ves se em
exer cí cio na AGU, cor res pon den do a ava li a ção ins ti-
tu ci o nal ao mes mo nú me ro de pon tos a que fa ria jus
na uni da de or ga ni za ci o nal de lo ta ção na AGU;

II – quan do ce di do para ór gãos ou en ti da des do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, se in ves ti do em car go em
co mis são do Gru po Di re ção e Asses so ra men to Su-
pe ri o res – DAS, ní vel 4, ou equi va len te, em va lor cor -
res pon den te a oi ten ta pon tos per cen tu a is in ci den tes
so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor; e

III – quan do ce di do para ór gãos ou en ti da des do 
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, se in ves ti do em car go de
Na tu re za Espe ci al ou em co mis são do Gru po DAS,
ní ve is 6 e 5, ou equi va len tes, cal cu la da com base no
li mi te má xi mo de pon tos.

Art. 3º A GDAA será paga em con jun to, de for ma
não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de de
que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer
be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 4º Os ser vi do res de que tra ta art. 2º não fa -
zem jus à per cep ção de qual quer ou tra es pé cie de
van ta gem que te nha como fun da men to o de sem pe-
nho pro fis si o nal, in di vi du al, co le ti vo ou ins ti tu ci o nal
ou a pro du ção, e em es pe ci al à:

I – Gra ti fi ca ção Tem po rá ria ins ti tu í da pela Lei nº
9.028, de 12 de abril de 1995;

II –  Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co-Admi nis tra ti va ins ti tu í da pela Lei nº

10.404, de 9 de ja ne i ro de 2002; e
III –  Gra ti fi ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te.
Art. 5º A GDAA in te gra rá os pro ven tos da apo -

sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:
I –  a mé dia arit mé ti ca dos va lo res re ce bi dos nos 

úl ti mos ses sen ta me ses; ou
II –  o va lor cor res pon den te a dez pon tos por-

cen tu a is, quan do atri bu í da por pe río do in fe ri or a ses -
sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen sões
con ce di das até a data de pu bli ca ção des ta lei aos ser vi-
do res in te gran tes do Qu a dro da AGU de que tra ta o art.
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63 da Lei Com ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de
1993, apli ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º A apli ca ção do dis pos to nes ta Lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro-
ven tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis pos to
nes ta Lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem
pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex clu si va-
men te à atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge ral). da
re mu ne ra ção dos ser vi do res pu bli cos fe de ra is.

Art. 7º Po de rão con ti nu ar per ce ben do a Gra ti fi-
ca ção de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te ou a Gra ti fi ca-
ção Tem po rá ria os de ma is ser vi do res ou em pre ga dos
em exer cí cio AGU na data de pu bli ca ção des ta Lei
não abran gi dos pelo art. 1º, ve da da a mu dan ça de ní -
vel, fi can do ex tin tas es tas quan do ces sar o exer cí cio
do ser vi dor ou em pre ga do na Insti tu i ção.

Art. 8º Em de cor rên cia do dis pos to nes ta Lei, fi -
cam ex tin tas as Gra ti fi ca ções Tem po rá ri as e as Gra ti-
fi ca ções de Re pre sen ta ção de Ga bi ne te, não atri bu í-
das a ser vi dor ou em pre ga do até a data de pu bli ca-
ção des ta Lei, bem como aque las atri bu í das aos ser -
vi do res re fe ri dos no § 2º do art. 1º.

Pa rá gra fo úni co. Os Pro cu ra do res da Fa zen da
Na ci o nal de sig na dos re pre sen tan tes ju di ci a is da
União nos ter mos do art. 69 da Lei Com ple men tar nº
73, de 10 de fe ve re i ro de 1993, po de rão con ti nu ar
per ce ben do a Gra ti fi ca ção Tem po rá ria até que seja fi -
xa da a nova re mu ne ra ção da Car re i ra.

Art. 9º É cri a da a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, à
qual fica as se gu ra da au to no mia ad mi nis tra ti va e fi-
nan ce i ra, vin cu la da à Advo ca cia-Ge ral da União.

Pa rá gra fo úni co. Incum be à Advo ca cia-Ge ral da
União a su per vi são da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral.

Art. 10. À Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral com pe te à 
re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al das au tar qui as e 
fun da ções pu bli cas fe de ra is, as res pec ti vas ati vi da-
des de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí di cos, a apu -
ra ção da li qui dez e cer te za dos cré di tos, de qual quer
na tu re za, ine ren tes às suas ati vi da des, ins cre ven-
do-os em dí vi da ati va, para fins de co bran ça ami gá vel
ou ju di ci al.

§ 1º No de sem pe nho das ati vi da des de con sul ta-
ria e as ses so ra men to, à Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral
apli ca-se, no que cou ber, o dis pos to no art. 11 da Lei
Com ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de 1993.

§ 2º Inte gram a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral as
Pro cu ra do ri as, De par ta men tos Ju rí di cos, Con sul ta ri-
as Ju rí di cas ou Asses so ri as Ju rí di cas das au tar qui as

e fun da ções fe de ra is, como ór gãos de exe cu ção des -
ta, man ti das as suas atu a is com pe tên ci as.

§ 3º Se rão man ti dos, como Pro cu ra do ri as Fe de-
ra is es pe ci a li za das, os ór gãos ju rí di cos de au tar qui as
e fun da ções de âm bi to na ci o nal.

§ 4º Se rão ins ta la das Pro cu ra do ri as Fe de ra is
não es pe ci a li za das em Bra sí lia e nas Ca pi ta is dos
Esta dos, às qua is in cum bi rão a re pre sen ta ção ju di ci al
e as ati vi da des de con sul ta ria e as ses so ra men to ju rí-
di cos das en ti da des de âm bi to lo cal.

§  5º Po de rão ser ins ta la das Pro cu ra do ri as Sec -
ci o na is Fe de ra is fora das Ca pi ta is, quan do o in te res-
se pú bli co re co men dar, às qua is com pe ti rão à re pre-
sen ta ção ju di ci al de au tar qui as e fun da ções se di a das
em sua área de atu a ção, e o as ses so ra men to ju rí di co
quan to às ma té ri as de com pe tên cia le gal ou re gu la-
men tar das en ti da des e au to ri da des as ses so ra das.

§ 6º As Pro cu ra do ri as Fe de ra is não es pe ci a li za-
das e as Pro cu ra do ri as Sec ci o na is Fe de ra is pres ta-
rão as ses so ra men to ju rí di co a ór gãos e au to ri da des
de au tar qui as e fun da ções de âm bi to na ci o nal lo ca li-
za dos em sua área de atu a ção, que não dis po nham
de ór gão des cen tra li za do da res pec ti va pro cu ra do ria
es pe ci a li za da, e fa rão, quan do ne ces sá rio, a re pre-
sen ta ção ju di ci al des sas en ti da des.

§ 7º Qu an do o as ses so ra men to ju rí di co de que
tra ta § 6º en vol ver ma té ria es pe ci fi ca de ati vi da de fim
da en ti da de, que exi ja ma ni fes ta ção de pro cu ra do ria
es pe ci a li za da, ou de ci são de au to ri da de su pe ri or da
en ti da de, o Che fe da Pro cu ra do ria Fe de ral não es pe-
ci a li za da e o Pro cu ra dor Sec ci o nal Fe de ral en ca mi-
nha rão a ma té ria à  cor res pon den te Pro cu ra do ria es -
pe ci a li za da.

§ 8º Enquan to não ins ta la das as Pro cu ra do ri as
Fe de ra is não es pe ci a li za das e as Pro cu ra do ri as Sec -
ci o na is Fe de ra is as suas com pe tên ci as po de rão ser
exer ci das pe los atu a is ór gãos ju rí di cos das au tar qui-
as e fun da ções de âm bi to lo cal, ou por Pro cu ra do ria
es pe ci a Li za da da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral exis-
ten te na lo ca li da de, ou por Pro cu ra do ria da União,
quan to à re pre sen ta ção ju di ci al e, quan to ao as ses-
so ra men to ju rí di co, por Nú cleo de Asses so ra men to
Ju rí di co da Con sul to ria-Ge ral da União.

§ 9º Em cada Pro cu ra do ria de au tar quia ou fun -
da ção fe de ral de âm bi to na ci o nal e nas Pro cu ra do ri as
Fe de ra is não es pe ci a li za das ha ve rá se tor es pe cí fi co
de cál cu los e pe rí ci as, a ser ins ta la do con for me a ne -
ces si da de do ser vi ço e a dis po ni bi li da de fi nan ce i ra.

§ 10. O Advo ga do-Ge ral da União in di ca rá, para
os fins des ta Lei, as au tar qui as e fun da ções de âm bi-
to na ci o nal.
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Art. 11. É cri a do, na Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral,
o car go de Pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral, de Na tu re za
Espe ci al, pri va ti vo de Ba cha rel em Di re i to de ele va do
sa ber ju rí di co e re co nhe ci da ido ne i da de.

§ 1º O Pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral é no me a do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te in di ca ção do
Advo ga do-Ge ral da União.

§ 2º Com pe te ao Pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral:
I –  di ri gir a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, co or de-

nar suas ati vi da des e ori en tar-lhe a atu a ção;
II –  exer cer a re pre sen ta ção das au tar qui as e

fun da ções fe de ra is jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral e aos Tri bu na is Su pe ri o res;

III –  su ge rir ao Advo ga do-Ge ral da União me di-
das de ca rá ter ju rí di co de in te res se das au tar qui as e
fun da ções fe de ra is, re cla ma das pelo in te res se pú bli co;

IV –  dis tri bu ir os car gos e lo tar os Mem bros da
Car re i ra nas Pro cu ra do ri as-Ge ra is ou De par ta men-
tos Ju rí di cos de au tar qui as e fun da ções fe de ra is;

V –  dis ci pli nar e efe ti var as pro mo ções e re mo-
ções dos Mem bros da Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral;

VI –  ins ta u rar sin di cân ci as e pro ces sos ad mi-
nis tra ti vos dis ci pli na res con tra Mem bros da Car re i ra
de Pro cu ra dor Fe de ral, jul gar os res pec ti vos pro ces-
sos e apli car as cor res pon den tes pe na li da des;

VII –  ce der, ou apre sen tar quan do re qui si ta dos,
na for ma da lei, Pro cu ra do res Fe de ra is; e

VIII –  edi tar e pra ti car os atos nor ma ti vos ou
não, ine ren tes a suas atri bu i ções.

§ 1º No de sem pe nho de suas atri bu i ções, o Pro -
cu ra dor-Ge ral Fe de ral pode atu ar jun to a qual quer ju í-
zo ou Tri bu nal.

§ 2º É per mi ti da a de le ga ção das atri bu i ções
pre vis tas nos in ci sos II e IV aos Pro cu ra do res-Ge ra is
ou Che fes de Pro cu ra do ri as, De par ta men tos, Con-
sul to ri as ou Asses so ri as Ju rí di cas de au tar qui as e
fun da ções fe de ra is.

Art. 12. Os car gos, e seus ocu pan tes, da Car re i-
ra de Pro cu ra dor Fe de ral cri a da pela Me di da Pro vi só-
ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de 2001, in te gram
qua dro pró prio da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral.

§ 1º Com pe te ao Advo ga do-Ge ral da União, re -
la ti va men te à Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral e seus
Mem bros:

I –  dis ci pli nar, pro mo ver e ho mo lo gar os con cur-
sos pú bli cos, de pro vas e tí tu los, de in gres so na Car -
re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral;

II –  dis tri bu ir os car gos pe las três ca te go ri as da
Car re i ra; e

III –  de ter mi nar o exer cí cio pro vi só rio de Pro cu-
ra dor Fe de ral em ór gãos da Advo ca cia-Ge ral da
União.

§ 2º Até que a Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral dis -
po nha de or ça men to pró prio, a re mu ne ra ção dos
Mem bros da Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral in cum be
à au tar quia ou fun da ção fe de ral em que o ser vi dor es -
ti ver lo ta do ou em exer cí cio tem po rá rio, e à Advo ca-
cia-Ge ral da União quan do em exer cí cio tem po rá rio
em ór gãos des ta.

§ 3º Os di ri gen tes dos ór gãos ju rí di cos da Pro -
cu ra do ria-Ge ral Fe de ral se rão no me a dos por in di ca-
ção do Advo ga do-Ge ral da União.

§ 4º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá de le gar
ao Advo ga do-Ge ral da União com pe tên cia para pro -
ver, nos ter mos da lei, os car gos efe ti vos e em co mis-
são, da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral.

§ 5º São cri a dos na Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral
um car go de Sub pro cu ra dor-Ge ral Fe de ral, DAS
101.6, um de Adjun to de Con sul ta ria e um de Con ten-
ci o so, DAS 102.5, um de Che fe de Ga bi ne te do Pro -
cu ra dor-Ge ral Fe de ral, DAS 101.4.

Art. 13. A Advo ca cia-Ge ral da União dará  apo io
téc ni co, fi nan ce i ro e ad mi nis tra ti vo à Pro cu ra do-
ria-Ge ral Fe de ral na sua fase de im plan ta ção.

Art. 14. O Advo ga do-Ge ral da União edi ta rá os
atos ne ces sá ri os dis pon do so bre a com pe tên cia, a
es tru tu ra e o fun ci o na men to da Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, bem como so bre as atri bu i ções de seus ti tu-
la res e de ma is in te gran tes.

Pa rá gra fo úni co. A re pre sen ta ção ju di ci al exer ci-
da pela Advo ca cia-Ge ral da União na for ma dos arts.
11A e 11B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993,
acres cen ta dos pela Me di da Pro vi só ria nº 2.180-35,
de 24 de agos to de 2001, po de rá ser gra du al men te
as su mi da pela Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, con for me
ato do Advo ga do-Ge ral da União, ob ser va do o dis-
pos to no § 8º do art. 10.

Art. 15. O dis pos to nos arts. 10 e 11 não se apli -
ca à Pro cu ra do ria-Ge ral do Ban co Cen tral do Bra sil.

Art. 16. A Car re i ra de Assis ten te Ju rí di co, da
Advo ca cia-Ge ral da União, pas sa a de no mi nar-se
Car re i ra de Con sul tor Ju rí di co Fe de ral.

§ 1º Os car gos efe ti vos da Car re i ra de que tra ta
o ca put, va gos e ocu pa dos, pas sam a de no mi nar-se
Con sul tor Ju rí di co Fe de ral.

§ 2º O dis pos to no § 1º não se apli ca aos atu a is
car gos de Assis ten te Ju rí di co cuja in clu são em qua -
dro su ple men tar está pre vis ta no art. 46 da Me di da
Pro vi só ria nº 2.229-43,de 6 de se tem bro de 2001.
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§ 3º Os atu a is car gos em co mis são de Con sul tor
Ju rí di co, exis ten tes nos Mi nis té ri os, são trans for ma-
dos em car gos de igual na tu re za, do Gru po Di re ção e
Asses so ra men to Su pe ri o res –  DAS-101.5, de Che fe
de Con sul to ria Ju rí di ca.

Art. 17. É cri a do o car go do Di re tor do Cen tro de
Estu dos da Advo ca cia-Ge ral da União, DAS 101.5.

§ 1º São trans for ma dos em car gos de Co or de-
na dor-Ge ral os car gos de Pro cu ra dor Sec ci o nal da
União das Pro cu ra do ri as Sec ci o na is de sa ti va das.

§ 2º São trans for ma dos em car gos de Sub pro-
cu ra dor Re gi o nal da União os car gos de Pro cu ra-
dor-Che fe das Pro cu ra do ri as da União que vi e rem a
ser de sa ti va das em de cor rên cia da apli ca ção do art.
3º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.

Art. 18. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 19. Re vo gam-se o art. 8º A e o § 7º do art. 17 
Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acres cen ta dos
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.180-35, da 24 de agos to
de 2001.

ANEXO
TABELA DE VALOR DOS PONTOS DA GDAA

NÍVEL DO CARGO VALOR DO PONTO (EM R$)

SUPERIOR 11,50

INTERMEDIÁRIO 6,09

AUXILIAR 3,35

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Pas-
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 416, de
2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra, nº 75, de 2002, que cria a pro fis são
de Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de e da ou tras pro vi-
dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 416, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 75, de
2002 (nº 6.035/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que cria a pro fis são de Agen te Co mu ni tá rio
de Sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma,
Re la tor de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de
Assun tos So ci a is, para pro fe rir o pa re cer.

PARECER Nº 667, de 2002 (De Ple ná rio)

O SR. ROMEU TUMA (PFL –  SP. Para emi tir pa -
re cer. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs.Se na do res, fi ze mos um re la tó rio fa vo rá vel a esse 
pro je to en ca mi nha do pela Pre si dên cia da Re pú bli ca
so bre o re co nhe ci men to do Agen te Co mu ni tá rio de
Sa ú de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  O pa re-
cer é fa vo rá vel.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer-
ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 75, 
de 2002. (Pa u sa.)

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT –  AC) –  Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT –  AC. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não há dú vi da de que se tra ta de um
pro je to de gran de mé ri to, que de ve rá en vol ver a una -
ni mi da de do Se na do Fe de ral na sua apro va ção. Ele
cria a tão de se ja da e es pe ra da pro fis são de Agen te
Co mu ni tá rio de Sa ú de.

Há hoje em tor no de 160 mil pro fis si o na is atu an-
do em cada casa do ci da dão bra si le i ro, bus can do pro -
mo ver a sa ú de, pre ve nir as do en ças e, com isso, in flu-
ir na edu ca ção da co mu ni da de, na ori en ta ção de
como as do en ças ocor rem, nos in di ca do res de va ci-
na ção e na re du ção da mor ta li da de in fan til.

A apro va ção des sa ma té ria en vol ve a so ci e da de
bra si le i ra como um todo, pois é o pro je to mais ou sa do
e mais ex tra or di ná rio a fa vor da vida de que já se teve
no tí cia na his tó ria da sa ú de pú bli ca no País.

Ape nas la men to que o Mi nis té rio da Sa ú de con -
ti nue equi vo ca do no tra ta men to des sa ma té ria. A ori -
gem do Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia está na Pre fe-
i tu ra de Ca puí, no Ce a rá, na ges tão do Par ti do dos
Tra ba lha do res. O pro gra ma ga nhou uma iden ti fi ca ção
como pro je to na ci o nal de sa ú de. À épo ca da ges tão
do en tão Mi nis tro Adib Ja te ne, esse pro gra ma con so-
li dou-se como um pro je to na ci o nal de Go ver no – é
ver da de que no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do-
so. Entre tan to, o fi nan ci a men to do Pro gra ma Sa ú de
da Fa mí lia tem sido con trá rio ao in te res se do povo
bra si le i ro. O Go ver no bra si le i ro fi nan cia em tor no de
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R$27 mil por ano para uma equi pe des se pro gra ma.
Na Ama zô nia bra si le i ra, não há como se ter um pro -
fis si o nal de sa ú de com me nos de R$5 mil ou R$6 mil
de sa lá rio. So men te o sa lá rio do pro fis si o nal mé di co
já ab sor ve todo o re pas se fi nan ce i ro do Mi nis té rio da
Sa ú de. Qu an do nos de pa ra mos com uma equi pe,
com a cons tru ção e a ma nu ten ção de uma uni da de e
com a che ga da des se mo de lo de sa ú de à co mu ni da-
de bra si le i ra que vive nos rin cões do Bra sil, ob ser va-
mos que ele está mu i to aquém das ne ces si da des do
povo bra si le i ro.

Ao mes mo tem po em que te mos um ex tra or di-
ná rio mo de lo de sa ú de –  tal vez o mais bo ni to des te
pla ne ta seja o Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia – , faço
ques tão de re gis trar a dí vi da do Go ver no bra si le i ro no
fi nan ci a men to des se pro gra ma e a de mo ra na apro -
va ção des sa ma té ria que, há mu i to tem po, já de ve ria
ter vin do para o Con gres so Na ci o nal por meio do Po -
der Exe cu ti vo.

O meu voto é fa vo rá vel, com mé ri to à ma té ria,
en ten den do que é um pro je to do Bra sil e ori gi ná rio do
Par ti do dos Tra ba lha do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB –  RR) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB –  RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den-
te, re gis tro a im por tân cia des se pro je to e do tra ba lho
dos agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de em todo Bra sil,
as sim como a am pli a ção e a pri o ri da de dada pelo Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so a
essa ma té ria.

A Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto fa vo-
rá vel, lou van do a apro va ção do pro je to.

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.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT –  AL) – 

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 à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT –  AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
–  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, da mes ma
for ma que o Se na dor Tião Vi a na, vo ta mos fa vo rá vel
ao pro je to. Com par ti lho com S. Exª to das as suas pre -
o cu pa ções, até por que é no mí ni mo sur pre en den te

que o Go ver no te nha cri a do tan tos obs tá cu los. Pro je-
tos se me lhan tes já es ta vam tra mi tan do no Se na do e
na Câ ma ra, e, mes mo as sim, o Go ver no mais uma
vez aca ba por im pe dir o Con gres so de le gis lar, com a
sua base go ver nis ta cri an do pro ble mas e con fli tos ini -
ma gi ná ve is para evi tar a tra mi ta ção de um pro je to
como esse. Ago ra, o mes mo pro je to, que já ti nha sido
apre sen ta do por De pu ta dos e Se na do res –  o mes mo
pro je to! –  e que an tes re ce bia uma re sis tên cia mo nu-
men tal do Mi nis té rio da Sa ú de, que não po dia apro-
vá-lo de ma ne i ra ne nhu ma, sur pre en den te men te,
será vi a bi li za do.

Tra ta-se de um pro je to im por tan te, por que mu i-
tos dos agen tes co mu ni tá ri os têm tido pro ble mas gi -
gan tes cos no Bra sil todo. Gos ta ría mos que aque la le -
gis la ção apro va da an te ri or men te, para a qual o Go-
ver no in fe liz men te não vi a bi li zou os me ca nis mos ne -
ces sá ri os, e mu i tos dos aten den tes de sa ú de ain da
es tão es pa lha dos nas re des pú bli ca e pri va da. Ha via
um pra zo de 10 anos, que já ven ceu há oito anos, para
que o Po der Pú bli co es ta be le ces se os me ca nis mos
ne ces sá ri os para que es ses aten den tes não fi cas sem
na con di ção de aten den tes, para que se pu des sem
pro fis si o na li zar para a si tu a ção de au xi li ar de en fer ma-
gem ou de téc ni co de en fer ma gem, jus ta men te para
su pe rar um pro ble ma le gal. Isso não foi fe i to. Ago ra,
esse as sun to ain da está pen den te na área do Mi nis té-
rio da Sa ú de e é algo de fun da men tal im por tân cia para 
a me lho ria da qua li da de do ser vi ço pres ta do.

A apro va ção des se pro je to é sur pre sa para to -
dos nós! Ain da bem que vo ta re mos fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Está en -
cer ra do en ca mi nha men to da vo ta ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB –  AL) –  Sr.
Pre si den te, a po si ção do PMDB é fa vo rá vel ao pro je to.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT –  AC) –  Sr. Pre -
si den te, o Blo co da Opo si ção vota “sim”.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT –  PR) –  Sr. Pre si-
den te, o PDT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Per fe i ta-
men te. Como vota o PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL –  RN) –  O PFL
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  O PSDB
tam bém vota fa vo ra vel men te.

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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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  A Pre si-
dên cia, em ma té ria des sa en ver ga du ra, cum pri men ta
a Casa pela apro va ção des se pro je to. Quem vem do
in te ri or como nós sabe o que re pre sen ta um agen te
co mu ni tá rio de sa ú de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Pas sa-se
à apre ci a ção do Re que ri men to nº 417 de 2002, de ur -
gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra Fe de ral, nº 76 de 2002, que dis põe so bre re mu ne-
ra ção de Car gos em Co mis são de Na tu re za Espe ci al e
do Gru po de Di re ção e do Gru po-Di re ção e Asses so ra-
men to Su peri o res e dá ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 76, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 417, de 2002)

Proje to de Lei da Câ ma ra nº 76, de
2002 (nº 6.530/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a re mu ne ra ção dos Car-
gos em Co mis são de Na tu re za Espe ci al –
NES  e do Gru po-Di re ção e Asses so ra men-
to Su pe ri o res –  DAS, dos Car gos de Di re-
ção –  CD e das Fun ções Gra ti fi ca das –  FG 
das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, Re -
la tor de sig na do pelo Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir o pa -
re cer.

PARECER Nº 668 de 2002 (De Ple ná rio)

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB –  PA. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si-
den te, sin to que in co mo do al guns com pa nhe i ros, por -
que es tou a re la tar um nú me ro enor me de ma té ri as,
de vi do ao acú mu lo, e te nho no ta do a pres são de al -
guns com pa nhe i ros, ten do em vis ta a agi li da de da vo -
ta ção da pa u ta. V. Exª está pre si din do a ses são de
ma ne i ra pro du ti va, de mons tran do a ca pa ci da de des -
ta Casa de to mar de ci sões que aten dam não só aos
tra ba lha do res, mas ao povo bra si le i ro.

Apre sen tei pa re cer fa vo rá vel à apro va ção da
ma té ria re la ti va aos agen tes co mu ni tá ri os, mas, sem
a in ter fe rên cia do Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si-

den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, do Se na dor Ro meu Tuma, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, da Se na do ra Ma ri na Sil va e
do Se na dor Tião Vi a na, que en fren ta ram al guns obs -
tá cu los cri a dos pelo Se na dor Ro me ro Jucá, esse pro -
je to não te ria sido apro va do. Mas ven ce mos e apro va-
mos o pro je to.

Sr. Pre si den te, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
76, de 2002, dis põe so bre a re mu ne ra ção dos car -
gos em Co mis são de na tu re za es pe ci al do Gru-
po-Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res e apre-
sen ta um qua dro que in clui se cre tá ri os es pe ci a is de
de sen vol vi men to ur ba no, de as sis tên cia so ci al, de
di re i tos hu ma nos e co mu ni ca ção do Go ver no, co-
man dan tes mi li ta res da Ma ri nha, do Exér ci to e da
Ae ro náu ti ca, Se cre tá rio-Ge ral de Con sul to ria de
Con ten ci o so, Sub de fen sor Pú bli co-Ge ral da União e 
Pre si den te da Agên cia Espa ci al Bra si le i ra, car gos
que têm sido in di ca dos pelo Se na dor Ro me ro Jucá,
que tam bém con se guiu fa zer com que o pro je to fos -
se hoje dis cu ti do.

O Gru po-Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri or
e to das es sas de no mi na ções e es ses gru pos de di -
re ção e as ses so ra men to fa zem par te da re es tru tu ra-
ção e re al men te aten dem à ne ces si da de e ao ape lo
que os fun ci o ná ri os pú bli cos fe de ra is fa zem a esta
Casa.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o pa re cer é fa vo rá vel à
apro va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  A Pre si-
dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de rão ser ofe re-
ci das emen das à pro po si ção até o en cer ra men to da
dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB –  RR) – 

Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto fa vo rá vel.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT –  AC) –  Sr. Pre -
si den te, o Blo co de Opo si ção vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  As Srªs e 
os Srs. Se na do res que apro vam o pro je to que i ram
per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O pro je to 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 76, DE 2002

(Nº 6.530/02, na casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
Car gos em Co mis são de Na tu re za Espe-
ci al –  NES e do Gru po-Di re ção e Asses -
so ra men to su pe ri o res –  DAS, dos Car-
gos de Di re ção –  CD e das Fun ções Gra -
ti fi ca das –  FG das Insti tu i ções Fe de ra is
de Ensi no, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º As re mu ne ra ções dos Car gos em Co mis-

são de Na tu re za Espe ci al –  NES e do Gru po –  Di re-
ção e Asses so ra men to Su pe ri o res –  DAS, e dos Car -
gos de Di re ção –  CD das ins ti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no , cons ti tu í das de par ce la úni ca, pas sam a ser
as cons tan tes do Ane xo a esta Lei.

§ 1º O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo ou
em pre go per ma nen te na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe-
de ral di re ta ou in di re ta, in ves ti do nos car gos a que se
re fe re o ca put des te ar ti go, po de rá op tar por uma das
re mu ne ra ções a se guir dis cri mi na das, obe de ci dos os
li mi tes fi xa dos pela Lei nº 8.852, de 4 de fe ve re i ro de
1994:

I –  a re mu ne ra ção do Car go em Co mis são,
acres ci da dos anuê ni os;

II –  a di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção do Car go
em Co mis são e a re mu ne ra ção do car go efe ti vo ou
em pre go; ou

III– a re mu ne ra ção do car go efe ti vo ou em pre go,
acres ci da dos se guin tes per cen tu a is da re mu ne ra ção
do res pec ti vo Car go em Co mis são:

a) ses sen ta e cin co por cen to da re mu ne ra ção
dos Car gos em Co mis são do Gru po DAS, ní ve is 1 e 2;

b) se ten ta e cin co por cen to da re mu ne ra ção
dos Car gos em Co mis são do Gru po DAS, ní vel 3; e

c) qua ren ta por cen to da re mu ne ra ção dos Car -
gos em Co missão de Na tu re za Espe ci al, do Gru po
DAS, ní ve is 4, 5 e 6 e dos CD, ní ve is 1, 2, 3 e 4.

§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té rio, in te-
gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca ção e Re tri bu i-
ção de Car gos e Empre gos, a que se re fe re a Lei nº
7.596, de 10 de abril de 1987, sub me ti do ao Re gi me
de De di ca ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de
Di re ção –  CD ou Fun ção Gra ti fi ca da – FG, nas
Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no, sen do-lhe fa cul ta do
op tar nos ter mos da alí nea b do in ci so III do § 1º do
art 1º des ta Lei.

§ 3º O do cen te a que se re fe re o § 2º ce di do
para ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, para o
exer cí cio de Car go em Co mis são de Na tu re za Espe -
ci al ou de Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res, de 
ní ve is DAS 4, DAS 5 ou DAS 6, ou equi va len tes,
quan do op tan te pela re mu ne ra ção do car go efe ti vo,
per ce be rá o ven ci men to acres ci do da van ta gem re-
la ti va ao Re gi me de De di ca ção Exclu si va.

§ 4º o acrés ci mo pre vis to no § 3º po de rá ser per-
ce bi do, no caso de do cen te ce di do para o Mi nis té rio
da Edu ca ção, para o exer cí cio de Car go em Co mis-
são ní vel DAS 3.

Art. 2º Os va lo res do Adi ci o nal de Ges tão Edu -
ca ci o nal, a que se re fe re o art. 7º da Lei nº 9.640, de
25 de maio de 1998, re la ti vos às Fun ções Gra ti fi ca-
das –  FG, ní ve is 1, 2 e 3, das Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no, pas sam a ser R$ 344,16, R$ 194,19 e R$
154,33, res pec ti va men te.

Art. 3º É de res pon sa bi li da de do ór gão ces si o-
ná rio o pa ga men to da re mu ne ra ção in te gral dos ser -
vi do res da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral ce di dos, na 
for ma da lei, para Esta dos e Mu ni cí pi os para o exer cí-
cio de car gos equi va len tes aos de Na tu re za Espe ci al
–  NES e de DAS, de ní ve is 5 e 6, in clu si ve as par ce las
re la ti vas às gra ti fi ca ções de de sem pe nho ou de pro -
du ti vi da de, cal cu la das em seu va lor má xi mo.

Art. 4º o in ci so II do art. 73 da Lei nº 10.233, de 5
de ju nho de 2001, e o in ci so II do art. 17 da Lei nº
9.986, de 18 de ju lho de 2000, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 73. .................................................
..............................................................
II –  qua ren ta por cen to da re mu ne ra-

ção do car go exer ci do na Agên cia Re gu la-
do ra, para os Car gos Co mis si o na dos de Di -
re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Asses so-
ria nos ní ve is CA I e II, e ses sen ta e cin co
por cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co-
mis si o na dos de Asses so ria no ní vel III e dos 
de Assis tên cia.” (NR)

“Art. 17. .................................................
..............................................................
II –  qua ren ta por cen to da re mu ne ra-

ção do car go exer ci do na Agên cia Re gu la-
do ra, para os Car gos Co mis si o na dos de Di -
re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Asses so-
ria nos ní ve is CA I e II, e ses sen ta e cin co
por cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co-
mis si o na dos de Asses so ria no ni vel III e dos 
de Assis tên cia.” (NR)
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Art. 5º o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de de -
zem bro de 1990, pas sa a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

“Art. 93. .................................................
§ 5º Apli ca-se à União, em se tra tan do

de em pre ga do ou ser vi dor por ela re qui si ta-
do, as dis po si ções dos § lº e 2º des te ar ti go.

§ 6º As ces sões de em pre ga dos de
em pre sa pú bli ca ou de so ci e da de de eco no-
mia mis ta, que re ce ba re cur sos de Te sou ro
Na ci o nal para o cus te io to tal ou par ci al da
sua fo lha de pa ga men to de pes so al, in de-
pen dem das dis po si ções con ti das nos in ci-
sos I e II §§ 1º e 2º des te ar ti go, fi can do o
exer cí cio do em pre ga do ce di do con di ci o na-
do a au to ri za ção es pe cí fi ca do Mi nis té rio do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, ex ce to
nos ca sos de ocu pa ção de car go em co mis-
são ou fun ção gra ti fi ca da.

§ 7º O Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, com a fi na li da de de
pro mo ver a com po si ção da for ça de tra ba lho
dos ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral, po de rá de ter mi nar a lo ta-
ção ou o exer cí cio de em pre ga do ou ser vi-
dor, in de pen den te men te da ob ser vân cia do
cons tan te no in ci so I e nos §1º e 2º des te
ar ti go.” (NR)

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de
mar ço de 2002.

Art. 7º Re vo gam-se o art. 68 e o Ane xo XVI da
Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de
2001.

ANEXO

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS
COMISSIONADOS DE NATUREZA

ESPECIAL –  NES E DO GRUPO-DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO SUPERIORES

– DAS E DOS CARGOS DE DIREÇAO DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

a) CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL –  NES

DENOMINAÇÃO Va lor Uni tá rio
(em Re a is)

Se cre tá rio Espe ci al de De sen vol vi men to
Urba no 8,280,00

Se cre tá rio de Esta do de Assis tên cia So ci al 8.000,00

DENOMINAÇÃO Va lor Uni tá rio
(em Re a is)

Se cre tá rio de Esta do dos Di re i tos Hu ma nos 8.000,00

Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção do
Go ver no 8.000,00

Co man dan te da Ma ri nha 8.000,00

Co man dan te do Exér ci to 8.000,00

Co man dan te da Ae ro náu ti ca 8.000,00

Se cre tá rio-Ge ral de Con ten ci o so 8.000,00

Se cre tá rio-Ge ral de Con sul to ria 8.000,00

Sub de fen sor Pú bli co Ge ral da União 7.500,00

Pre si den te da Agên cia Espa ci al Bra si le i ra 7.500,00

De ma is car gos de na tu re za es pe ci al da es-
tru tu ra da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos
Mi nis té ri os 8.000,00

b) GRUPO-DIREÇAO E ASSESSORANENTO
SUPERIORES –  DAS

CARGO VALOR UNITARIO (EM REAIS)

DAS 101.6 e 102.6 7.500,00

DAS101.5 e 102.5 6.300,00

DAS101.4 e  102.4 4.850,00

DAS101.3 e 102.3 1.560,00

DAS101.2 e 102.2 1.390,00

DAS101.1 e 102.1 1.220,00

c) CARGOS DE DIREÇÃO DAS INSTITUI-
ÇOES FEDERAIS DE ENSINO-CD

CARGO VALOR UNITARIO (EM REAIS)

CD – 1 6.400,00

CD –  2 5.350,00

CD –  3 4.200,00

CD –  4 3.050,00

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL  AM) –  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, pela or dem, ao ilus tre Se na dor Ber nar-
do Ca bral, Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL –  AM.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, peço a aten ção dos emi -
nen tes co le gas, haja vis ta que, logo após a Ordem
do Dia, ha ve rá uma re u nião ex tra or di ná ria na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Além
da pa u ta, essa re u nião é im por tan tís si ma por que
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dis cu ti rá a apo si ção do re tra to do emi nen te Se na dor
José Agri pi no, ex-Pre si den te da que la Co mis são, no
qua dro de Pre si den tes.

Sr. Pre si den te, faço um ape lo aos emi nen tes Lí -
de res para que con vi dem seus co le gas de Par ti do a
ali com pa re ce rem. A V. Exª, em par ti cu lar, que foi
Vice-Pre si den te da que la Co mis são, faço um con vi te
mu i to es pe ci al para que nos dê a hon ra de es tar pre -
sen te, na qua li da de de Pre si den te do Se na do, a essa
ho me na gem ao emi nen te Se na dor José Agri pi no.

Era essa a mi nha so li ci ta ção, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB –  RR) – 

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

a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB –  RR.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te,
re gis tro, tam bém em nome da Li de ran ça do Go ver no,
nos so con vi te a to dos os Se na do res para a apo si ção
do re tra to do Se na dor José Agri pi no na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, lou van do a im por-
tân cia des se ato.

Lem bro ain da aos mem bros da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos que ha ve rá hoje, tam bém às
17 ho ras, re u nião para sa ba ti nar e vo tar a in di ca ção
de 12 au to ri da des. Por tan to, é im por tan te a pre sen ça
de to dos os Srs. Se na do res à re fe ri da Co mis são.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT –  AC) –  Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Con ce-
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT –  AC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te, gos -
ta ria de in for mar que os re pre sen tan tes do Par ti do
dos Tra ba lha do res com pa re ce rão à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia em vir tu de da as-
si du i da de que já lhes é ca rac te rís ti ca e tam bém
para pres tar a de vi da ho me na gem ao Se na dor José
Agri pi no, que cum priu o seu man da to de Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
com al ti vez e ele va do es pí ri to de mo crá ti co.

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) –  Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT –  AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te,
faço um ape lo aos mem bros da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Hoje acon te ce rá

a úl ti ma re u nião or di ná ria des te se mes tre, quan do
ire mos sa ba ti nar dois em ba i xa do res. O Ita ma raty
está pre o cu pa do com essa si tu a ção, por que, se a
sa ba ti na não ocor rer hoje, es sas Emba i xa das pro va-
vel men te fi ca rão va gas até no vem bro.

Então, o meu ape lo é para que não de i xem de
com pa re cer à re u nião.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT –  SP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT –  SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te,
pro cu ra rei ho me na ge ar a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, a Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res e De fe sa Na ci o nal e a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, pro cu ran do me di vi dir em três para de -
las po der par ti ci par.

O  SR.   PRESIDENTE (Ra mez Te bet)   –    Mas
V. Ex.ª tem elas ti ci da de para isso, Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB –  AC) –  Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB –  AC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si den te, pela
Li de ran ça do PMDB, que ro re i te rar o con vi te for mu-
la do pelo 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, para 
que os mem bros da nos sa Ban ca da com pa re çam
àque la Co mis são a fim de par ti ci par da so le ni da de
de apo si ção da fo to gra fia do Se na dor José Agri pi no
como ex-Pre si den te da que la Co mis são.

Faço, por tan to, um ape lo aos Se na do res do
PMDB para que pres ti gi em esse even to, que irá ho-
me na ge ar uma das fi gu ras mais pro e mi nen tes do Se -
na do Fe de ral, o Se na dor José Agri pi no.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB –  AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB –  AL.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si den te,
che guei um pou co atra sa do e gos ta ria de uma in for-
ma ção, que con si de ro fun da men tal, a res pe i to da
Me di da Pro vi só ria nº 2175.

Na se ma na que pas sou, con ver sei e ouvi de V.
Exª a dis po si ção de in cluí-la na Ordem do Dia da pri -
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me i ra re u nião a ser con vo ca da para o Con gres so Na -
ci o nal. Gos ta ria de sa ber exa ta men te a dis po si ção de
V. Exª.

Ten ta mos o tem po todo um acor do e, em al guns
mo men tos, pen sá va mos que ele po de ria acon te cer.
No en tan to, pa re ce que, mais do que nun ca, esse
acor do está dis tan te e en ten de mos, digo isso em
nome do PMDB, que de ve mos vo tar o mais ra pi da-
men te pos sí vel essa me di da pro vi só ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª me co nhe ce mu i to bem
e tem in sis ti do co mi go, as sim como as Li de ran ças
par ti dá ri as. Os pró pri os au di to res, fun ci o ná ri os da
Re ce i ta, têm co nhe ci men to da mi nha po si ção. A
ses são do Con gres so está mar ca da para ama nhã,
como pro me ti na se ma na pas sa da, e cum pri rei. A
data de quar ta-fe i ra é por que, se ou tro dia, como
nós sa be mos, não ha ve rá nú me ro. De sor te que
ama nhã ha ve rá ses são do Con gres so Na ci o nal.

É cla ro que a Pre si dên cia só fará a Ordem do
Dia de po is que ti ver mos ou tras ma té ri as. Por exem-
plo, es ta mos ten tan do a vo ta ção da LDO na Co mis-
são Mis ta de Orça men tos, se não não po de mos en trar
em re ces so. A Ordem do Dia do Con gres so Na ci o nal
pode ser fe i ta ra pi da men te, daí por que que ro, mais
uma vez, re a fir mar a V. Exª que re a li za re mos ses são
do Con gres so Na ci o nal ama nhã, para a vo ta ção des -
sa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  So bre a
mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 41, DE 2002

Alte ra a Re so lu ção nº 22, de 1989,
para per mi tir a re du ção da alí quo ta de
im pos to in ci den te so bre pro du tos de
ces ta bá si ca.

O Senado Federal re sol ve:
Art. 1º A Re so lu ção nº 22, de 1989, pas sa a vi -

ger acres ci da do se guin te dis po si ti vo:

Art. 1º  A A alí quo ta do im pos to re fe ri-
do no art. 1º  des ta Re so lu ção de ve rá ser
re du zi da a zero quan do se tra tar de mer ca-
do ri as cons tan tes de ces ta bá si ca, con for me
Con vê nio a ser fir ma do no Con se lho Na ci o-
nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria –  CONFAZ.

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

As es ta tís ti cas so ci a is re ve lam que cer ca de 32
mi lhões de pes so as em nos so país apre sen tam de fi-
ciên ci as de con su mo ca ló ri co e pro téi co. Den tro des te
con tex to, o ba ra te a men to dos pro du tos ali men tí ci os
de con su mo po pu lar (ces ta bá si ca) deve ser uma das
pri o ri da des de qual quer tipo de po lí ti ca so ci al que
vise à me lho ria da qua li da de de vida dos mais po bres.

Nos úl ti mos vin te anos, os po bres cor res pon-
de ram, apro xi ma da men te, a qua ren ta por cen to da
po pu la ção. Alcan ça ram seu auge, pou co mais de
cin qüen ta por cen to, no iní cio da dé ca da de 80.
Após o Pla no Real esse ín di ce vem os ci lan do em
tor no dos 34%.

O Pla no Real foi, apa ren te men te, a úni ca po lí-
ti ca go ver na men tal com con se qüên ci as du ra dou ras
no com ba te à po bre za: no biê nio 93/95 , mais de dez 
mi lhões de po bres de i xa ram de sê-lo. Os efe i tos dis -
tri bu ti vos do fim da in fla ção es go ta ram-se, con tu do,
nos pri me i ros mo men tos da es ta bi li da de eco nô mi ca.
A po bre za es ta bi li zou-se no novo pa ta mar, e o nú-
me ro ab so lu to de po bres vol ta a cres cer hoje, acom -
pa nhan do o cres ci men to ve ge ta ti vo da po pu la ção.

Os da dos con fir mam, por tan to, as per cep ções
di fu sas do sen so co mum. O Bra sil abri ga um nú me-
ro enor me de po bres, quan ti ta ti vo que não se al te-
rou, de for ma sig ni fi ca ti va, nos úl ti mos vin te anos.
Cres ci men to e re tra ção eco nô mi ca não in flu em so-
bre os per cen tu a is, que pa re cem tam bém imu nes às 
mu dan ças na es fe ra da po lí ti ca. O fim da in fla ção
pro mo veu a re ti ra da de um nú me ro sig ni fi ca ti vo de
pes so as da si tu a ção de po bre za, mas seus efe i tos
dis tri bu ti vos apa ren tam es tar es go ta dos. Assim, o
com ba te à exis tên cia da po bre za deve ser uma ta re-
fa con tí nua. Nes se con tex to, pro pi ci ar o ba ra te a men-
to da ali men ta ção po pu lar pre ci sa ser uma pri o ri da-
de do go ver no e de toda a so ci e da de, vis to que,
sem con di ções de se ali men tar dig na men te, a ci da-
da nia es vai-se em sim ples fi gu ra de re tó ri ca.

Um dos ele men tos de ter mi nan tes no cus to da
ali men ta ção é a in ci dên cia de im pos to in di re to, mais
par ti cu lar men te o ICMS, im pos to que é trans fe ri do
em sua to ta li da de para o con su mi dor fi nal. É inad mis-
sí vel, em país como o nos so, que os mais po bres se -
jam tri bu ta dos no seu di re i to mais bá si co, qual seja a
ali men ta ção. Não se pode ad mi tir, sob ne nhu ma jus ti-
fi ca ti va, que o cus to de so bre vi vên cia seja en ca re ci do
a fim de ge rar re cur sos para o Esta do. Tal po lí ti ca so -
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men te ser ve para con cen trar ain da mais a ren da,
além de pi o rar sig ni fi ca ti va men te ain da mais o ní vel
de vida da po pu la ção mais po bre.

A re du ção do ICMS, por tan to, co lo ca-se como
um im por tan te pas so para o ba ra te a men to da ali men-
ta ção po pu lar, le van do a um au men to do sa lá rio real
da po pu la ção.

O art. 155 da Cons ti tu i ção es ta be le ce, in ver bis:

Art. 155. Com pe te aos Esta dos e ao
Dis tri to Fe de ral ins ti tu ir:

I –  im pos tos so bre:

..............................................................
b) ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de 

mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços
de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, ain da que as ope ra ções
e as pres ta ções se ini ci em no ex te ri or;

Por tan to, é trans pa ren te que a ins ti tu i ção e re -
gras do ICMS, den tro do pac to fe de ra ti vo vi gen te,
com pe te úni ca e ex clu si va men te aos Esta dos e ao
Dis tri to Fe de ral. Entre tan to, esse mes mo ar ti go da
Car ta Mag na, em seu in ci so V, es ta be le ce, in ver bis:

Art.155. .................................................
..............................................................
V – é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas

ope ra ções in ter nas, me di an te re so lu ção de
ini ci a ti va de um ter ço e apro va da pela ma i o-
ria ab so lu ta de seus mem bros;

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes-
mas ope ra ções para re sol ver con fli to es pe-
cí fi co que en vol va in te res se de Esta dos,
me di an te re so lu ção de ini ci a ti va da ma i o ria
ab so lu ta e apro va da por dois ter ços de seus 
mem bros;(gri fo acres cen ta do)

Assim, o Se na do Fe de ral, me di an te re so lu ção,
de fi ne as alí quo tas má xi mas para as ope ra ções in-
te res ta du a is, o que foi fe i to a par tir da Re so lu ção nº
22, de 1989, a qual apre sen ta a se guin te re da ção:

Art. 1º A alí quo ta do Impos to so bre
Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer-
ca do ri as e so bre Pres ta ção 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, nas ope ra ções e pres ta-
ções in te res ta du a is, será de doze por cen to.

Pa rá gra fo úni co. Nas ope ra ções e
pres ta ções re a li za das nas re giões Sul e Su -

des te, des ti na das às re giões Nor te, Nor des-
te e Cen tro-Oes te e ao Esta do do Espí ri to
San to, as alí quo tas se rão:

I –  em 1989, oito por cen to;
II –  a par tir de 1990, sete por cen to.
Art.  2º A alí quo ta do im pos to de que

tra ta o art. 1º, nas ope ra ções de’ ex por ta ção
para o ex te ri or, será de tre ze por cen to.

Art. 3º Esta Re so lu ção en tra em vi-
gor em 1º de ju nho de 1989. (gri fo acres -
cen ta do)

Essa re so lu ção evi den cia que a me nor alí quo-
ta in te res ta du al para o ICMS é de sete por cen to. Tal 
alí quo ta, por ser uma alí quo ta re fe ren ci al, tem um
re fle xo na li mi ta ção da pos si bi li da de de de so ne ra-
ção da ces ta bá si ca, vis to que a Cons ti tu i ção Fe de-
ral, no in ci so VI de seu art. 155, es ta be le ce que:

Art. 155..................................................
..............................................................
VI –  sal vo de li be ra ção em con trá rio

dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, nos ter-
mos do dis pos to no in ci so XII, g, as alí quo-
tas in ter nas, nas ope ra ções re la ti vas à cir-
cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta ções
de ser vi ços, não po de rão ser in fe ri o res às
pre vis tas para as ope ra ções in te res ta du a is;
(gri fo acres cen ta do)

Ora, por man da men to cons ti tu ci o nal, as alí-
quo tas in ter nas não po dem ser in fe ri o res às in te res-
ta du a is, fi xa das pelo Se na do Fe de ral em, no mí ni-
mo, sete por cen to. Por tan to, fica cla ro que a Re so-
lu ção nº 22, de 1989, aca ba por ser uma bar re i ra na 
de so ne ra ção da tri bu ta ção da ces ta bá si ca, já que
ne nhum ente da fe de ra ção po de ria re du zir as suas
alí quo tas in ter nas, mes mo de bens ali men tí ci os es-
sen ci a is, a me nos de 7%.

O pre sen te pro je to de re so lu ção tem por ob je ti-
vo dois efe i tos bá si cos:

1º) per mi tir que as alí quo tas in ter nas de ICMS,
no que diz res pe i to aos bens com po nen tes de ces ta
bá si ca, dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, pos sam ser 
in fe ri o res a sete por cen to;

2º) pos si bi li tar que as alí quo tas in te res ta du a is
tam bém pos sam vir a ser in fe ri o res a sete por cen to
para os bens da ces ta bá si ca.

Assim, fica evi den ci a da a im por tân cia do pro je to
ora apre sen ta do, mo ti vo pelo qual es pe ro con tar com
a cu i da do sa aná li se dos no bres pa res e, fi nal men te,
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com seu in de cli ná vel apo io à ca u sa so ci al de que se
re ves te.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002.  –  Se -
na dor Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, nos
ter mos do art. 155, § 2º, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
eu, Nel son Car ne i ro, Pre si den te, pro mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 1989

Esta be le ce alí quo tas má xi mas do
Impos to so bre Ope ra ções Re la ti vas à
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres -
ta ções de Ser vi ços de Trans por te Inte-
res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni-
ca ção, nas Ope ra ções e Pres ta ções Inte-
res ta du a is.

Art. 1º A alí quo ta má xi ma do Impos to so bre
Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e
so bre Pres ta ções de Ser vi ços de Trans por te Inte res-
ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção, nas Ope-
ra ções e Pres ta ções Inte res ta du a is, será de 12%
(doze por cen to).

Pa rá gra fo úni co. Nas ope ra ções e pres ta ções
re a li za das nas re giões Sul e Su des te des ti na das às
re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te e Esta do do
Espí ri to San to, as alí quo tas se rão:

I –  em 1989, 8% (oito por cen to);
II –  a par tir de 1990, 7% (sete por cen-

to).

Art. 2º A alí quo ta do im pos to de que tra ta o art. 
1º nas ope ra ções de ex por ta ção para o ex te ri or será 
de 13% (tre ze por cen to).

Art. 3º Esta re so lu ção en tra em vi gor em 1º de
abril de 1989.

Se na do Fe de ral, 27 de fe ve re i ro de 1989. –  Se -
na dor Nel son Car ne i ro, Pre si den te.
....................................................................................

(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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 669, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 206, de 2000 
(nº 1.444/2000, na ori gem), do Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca, que pro põe ao Se na-
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do Fe de ral se jam au to ri za das ope ra ções fi-
nan ce i ras de que tra ta o acor do de re es ca lo-
na men to, com re mis são par ci al da dí vi da, da
Re pú bli ca da Cos ta do Mar fim para com a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi -
va len te a US$5.586.451,36 (cin co mi lhões,
qui nhen tos e oi ten ta e seis mil, qua tro cen tos
e cin qüen ta e um dó la res nor te-ame ri ca-
nos e trin ta e seis cen ta vos), com base
na Ata de Enten di men tos de 24 de abril
de 1998, ne go ci a da no âm bi to do cha ma-
do Clu be de Pa ris.

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Su plicy

I –  Re la tó rio

Nos ter mos do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, é sub me ti da à apre ci a ção do Se na do Fe de-
ral, por in ter mé dio da Men sa gem nº 206, de 2000,
pro pos ta para que seja a União au to ri za da a ce le brar
con tra to de re es ca lo na men to de seus cré di tos jun to à
Re pú bli ca da Cos ta do Mar fim, no mon tan te equi va-
len te a US$5.586.451,36 (cin co mi lhões, qui nhen tos
e oi ten ta e seis mil, qua tro cen tos e cin qüen ta e um
dó la res nor te-ame ri ca nos e trin ta e seis cen ta vos).

Essa dí vi da foi ob je to de ne go ci a ção no âm bi to
do Clu be de Pa ris, con for me a Ata de Enten di men tos
para Con so li da ção da Dí vi da da Re pú bli ca da Cos ta
do Mar fim, edi ta da em 24 de abril de 1998, ten do a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil como sig na tá ria des -
sa Ata.

Como é sa bi do, os acor dos ne go ci a dos e fir ma-
dos nes sa ins tân cia de pa í ses le vam à de fi ni ção de
re gras e con di ções ge ra is apli cá ve is à con so li da ção e 
à re es tru tu ra ção de dí vi das jun to a cre do res ofi ci a is,
ori gi nan do, daí, con tra tos bi la te ra is es pe cí fi cos, ce le-
bra dos en tre cada cre dor e res pec ti vo país de ve dor.

No pre sen te caso, o con tra to de Re es tru tu ra ção
da Dí vi da da Re pú bli ca da Cos ta do Mar fim, ora sub -
me ti do à apre ci a ção do Se na do Fe de ral, é des do bra-
men to des sa Ata de Enten di men tos, sen do re sul tan te
de ne go ci a ção di re ta pro ce di da pela Re pú bli ca de
Cos ta do Mar fim jun to ao Go ver no bra si le i ro. Essas
ne go ci a ções bi la te ra is fo ram co or de na das pelo Co-
mi tê de Ava li a ção de Cré di tos ao Exte ri or –
COMACE, ór gão vin cu la do ao Mi nis té rio da Fa zen da.
Os ter mos e as con di ções des se con tra to de re es tru-
tu ra ção de dé bi tos fo ram de fi ni dos, con clu í dos e fir -
ma dos en tre o Bra sil e o Ban co de Cos ta do Mar fim
em 28 de agos to de 2000.

Cum pre en fa ti zar que, nos ter mos da re fe ri da
Ata de Enten di men tos, à Re pú bli ca da Cos ta do Mar -
fim foi con ce di do o de no mi na do Tra ta men to de Lyon,
onde os pa í ses cre do res sig na tá ri os, en tre eles o Bra -
sil, con ce dem re du ção de 80% das dí vi das ele gí ve is
do País, em ter mos de va lor pre sen te lí qui do, por
meio de can ce la men to do prin ci pal ou de re du ção da
taxa de ju ros.

Con for me in for ma ções que in te gram a Expo si-
ção de Mo ti vos 677/MF, do Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da, in clu sa à Men sa gem 206, de 2000, ”Os cré di-
tos bra si le i ros jun to à Re pú bli ca da Cos ta do Mar fim,
ob je to do re es ca lo na men to em ques tão, mon tam a
US$27.932.256,79 (vin te e sete mi lhões, no ve cen tos
e trin ta e dois mil, du zen tos e cin qüen ta e seis dó la res
nor te-ame ri ca nos e se ten ta e nove cen ta vos), con so-
li da dos em 31 de mar ço de 1998, e de cor rem de Con -
vê ni os de Cré di to fir ma dos com a ex tin ta Car te i ra de
Co mér cio Exte ri or do Ban co do Bra sil –  CACEX, que
uti li zou re cur sos do tam bém ex tin to Fun do de Fi nan-
ci a men to à Expor ta ção –  FINEX, cu jos cré di tos pas -
sa ram a in te grar o Pro gra ma de Fi nan ci a men to às
Expor ta ções –  PROEX, de que tra ta a Me di da Pro vi-
só ria nº 2.034-44, de 22 de se tem bro de 2000”.

Vale de no tar que vá ri as ou tras li nhas de fi nan ci-
a men to con ce di das ao am pa ro do Fi nex já fo ram ob -
je to de re ne go ci a ções no âm bi to do Clu be de Pa ris,
re sul tan do, daí, di ver sas Atas de Enten di men tos
(Agre ed Mi nu tes), fir ma das des de 1987, com di fe ren-
tes pa í ses, como Ga bão, Ma u ri tâ nia, Zâm bia, Gu i né,
etc. Essas Atas le va ram à ce le bra ção de acor dos bi la-
te ra is, vi san do à re es tru tu ra ção dos dé bi tos des ses
pa í ses para com o Bra sil.

Como de pra xis, esse con tra to foi as si na do an -
tes de sua apre ci a ção e so li ci ta ção de sua au to ri za-
ção ao Se na do Fe de ral. To davia, a in clu são de cláu su-
la con tra tu al que pre vê a pos si bi li da de de efe i to sus pen-
si vo de sua efi cá cia, até que esse con tra to es te ja de vi-
da men te au to ri za do pelo Se na do Fe de ral, faz com que
o con tra to fir ma do não con tra rie ou res trin ja o que de-
ter mi na o art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Essa ope ra ção de re es tru tu ra ção da dí vi da da
Re pú bli ca de Cos ta do Mar fim, ajus ta da pela Co ma ce
com re pre sen tan tes des se país, ob ser va as se guin-
tes con di ções fi nan ce i ras:

a) dí vi da afe ta da: cem por cen to das par ce las de 
prin ci pal e ju ros, (in clu in do ju ros de mora), de vi dos
até 31-3-1998, in clu si ve, e não pa gos, no va lor con so-
li da do de US$27,932.256,79 (vin te e sete mi lhões,
no ve cen tos e trin ta e dois mil, du zen tos e cin qüen ta e
seis dó la res nor te-ame ri ca nos e se ten ta e nove cen -
ta vos);
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b) va lor re es ca lo na do: US$5.586.451,36 (cin co
mi lhões, qui nhen tos e oi ten ta e seis mil, qua tro cen tos
e cin qüen ta e um dó la res nor te-ame ri ca nos e trin ta e
seis cen ta vos), cor res pon den tes a 20% do to tal da dí -
vi da afe ta da. Os res tan tes, 80% da dí vi da afe ta da, no
va lor de US$22.345.805,43 (vin te e dois mi lhões, tre -
zen tos e qua ren ta e cin co mil, oi to cen tos e cin co dó la-
res nor te-ame ri ca nos e qua ren ta e três cen ta vos),
não pre ci sa rão ser pa gos;

– con di ções de pa ga men to:
– do va lor re es ca lo na do: em trin ta e qua tro par -

ce las se mes tra is, em per cen tu a is cres cen tes de
0,12% a 7,96%, sen do o pri me i ro pa ga men to em 1º
de abril de 2006, e o úl ti mo em 1º de ou tu bro de 2022;

– dos ju ros: pa gos em 1º de abril e 1º de ou tu bro
de cada ano, sen do a pri me i ra par ce la de ju ros cal cu-
la da a par tir de 1º de abril de 1998, com ca pi ta li za ção
se mes tral;

d) taxa de ju ros: LIBOR, acres ci da de mar gem
de 0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por cen to);

e) ju ros de mora: 1% (um por cen to) a.a. aci ma
da taxa de ju ros, ca pi ta li za dos se mes tral men te.

II –  Mé ri to

Ao Se na do Fe de ral é as si na la da com pe tên cia
pri va ti va para au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu-
re za fi nan ce i ra de in te res se da União, nos ter mos do
in ci so V do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral. A Re so lu-
ção  nº 50, de 1993, re gu la men tou esse pre ce i to
cons ti tu ci o nal, dis pon do, en tre ou tros as pec tos, so-
bre as ope ra ções ati vas de fi nan ci a men to ex ter no
com re cur sos or ça men tá ri os da União. No art. 8º des -
sa re so lu ção, é de ter mi na do que as ope ra ções de re -
ne go ci a ção ou ro la gem de cré di tos ex ter nos do País,
con ce di dos me di an te em prés ti mo ou fi nan ci a men to a 
de ve do res si tu a dos no ex te ri or, se jam sub me ti dos à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral, pres ta das to das as
in for ma ções per ti nen tes.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, por in ter mé-
dio da Nota Téc ni ca nº 1.748/98 –  COPEC, de 14 de
ou tu bro de 1998, ana li sou as con di ções fi nan ce i ras
do con tra to fi nan ce i ro, ten do con clu í do fa vo ra vel men-
te a sua ce le bra ção.

Igual men te, a Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal, por in ter mé dio do Pa re cer PGFN/COF/nº
1999, de 2000, ana li sou os as pec tos ju rí di cos en vol vi-
dos no con tra to, não apon tan do qua is quer óbi ces le -
ga is à au to ri za ção da con tra ta ção pre ten di da; res sal-
ta, ain da, que o con tra to de re es ca lo na men to não
apre sen ta qual quer cláu su la de na tu re za po lí ti ca,
aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à or dem pú bli ca,

nem con trá rio à Cons ti tu i ção e às leis na ci o na is, aten -
den do, as sim, ao dis pos to no art. 11 da Re so lu ção nº
50, de 17-6-93, do Se na do Fe de ral.

Ade ma is, o pre sen te pro ces so en con tra-se ins -
tru í do com a do cu men ta ção e as in for ma ções exi gi-
das pela re fe ri da Re so lu ção nº 50, de 1993. Com efe i-
to, com base no con jun to de in for ma ções re que ri das
nes sa re so lu ção, no ta da men te aque las de fi ni das em
seu art. 9º, e en ca mi nha das ao Se na do Fe de ral pelo
Co ma ce, são de se des ta car os se guin tes as pec tos:

1. O con tra to de re es ca lo na men to de dé bi tos da
Re pú bli ca da Cos ta do Mar fim dá pros se gui men to à
po lí ti ca bra si le i ra de pro ce der a es for ços de re cu pe ra-
ção de cré di tos com o apo io do Clu be de Pa ris. A ex -
pe riên cia tem de mons tra do que esse co mi tê in for mal
de pa í ses cre do res tem sido o úni co ca mi nho para a
re cu pe ra ção de cré di tos jun to a de ter mi na dos pa í ses,
ain da que com des con tos sig ni fi ca ti vos. No pre sen te
caso, o con tra to de re fi nan ci a men to in cor po ra um
con jun to de dé bi tos que re mon ta à dé ca da de 70 e
que, como vis to, é de cor ren te de cré di to con ce di do no 
âm bi to do en tão Fi nex. A épo ca de seu re es ca lo na-
men to, essa dí vi da en con tra va-se to tal men te em atra -
so, ten do sido in te gral men te in clu í da no con tra to ora
sub me ti do ao Se na do Fe de ral.

Lo gi ca men te, sua re es tru tu ra ção, por meio de
ne go ci a ções no âm bi to do Clu be de Pa ris, re for ça a
pos si bi li da de da re cu pe ra ção de cré di tos pen den tes,
so bre tu do pelo re co nhe ci men to pela co mu ni da de in -
ter na ci o nal, cre do ra e de ve do ra, da se ri e da de com
que esse Co mi tê vem ad mi nis tran do o pro ble ma da
dí vi da ex ter na de pa í ses em di fi cul da des.

2. Vale en fa ti zar que as con di ções e os ter mos
des sa re es tru tu ra ção de dí vi da acer ta dos com o Co -
mi tê de Ava li a ção de Cré di tos ao Exte ri or –
COMACE, ór gão que tem a atri bu i ção de de fi nir pa râ-
me tros e ana li sar mo da li da des al ter na ti vas para a re -
ne go ci a ção de cré di tos bra si le i ros, man tém iden ti da-
de de tra ta men to re la ti va men te ao dis pen sa do pe los
de ma is pa í ses cre do res da Cos ta do Mar fim.

3. O Bra sil acor dou que a re du ção de dí vi da
ado ta da no Con tra to de Re es ca lo na men to será re a li-
za da por in ter mé dio de re du ção di re ta de prin ci pal,
em ter mos de seu va lor pre sen te lí qui do. Ha ve rá, por-
tan to, re du ção da dí vi da via can ce la men to de prin ci-
pal. A re du ção em 80% da dí vi da, pre vis ta no con tra to
de re es tru tu ra ção, en con tra res pal do na Lei nº 9.665,
de 1998, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der
re mis são par ci al de cré di tos ex ter nos.

4. Con for me res sal ta a STN, a op ção pela re du-
ção di re ta do prin ci pal, que im pli ca, em con se qüên-
cia, re es ca lo na men to dos 20% res tan tes, traz pra zos
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de amor ti za ção e de ca rên cia mais fa vo rá ve is. Essa
op ção apre sen ta re es ca lo na men to da dí vi da em 23
anos, com ca rên cia de 6 anos, con tra os 40 anos para 
a amor ti za ção e ca rên cia de 8 anos que se ri am ado -
ta dos, caso pre va le ces se o cri té rio de re du ção da dí -
vi da via taxa de ju ros.

III – Voto

O acor do fir ma do en tre o Bra sil e a Re pú bli ca de 
Cos ta do Mar fim con tem pla re du ção da dí vi da por
me ca nis mo de can ce la men to do prin ci pal, op ção de
alí vio de dí vi da am pa ra da pela Lei nº 9.665, de 1998,
que per mi te ao Bra sil con ce der re du ção de dí vi da a
pa í ses de ve do res, se de in te res se do Go ver no bra si-
le i ro.

Essa re es tru tu ra ção de dí vi da res pe i ta e con si-
de ra a ca pa ci da de de pa ga men to da Re pú bli ca de
Cos ta do Mar fim que, con for me in for ma ções dis po ní-
ve is no pro ces sa do, é um país po bre, de ren da per ca -
pi ta de apro xi ma da men te US$700 (1998) e que, ain -
da, a des pe i to do tra ta men to con fe ri do a esse país
pe los cre do res do Clu be de Pa ris, apre sen ta ní vel de
en di vi da men to ex ter no equi va len te a 97,8% de seu
PIB (1999).

A Re pú bli ca da Cos ta do Mar fim é ain da um
país bas tan te de pen den te do se tor agrí co la, ten do
nas cul tu ras do ca cau, café, al go dão e aba ca xi sua
fon te prin ci pal de re ce i tas de ex por ta ção. Como os
de ma is pa í ses ex por ta do res agrí co las, Cos ta do Mar -
fim vem so fren do agra va men to de sua si tu a ção eco -
nô mi ca em vir tu de da sig ni fi ca ti va que da dos pre ços
de seus pro du tos ex por tá ve is, em par ti cu lar do ca-
cau, so bre tu do a par tir de 1998.

Por ou tro lado, sabe-se ser pou co pro vá vel que
se vis lum bre qual quer ou tra for ma de re cu pe ra ção
dos cré di tos da União que não aque la ne go ci a da no
âm bi to do Clu be de Pa ris. Até por que, mes mo aque -
les cre do res que não par ti ci pam das ne go ci a ções no
Clu be de Pa ris es tão atre la dos ao des con to de 80%
em de cor rên cia da cláu su la de com pa ra bi li da de de
tra ta men to, ace i ta pela Re pú bli ca da Cos ta do Mar -
fim, e exi gi da pe los cre do res na que le foro para con ce-
der a re du ção.

Nos ter mos des sas con si de ra ções, acre di ta mos
na opor tu ni da de e na vi a bi li da de de êxi to na re cu pe-
ra ção de cré di tos ex ter nos bra si le i ros, por in ter mé dio
de ne go ci a ções que, como no caso da Re pú bli ca da
Cos ta do Mar fim, são le va das a efe i to no âm bi to do
Clu be de Pa ris. Assim sen do, ma ni fes to-me fa vo ra vel-
men te à con ces são da au to ri za ção so li ci ta da, e pro po-
nho, para a con cre ti za ção des se ob je ti vo, o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 42, DE 2002

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ções fi nan ce i ras de que tra ta o Con tra to
de Re es tru tu ra ção de Dí vi da da Re pú bli-
ca de Cos ta do Mar fim para com a Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi -
va len te a US$5.586.451,36 (cin co mi-
lhões, qui nhen tos e oi ten ta e seis mil,
qua tro cen tos e cin qüen ta e um dó la res
nor te-ame ri ca nos e trin ta e seis cen ta-
vos), com base na Ata de Enten di men tos
de 24 de abril de 1998, ce le bra da no âm -
bi to do cha ma do Clu be de Pa ris.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União, nos ter mos do art. 52, in ci so V,

da Cons ti tu i ção Fe de ral, au to ri za da a ce le brar con tra-
to de re es ca lo na men to de seus cré di tos jun to à Re pú-
bli ca da Cos ta do Mar fim, ori un dos de ope ra ções de
fi nan ci a men to do Fun do de Fi nan ci a men to à Expor ta-
ção –  FINEX, no va lor equi va len te a
US$5.586.451,36 (cin co mi lhões, qui nhen tos e oi ten-
ta e seis mil, qua tro cen tos e cin qüen ta e um dó la res
nor te-ame ri ca nos e trin ta e seis cen ta vos).

Pa rá gra fo úni co. O re es ca lo na men to de fi ni do no 
ca puz dar-se-á nos ter mos do Con tra to de Re es tru tu-
ra ção de Dí vi da da Re pú bli ca da Cos ta do Mar fim
para com a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, fir ma do
em 22 de agos to de 2000, e em con for mi da de à Ata
de Enten di men tos de 24 de abril de 1998, ce le bra da
no âm bi to do cha ma do Clu be de Pa ris.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope -
ra ção fi nan ce i ra re fe ri da no ar ti go an te ri or são as se -
guin tes:

a) dí vi da afe ta da: cem por cen to das par ce las de 
prin ci pal e ju ros, (in clu in do ju ros de mora), de vi dos
até 31-3-1998, in clu si ve, e não pa gos, no va lor con so-
li da do de US$27,32.256,79 (vin te e sete mi lhões, no -
ve cen tos e trin ta e dois mil, du zen tos e cin qüen ta e
seis dó la res nor te-ame ri ca nos e se ten ta e nove cen -
ta vos);

b) va lor re es ca lo na do: US$5.586.451,36 (cin co
mi lhões, qui nhen tos e oi ten ta e seis mil, qua tro cen tos
e cin qüen ta e um dó la res nor te-ame ri ca nos e trin ta e
seis cen ta vos), cor res pon den tes a 20% do to tal da dí -
vi da afe ta da. Os res tan tes, 80% da dí vi da afe ta da, no
va lor de US$22.345.805,43 (vin te e dois mi lhões, tre -
zen tos e qua ren ta e cin co mil, oi to cen tos e cin co dó la-
res nor te-ame ri ca nos e qua ren ta e três cen ta vos),
não pre ci sa rão ser pa gos;
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c) con di ções de pa ga men to:
– do va lor re es ca lo na do: em trin ta e qua tro par -

ce las se mes tra is, em per cen tu a is cres cen tes de
0,12% a 7,96%, sen do o pri me i ro pa ga men to em 1º
de abril de 2006, e o úl ti mo em 1º de ou tu bro de 2022;

– dos ju ros: pa gos em 1º de abril e 1º de ou tu bro
de cada ano, sen do a pri me i ra par ce la de ju ros cal cu-
la da a par tir de 1º de abril de 1998, com ca pi ta li za ção
se mes tral;

d) taxa de ju ros: LIBOR, acres ci da de mar gem
de 0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por cen to);

e) ju ros de mora: 1% (um por cen to) a.a. aci ma
da taxa de ju ros, ca pi ta li za dos se mes tral men te.

Art. 3º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da
pre sen te au to ri za ção é de 540 (qui nhen tos e qua-
ren ta) dias, con ta dos a par tir de sua pu bli ca ção.

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

Sala das Co mis sões, de no vem bro de 2000. – 
Se na dor José Edu ar do Du tra.

PARECER Nº 670, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº401, de 2002
,do Pre si den te da Re pú bli ca, so li ci tan do
seja au to ri za da a edi ção de Re so lu ção
re ti fi ca tó ria da Re so lu ção nº 57, de 1995,
do Se na do Fe de ral, am pli an do o li mi te fi -
xa do para a exe cu ção do Pro gra ma de
Emis são e Co lo ca ção de Tí tu los de Res-
pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal no
Exte ri or, ins ti tu í do pela Re so lu ção nº 87.
de 1994. do Se na do Fe de ral.

Relator: Se na dor Geraldo Melo

I – Re la tó rio

É en ca mi nha da para apre ci a ção do Se na do Fe -
de ral, por in ter mé dio da Men sa gem nº 166, de 2002,
so li ci ta ção do Pre si den te da Re pú bli ca, para que seja 
au to ri za da a am pli a ção do li mi te fi xa do para a exe cu-
ção do Pro gra ma de Emis são e Co lo ca ção de Tí tu los
de Res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal no Exte ri-
or, ins ti tu í do pela Re so lu ção nº 87, de 1994, do Se na-
do Fe de ral.
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A Re so lu ção nº 87, de 1994, foi subs ti tu í da pela
Re so lu ção nº 57, de 1995, que, além de es ti pu lar li mi-
te para aque las emis sões, de fi niu os ter mos, as con -
di ções fi nan ce i ras e as exi gên ci as a se rem ob ser va-
das na exe cu ção do re fe ri do pro gra ma. O li mi te ori gi-
nal fi xa do pela Re so lu ção nº 57, de 1995, que era de
US$5.000.000.000,00 (cin co bi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca) foi, por três ve zes, ob je to
de ele va ção, con for me de ter mi nou as Re so lu ções nº
51, de 1997, nº 23, de 1999, e nº 74, de 2000.

A Men sa gem nº 166, de 2002, que teve por base 
ple i to ori gi ná rio do Ban co Cen tral do Bra sil, so li ci ta
au to ri za ção para nova am pli a ção do re fe ri do

Li mi te, dos atu a is US$ 30.000.000.000,00 (trin -
ta bi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri-
ca) para US$ 40.000.000.000,00 (qua ren ta bi lhões de 
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

É o re la tó rio.

II – Voto

Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com
o art. 393, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, a ini ci a ti va de pro je to de re so lu ção que im pli-
que o exer cí cio da com pe tên cia pri va ti va do Se na do
Fe de ral de au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za
fi nan ce i ra de in te res se da União.

A exe cu ção do Pro gra ma de Emis são e Co lo ca-
ção de Tí tu los de Res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci-
o nal no Exte ri or, le va da a efe i to até a pre sen te data,
tem seus re sul ta dos e al can ces de ta lha da men te
acom pa nha dos pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos dos 
re la tó ri os tri mes tra is que lhe são en vi a dos pelo Mi nis-
té rio da Fa zen da. Essas in for ma ções dão con ta das
ca rac te rís ti cas de cada ope ra ção re a li za da e da des -
ti na ção dada aos re cur sos cap ta dos, em con for mi da-
de com a Re so lu ção nº 57, de 1995, que, en tre ou tros
as pec tos ali de fi ni dos e exi gi dos, tra ta da ne ces si da-
de do co nhe ci men to des ta Casa so bre os ga nhos ad -
vin dos com essa mo da li da de de ad mi nis tra ção do
pas si vo da União.

É mar can te nes se pro gra ma, sua con tri bu i ção
para a so li dez do con ce i to do País no mer ca do fi nan-
ce i ro in ter na ci o nal, de mar can do um es pa ço pró prio e
opor tu no ao País nas mais va ri a das oca siões e cir -
cuns tân ci as que li mi tam ou res trin jam seu aces so a
esse mer ca do de ca pi ta is.

Acre di ta mos ser van ta jo sa para o País a con ti-
nu i da de da exe cu ção do pro gra ma, so bre tu do pe las
ex pec ta ti vas de al te ra ções do qua dro fi nan ce i ro ex-
ter no, que exi gi rão pron ta e per ti nen te res pos ta do

País às no vas e opor tu nas con di ções que se po dem
apre sen tar no mer ca do in ter na ci o nal de ca pi ta is.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, por
in ter mé dio do Pa re cer PGFN/COF nº 1.064/2002, e a
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, em seu

Pa re cer STN/CODIP nº 203, de 29 de abril de
2002, ma ni fes ta ram-se, res pec ti va men te, pela ine xis-
tên cia de óbi ces le ga is e pela per ti nên cia do ple i to do
Ban co Cen tral do Bra sil.

Pelo ex pos to, voto pela apro va ção do pe di do de
am pli a ção do li mi te au to ri za do para o Pro gra ma de
Emis são e Co lo ca ção de Tí tu los de Res pon sa bi li da de
do Te sou ro Na ci o nal no Exte ri or, con for me cons ta da
Men sa gem nº 166, de 2002, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 43 , DE 2002

Ele va para US$40.000.000.000,00
(qua ren ta bi lhões de dó la res dos Esta-
dos Uni dos da Amé ri ca) o va lor a que se
re fe rem os arts. 1º e 2º “a”, da Re so lu ção
nº 57, de 1995, al te ra da pe las Re so lu ções
nº 51, de 1997, nº 23, de 1999, e nº 74, de
2000, do Se na do Fe de ral.

O Senado Federal re sol ve:
Art. 1º É ele va do para US$40.000.000.000,00

(qua ren ta bi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca) o va lor a que se re fe rem os arts. 1º e 2º “a”,
da Re so lu ção nº 57, de 1995, al te ra da pe las Re so lu-
ções nº 51, de 1997, nº 23, de 1999, e nº 74, de 2000,
do Se na do Fe de ral, que pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

Art. 1º É a União au to ri za da, nos ter mos
da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe -
de ral, a exe cu tar Pro gra ma de Emis são e Co -
lo ca ção de Tí tu los de Res pon sa bi li da de do
Te sou ro Na ci o nal no Exte ri or, no va lor equi va-
len te a até US$40.000.000.000,00 (qua ren ta
bi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), des ti nan do-se os re cur sos à subs ti-
tu i ção da dí vi da mo bi liá ria in ter na por dí vi da
ex ter na a me no res cus tos e ma i o res pra zos.

Art. 2º ....................................................
a) mon tan te da emis são e co lo ca ção

dos tí tu los: até US$40.000.000.000,00 (qua -
ren ta bi lhões de dó la res dos Esta dos Uni-
dos da Amé ri ca), ou seu equi va len te em ou -
tras mo e das, co lo ca dos de uma só vez ou
par ce la da men te;

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

Sala da Co mis são, – Ge ral do Melo.

PARECER Nº 671, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 170, de 2002 
(Men sa gem nº 419, de 28 de maio de 2002
na ori gem), do Pre si den te da Re pú bli ca,
so li ci tan do que a União seja au to ri za da a 
pres tar ga ran tia na ope ra ção de cré di to
ex ter no no va lor equi va len te a
US$100.000.000,00 (cem mi lhões de dó la-
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca) de
prin ci pal, a ser con tra ta da en tre o Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co
e So ci al (BNDES) e o Nor dic Invest ment
Bank (NIB), des ti na da a fi nan ci ar o Pro je-
to de Fi nan ci a men to à Indús tria no Âmbi -
to do Pro gra ma Mul tis se to ri al.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio

Por in ter mé dio da Men sa gem nº 170, de 2002
(Men sa gem nº 419, de 28 de maio de 2002, na ori -
gem), o Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta que a União
seja au to ri za da a pres tar ga ran tia na ope ra ção de
cré di to ex ter no no va lor equi va len te a
US$100.000.000,00 (cem mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca) de prin ci pal, a ser con -
tra ta da en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al (BNDES) e o Nor dic Invest ment
Bank (NIB), des ti na da a fi nan ci ar o Pro je to de Fi nan-
ci a men to à Indús tria no Âmbi to do Pro gra ma Mul tis-
se to ri al.

I.1 – Inte gram a Men sa gem, cujo pro ces sa do
abran ge as fo lhas 1 a 231, os se guin tes do cu-
men tos:

a) có pia da Expo si ção de Mo ti vos nº MF 113, de
20 de maio de 2002, do Mi nis tro de Esta do da Fa zen-
da, às fo lhas 2 e 3;

b) có pia do Pa re cer PGFN/COF/ nº 1.671/2002,
de 16 de maio de 2002, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa -
zen da Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi-
na o as pec to le gal das mi nu tas con tra tu a is, às fo lhas
1-A a 7;

c) có pia do Pa re cer STN/COREF/GERH nº 166, 
de 15 de abril de 2002, da Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi na o pe di-
do de con ces são de ga ran tia da União em ter mos do
mé ri to da ope ra ção de cré di to e dos li mi tes de en di vi-
da men to da União, às fo lhas 8 a 14;

d) có pia da De ci são nº Dir. 239/2002-BNDES,
de 15 de abril de 2002, da Di re to ria do BNDES, au to ri-
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zan do a ce le bra ção da ope ra ção de cré di to en tre o
BNDES e o Nor dic Invest ment Bank (NIB), às fo lhas
15 a 17;

e) có pia do Pa re cer AJ/SUP – 2/2, de 29 de abril
de 2002, da Área Ju rí di ca da Su pe rin ten dên cia do
BNDES, em cum pri men to a exi gên ci as da Por ta ria nº
497, de 27 de agos to de 1990, al te ra da pela Por ta ria
nº 650, de 1º de ou tu bro de 1992, am bas do Mi nis tro
de Esta do da Eco no mia, Fa zen da e Pla ne ja men to, às 
fo lhas 18 a 20;

f) có pia do Ofí cio De cec/Di o pe/Su a ut-2002/083,
de 04 de mar ço de 2002, do De par ta men to de Ca pi ta-
is Estran ge i ros e Câm bio (DECEC) do Ban co Cen tral
do Bra sil à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal
do Mi nis té rio da Fa zen da, in for man do o cre den ci a-
men to do BNDES para ne go ci ar a ope ra ção de cré di-
to no ex te ri or, às fo lhas 21 e 22;

g) có pia do De cre to nº 4.133, de 14 de fe ve re i ro
de 2002, que pro mul ga o Acor do-Qu a dro de Co o pe-
ra ção Fi nan ce i ra en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Ban co Nór di co de Inves ti men to, ce le bra do
em Hel sin ki, em 17 de se tem bro de 1999, às fo lhas 23 
a 26;

h) có pia do Ofí cio nº 1772, STN/COREF/
GERFI, de 15 de abril de 2002, da Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da à Ge rên cia
de Ope ra ções com Orga nis mos Inter na ci o na is do
BNDES, in for man do o en ca mi nha men to do pro ces so
à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal do Mi nis-
té rio da Fa zen da, com pa re cer fa vo rá vel, às fo lhas 27
e 28;

i) có pia do Ofí cio De cec/Di o pe/Su a ut-2002/082,
de 4 de mar ço de 2002, do De par ta men to de Ca pi ta is
Estran ge i ros e Câm bio – DECEC do Ban co Cen tral
do Bra sil à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis-
té rio da Fa zen da, in for man do o cre den ci a men to do
BNDES para ne go ci ar a ope ra ção de cré di to no ex te-
ri or, às fo lhas 29 e 30;

j) có pia da Car ta GF/GORIN nº 011/2002, de 23
de ja ne i ro de 2002, da Ge rên cia de Ope ra ções com
Orga nis mos Inter na ci o na is do BNDES à Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen-
da, en ca mi nhan do do cu men ta ção, às fo lhas 31 e 32;

l) có pia do Pa re cer nº 58 COREF/DIAFE, de 4
de mar ço de 2002, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi na a ca pa ci da de
de pa ga men to do BNDES, in cor po ran do in for ma ções
pres ta das pelo Ban co, às fo lhas 33 a 49;

m) có pia do do cu men to Aná li se dos Li mi tes de
Endi vi da men to da União, ela bo ra do pela Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da à luz

das exi gên ci as da Re so lu ção nº 96, de 15 de de zem-
bro de 1989, do Se na do Fe de ral, que dis põe so bre li -
mi tes glo ba is para as ope ra ções de cré di to ex ter no e
in ter no da União, de suas au tar qui as e de ma is en ti da-
des con tro la das pelo Po der Pú bli co Fe de ral e es ta be-
le ce li mi tes e con di ções para a con ces são da ga ran tia
da União em ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no, e
da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000,
que es ta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli cas vol ta das
para a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal e dá ou tras
pro vi dên ci as, às fo lhas 50 a 66;

n) có pia do do cu men to Re sul ta do do Te sou ro
Na ci o nal, de res pon sa bi li da de da Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, de mons-
tran do a exe cu ção fi nan ce i ra do Te sou ro Na ci o nal re -
la ti va men te ao mês de fe ve re i ro de 2002, às fo lhas 67
a 141;

o) có pia da mi nu ta do Con tra to de Emprés ti mo a 
ser ce le bra do en tre o BNDES e o Nor dic Invest ment
Bank (NIB), tex to em in glês, às fo lhas 142 a 159;

p) có pia da mi nu ta do Con tra to de Ga ran tia a
ser ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Nor dic Invest ment Bank (NIB), tex to em in glês, às
fo lhas 160 a 168;

q) có pia da mi nu ta do Con tra to de Emprés ti mo a 
ser ce le bra do en tre o BNDES e o Nor dic Invest ment
Bank (NIB), tex to em por tu guês, às fo lhas 169 a 210;

r) có pia da mi nu ta do Con tra to de Ga ran tia a ser
ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Nor dic Invest ment Bank (NIB), tex to em por tu guês, às 
fo lhas 211 a 229;

s) Avi so nº 467 – C. Ci vil, de 28 de maio de 2002, 
do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca
ao Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral, en ca mi-
nhan do a Men sa gem Pre si den ci al, à fo lha 230;

t) de cla ra ção do re ce bi men to da Men sa gem
Pre si den ci al pela Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, de
29 de maio de 2002, à fo lha 231.

1.2 – Em con for mi da de com o Ofí cio De cec/Di o-
pe/Su a ut nº 2002/82, do De par ta men to de Ca pi ta is
Estran ge i ros (DECEC) do Ban co Cen tral do Bra sil,
com ple men ta do pelo Pa re cer STN/COREF/GERFI nº
166, de 2002, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do
Mi nis té rio da Fa zen da, a ope ra ção de cré di to ex ter no
tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

a) de ve dor: Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES);

b) cre dor: Nor dic Invest ment Bank (NIB);
c) ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
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d) va lor: até US$100.000.000,00 (cem mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

e) de sem bol so: até 2 (dois) anos após a data de
as si na tu ra, em uma ou mais tran ches não in fe ri o res
a US$ 10.000.000,00 (dez mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

f) pra zo: 180 (cen to e oi ten ta) me ses;
g) ca rên cia: 66 (ses sen ta e seis) me ses;
h) ju ros: até 1% a.a. (um por cen to ao ano) aci -

ma da Li bor de 6 (seis) me ses para dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca;

i) com mit ment fee: 0,5% a.a. (cin co dé ci mos por
cen to ao ano) so bre o sal do não de sem bol sa do do
em prés ti mo;

j) front-end-fee: 0,2% (dois dé ci mos por cen to)
so bre o va lor do con tra to;

l) con di ções de pa ga men to:
– do prin ci pal: em vin te par ce las se mes tra is,

con se cu ti vas e tan to quan to pos sí vel igua is, de ven do
ser pa gas no dia 15 dos me ses de mar ço e se tem bro,
ven cen do-se a pri me i ra na pri me i ra data de pa ga-
men to em 2008 e a úl ti ma na se gun da data de pa ga-
men to em 2017;

– dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos;
– da comt nit ment fee: jun ta men te com os ju ros;
– da front-end-fee: si mul ta ne a men te ao de sem-

bol so.

II – Aná li se

Com pe te a esta co mis são, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com
o art. 393, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, a ini ci a ti va de pro je to de re so lu ção que im pli-
que o exer cí cio da com pe tên cia pri va ti va do Se na do
Fe de ral de au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za
fi nan ce i ra de in te res se da União.

O Pa re cer STN/COREF/GERFI nº 166, de 2002,
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da
Fa zen da, res sal ta que o Pro je to de Fi nan ci a men to à
Indús tria no Âmbi to do Pro gra ma Mul tis se to ri al foi
iden ti fi ca do como pas sí vel de ob ten ção de fi nan ci a-
men to ex ter no pela Co mis são de Fi nan ci a men tos
Exter nos (COFIEX), cuja de ci são foi ho mo lo ga da
pelo Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to e Orça men-
to, me di an te a Re co men da ção nº 614, de 18 de de -
zem bro de 2001, com o cus to to tal de
US$200.000.000,00 (du zen tos mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), sen do US$
100.000.000,00 (cem mi lhões de dó la res dos Esta-
dos Uni dos da Amé ri ca) apor ta dos pelo Nor dic

Invest ment Bank (NIB) e US$100.000.000,00 (cem
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca)
pro ve ni en tes do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al (BNDES), a tí tu lo de con tra par ti-
da fi nan ce i ra.

Se gun do o pa re cer “...o ob je ti vo ge ral do Pro-
gra ma Mul tis se to ri al é fi nan ci ar pro je tos de em pre sas
pri va das na ci o na is de mú tuo in te res se dos pa í ses
nór di cos e do Bra sil, apo i a dos di re ta men te pelo
BNDES, de for ma a aten der às ne ces si da des de in-
ves ti men tos dos be ne fi ciá ri os fi na is, as sim como in-
ten si fi car seu pro ces so de mo der ni za ção”. No que se
re fe re ao pro je to em apre ço, “...es pe ra-se ... atin gir os
se guin tes ob je ti vos:

i. ins ta la ção, mo der ni za ção, ex pan são
e di ver si fi ca ção do se tor pro du ti vo pri va do
bra si le i ro;

ii. ma i or uti li za ção da ca pa ci da de pro-
du ti va ins ta la da no País, bem como au men-
to no ní vel de em pre go e de ex por ta ções no 
se tor pro du ti vo bra si le i ro;

iii. me lho ria dos pa drões de qua li da de
e pre ço dos pro du tos a se rem ofer ta dos;

iv. mo der ni za ção da in fra-es tru tu ra e
me lho ria dos ser vi ços de te le co mu ni ca ção,
ener gia e trans por tes; e

v. re es tru tu ra ção pro du ti va com vis tas
a es ti mu lar a com pe ti ção no mer ca do in ter-
no”.

Infor ma, ain da, o pa re cer, que:
1. as ati vi da des do Pro je to de Fi nan ci a men to à

Indús tria no Âmbi to do Pro gra ma Mul tis se to ri al fo ram
in clu í das na Lei nº 9.989, de 21 de ju lho de 2000, que
dis põe so bre o Pla no Plu ri a nu al da União 2000/2003,
sob a ru bri ca Fi nan ci a men to à Indús tria, do Pro gra ma
Bra sil Clas se Mun di al, no va lor to tal, pre vis to para o
pe río do 2000/2003, de R$16.000.000.000,00 (de zes-
se is bi lhões de re a is);

2. o De par ta men to de Co or de na ção e Con tro le
das Empre sas Esta ta is (DEST/MP), in for mou que no
Pro gra ma de Dis pên dios Glo ba is (PDG) para 2002, do 
BNDES, apro va do pelo De cre to nº 4.068, de 27 de de -
zem bro de 2001, es tão pre vis tas cap ta ções de re cur-
sos ex ter nos no va lor de R$8.425.000.000,00 (oito bi -
lhões, qua tro cen tos e vin te e cin co mi lhões de re a is),
onde se in se re a pre ten di da ope ra ção de cré di to;

3. há mar gem, nos li mi tes de en di vi da men to da
União, pre vis tos nos arts. 3º, in ci sos I e II, e 4º da Re -
so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral, para a
con ces são da ga ran tia ple i te a da;
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4. re la ti va men te à ca pa ci da de de pa ga men to, é
sa tis fa tó ria a si tu a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra do
Bndes, nada ha ven do a opor à con tra ta ção da ope ra-
ção de cré di to;

5. em aten di men to ao dis pos to nos arts. 47 e 48
da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 27 da Lei nº 8.036,
de 1990, cons tam do pro ces so có pi as dos se guin tes
do cu men tos:

– Cer ti dão Ne ga ti va de Dé bi to, emi ti da pelo
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS), em 20 de
mar ço de 2002, com va li da de para 60 (ses sen ta)
dias;

– Cer ti fi ca do de Re gu la ri da de do Fun do de Ga -
ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS) – CRF, emi ti do
pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral em 25 de mar ço de
2002, com va li da de até 25 de abril de 2002;

6. fo ram, tam bém, ane xa das ao pro ces so có pi-
as da Cer ti dão Ne ga ti va quan to á Dí vi da Ati va da
União, emi ti da em 5 de abril de 2002, com va li da de
para 30 (trin ta) dias, e da Cer ti dão Po si ti va de Tri bu-
tos e Con tri bu i ções Fe de ra is ad mi nis tra dos pela Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, com efe i tos de cer ti dão
ne ga ti va e va li da de até 22 de abril de 2002;

7. con sul ta por meio ele trô ni co não in di cou a
exis tên cia de dé bi tos pen den tes de re gu la ri za ção do 
Bndes jun to à União e en ti da des da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral, não ha ven do, tam bém, re gis tro de
pen dên ci as do Bndes no âm bi to de SIAFI, re la ti va-
men te à pres ta ção de con tas de re cur sos re ce bi dos
da União;

8. não há re gis tro de com pro mis sos hon ra dos
pelo Te sou ro Na ci o nal em nome do Bndes em ope-
ra ções ga ran ti das nos úl ti mos dois anos;

9. nos ter mos do in ci so I do § 1º do art. 40 da
Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, não cabe vin cu-
la ção de con tra ga ran ti as por ser o Bndes em pre sa
pú bli ca cujo ca pi tal per ten ce in te gral men te à União;

10. as obri ga ções con tra tu a is cons tan tes das
mi nu tas dos con tra tos de em prés ti mo e de ga ran tia
são pas sí ve is de cum pri men to pe las par tes en vol vi-
das, não atri bu in do ao Te sou ro Na ci o nal ris co su pe-
ri o res àque les nor mal men te as su mi dos em ope ra-
ções já con tra ta das com Orga nis mos mul ti la te ra is;

11. foi ve ri fi ca da a ob ser vân cia, por par te da
União, das de ma is res tri ções es ta be le ci das na Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000, para a con ces são da
ple i te a da ga ran tia.

Con clu in do o seu Pa re cer, a STN de cla ra nada
ter a opor à con ces são da ga ran tia pela União.

O Pa re cer PGFN/COF/ nº 1.671/2002, da Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal do Mi nis té rio
da Fa zen da, de ou tra par te, de cla ra, com base nas in -
for ma ções con ti das no pro ces sa do, que fo ram obe de-
ci das as for ma li da des pré vi as à con tra ta ção, pres cri-
tas na Cons ti tu i ção Fe de ral, na Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, no De cre to-Lei nº 1.312, de 
15 de fe ve re i ro de 1974, na Lei Com ple men tar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, e nos de ma is dis po si ti vos le ga-
is e re gu la men ta res per ti nen tes.

O Pa re cer da PGFN in for ma, tam bém, que “A
mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las ad mis sí ve is se-
gun do a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob ser va do
o pre ce i to con ti do no art. 5º da Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção con -
tra tu al de na tu re za po lí ti ca, aten ta tó ria à so be ra nia
na ci o nal e à or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção
e às leis do País, bem as sim que im pli que com pen-
sa ção au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos“.

Cum pre es cla re cer, fi nal men te, que, ten do em
vis ta o dis pos to no art. 13 da Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, e por se tra tar o BNDES
de uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral, suas ope ra-
ções de cré di to não es tão su je i tas aos li mi tes fi xa-
dos na mes ma re so lu ção, ca ben do, por tan to, ao Se -
na do Fe de ral, au to ri zar, na pre sen te opor tu ni da de,
ape nas a con ces são da ga ran tia da União.

III – Voto

Com base no ex pos to, e con si de ran do a ex pres-
si va re le vân cia do Pro je to de Fi nan ci a men to à Indús -
tria no Âmbi to do Pro gra ma Mul tis se to ri al, ma ni fes-
to-me fa vo ra vel men te a que se au to ri ze a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a pres tar a ga ran tia so li ci ta da,
nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 44, DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a pres tar ga ran tia na ope ra ção de
cré di to ex ter no a ser con tra ta da en tre o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al (BNDES) e o Nor dic
Invest ment Bank (NIB), no va lor de
US$100.000.00,00 (cem mi lhões de dó la-
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
des ti nan do-se os re cur sos a fi nan ci ar o
Pro je to de Fi nan ci a men to à Indús tria no
Âmbi to do Pro gra ma Mul tis se to ri al.
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O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É au to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do

Bra sil, nos ter mos da Re so lu ção nº 96, de 1989, do
Se na do Fe de ral, a pres tar ga ran tia na ope ra ção de
cré di to ex ter no a ser con tra ta da en tre o Ban co Na ci o-
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
(BNDES) e o Nor dic Invest ment Bank (NIB), no va lor
de US$100.000.000,00 (cem mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), des ti nan do-se os re cur-
sos a fi nan ci ar o Pro je to de Fi nan ci a men to à Indús tria
no Âmbi to do Pro gra ma Mul tis se to ri al.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to ex ter no a que se
re fe re o ar ti go an te ri or tem as se guin tes ca rac te rís ti-
cas:

– ab de ve dor: Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES);

– ab cre dor: Nor dic Invest ment Bank (NIB);
– ab ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
– ab va lor: até US$100.000.000,00 (cem mi-

lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);
– ab de sem bol so: até 2 (dois) anos após a data

de as si na tu ra, em uma ou mais tran ches não in fe ri o-
res a US$10.000.0,00,00 (dez mi lhões de dó la res dos 
Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

f) pra zo: 180 (cen to e oi ten ta) me ses;
g) ca rên cia: 66 (ses sen ta e seis) me ses;
h) ju ros: até 1% a.a. (um por cen to ao ano) aci -

ma da Li bor de 6 (seis) me ses para dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca;

i) com mit ment fee: 0,5% a.a. (cin co dé ci mos por
cen to ao ano) so bre o sal do não de sem bol sa do do
em prés ti mo;

j) front-end-fee: 0,2% (dois dé ci mos por cen to)
so bre o va lor do con tra to;

l) con di ções de pa ga men to:

– do prin ci pal: em vin te par ce las se mes tra is,
con se cu ti vas e tan to quan to pos sí vel igua is, de ven-
do ser pa gas no dia 15 dos me ses de mar ço e se-
tem bro, ven cen do-se a pri me i ra na pri me i ra data de
pa ga men to em 2008 e a úl ti ma na se gun da data de
pa ga men to em 2017;

– dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos;
– da com mit ment fee: jun ta men te com os ju ros;
– da front-end-fee: si mul ta ne a men te ao de sem-

bol so.
Art. 3º A au to ri za ção con fe ri da pelo art. 1º de ve-

rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de qui nhen tos e qua -
ren ta dias con ta dos da data da pu bli ca ção des ta re so-
lu ção.

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

Sala da Co mis são, – Se na dor Ge ral do Melo,
Re la tor.
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PARECER Nº 672, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, so bre a Men sa gem nº 190, de 2002
(Men sa gem nº 495, de 2002, na ori gem), que 
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, com ga ran tia
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor
to tal equi va len te a US$22.500.000,00 (vin te
e dois mi lhões e qui nhen tos mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin -
ci pal, en tre o Go ver no do Esta do do Rio
Gran de do Nor te e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
(BIRD), des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan-
ci a men to par ci al da se gun da fase do Pro je-
to de Com ba te à Po bre za Ru ral –  PCPR-II.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I –  Re la tó rio

Por in ter mé dio da Men sa gem nº 190, de 2002
(Men sa gem nº 495, de 2002, na ori gem), o Pre si den te
da Re pú bli ca so li ci ta que seja au to ri za da a con tra ta ção
de ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor to tal equi va len te a
US$22.500.000,00 (vin te e dois mi lhões e qui nhen tos
mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci-
pal, en tre o Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Nor te
e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol-
vi men to (BIRD), des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a-
men to par ci al da se gun da fase do Pro je to de Com ba te
à Po bre za Ru ral –  PCPR-II.

I.1 –  Do cu men ta ção que com põe a Men sa gem

Inte gram a Men sa gem, cujo pro ces sa do con-
tém 232 fo lhas, os se guin tes do cu men tos:

a)có pia da Expo si ção de Mo ti vos nº 134/MF, de
7 de ju nho de 2002, do Mi nis tro de Esta do da Fa zen-
da, às fo lhas 2 a 5;

b) Avi so nº 566-C. Ci vil, de 18 de ju nho de 2002,
do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca
ao Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral, en ca mi-
nhan do a Men sa gem Pre si den ci al, à fo lha 6;

c) có pia do Pa re cer PGFN/COF/nº 1.878/2002, de 
7 de ju nho de 2002, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi na o as -
pec to le gal das mi nu tas con tra tu a is, às fo lhas 8 a 15;

d) có pia do Pa re cer STN/COREF/GERFI nº
509, de 27 de de zem bro de 2001, da Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que con -
tém ma ni fes ta ção da re fe ri da Se cre ta ria a res pe i to do 

pe di do de con ces são de ga ran tia da União para a
ope ra ção de cré di to ex ter no, às fo lhas 16 a 24;

e) có pia do Pa re cer STN/COAFI nº 206/2002, de
8 de maio de 2002, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi na o pe di do de
au to ri za ção do Esta do do Rio Gran de do Nor te para
con tra tar a ope ra ção de cré di to, às fo lhas 25 a 30;

f) có pia do Pa re cer STN/COREF nº 228, de 15
de maio de 2002, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
do Mi nis té rio da Fa zen da, que con tém ma ni fes ta ção
com ple men tar da re fe ri da Se cre ta ria a res pe i to do
pe di do de con ces são de ga ran tia da União para a
ope ra ção de cré di to ex ter no, às fo lhas 31 e 32;

g) có pia do do cu men to Re sul ta do do Te sou ro
Na ci o nal, de res pon sa bi li da de da Se cre ta ria do Te sou-
ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que de mons tra
a exe cu ção fi nan ce i ra do Te sou ro Na ci o nal re la ti va-
men te ao mês de abril de 2002, às fo lhas 33 a 56;

h) có pia da aná li se dos Li mi tes de Endi vi da men-
to da União, re fe ren te a de zem bro de 2001, ela bo ra da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da
Fa zen da à luz das exi gên ci as da Re so lu ção nº 96, de
15 de de zem bro de 1989, do Se na do Fe de ral, e da Lei 
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, às fo -
lhas 57 a 67;

i) có pia de cer ti dão ex pe di da pela Se cre ta ria
Ge ral do Tri bu nal de Con tas do Esta do do Rio Gran de
do Nor te, em aten di men to a exi gên ci as da Re so lu ção
nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, e da Lei Com ple-
men tar nº 101, de 2000, às fo lhas 68 e 69;

j) có pia de pa re cer téc ni co da Se cre ta ria de Esta -
do da Ação So ci al (SEAS), do Go ver no do Esta do do
Rio Gran de do Nor te, es pe ci fi can do con di ções de re a li-
za ção da ope ra ção de cré di to, às fo lhas 70 a 91;

l) có pia de duas cer ti dões ex pe di das pela Se-
cre ta ria Ge ral do Tri bu nal de Con tas do Esta do do Rio 
Gran de do Nor te, com ple men tan do in for ma ções re la-
ti va men te à cer ti dão a que se re fe re à alí nea i, às fo -
lhas 92 e 93;

m) có pia da Lei Esta du al nº 7.800, de 29 de de -
zem bro de 1999, do Esta do do Rio Gran de do Nor te,
que Dis põe so bre o Pla no Plu ri a nu al –  PPA para o qua -
driê nio 2000-2003, e dá ou tras pro vi dên ci as, à fo lha 94;

n) có pia do Ofí cio DECEC/DIOPE/SUAUT-
2001/339, de 29 de no vem bro de 2001, do De par ta-
men to de Ca pi ta is Estran ge i ros e Câm bio –  DECEC
do Ban co Cen tral do Bra sil à Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, in for man do o cre -
den ci a men to do Go ver no do Esta do do Rio Gran de
do Nor te para ne go ci ar a ope ra ção de cré di to no ex te-
ri or, às fo lhas 95 e 96;
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o) có pia de in for ma ções com ple men ta res re la ti-
vas ao Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru ral e à ope -
ra ção de cré di to, às fo lhas 97 a 143;

p) có pia da mi nu ta do Con tra to de Emprés ti mo a
ser ce le bra do en tre o Ban co Inter na ci o nal para Re cons-
tru ção e De sen vol vi men to (BIRD) e o Esta do do Rio
Gran de do Nor te, tex to em in glês, às fo lhas 144 a 195;

q) có pia da mi nu ta do Con tra to de Ga ran tia a ser
ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi-
men to (BIRD), tex to em por tu guês, às fo lhas 196 a 198;

r) có pia da mi nu ta do Con tra to de Emprés ti mo a
ser ce le bra do en tre o Ban co Inter na ci o nal para Re-
cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD) e o Esta do do
Rio Gran de do Nor te, tex to em por tu guês, às fo lhas
199 a 230;

s) es pe ci fi ca ção de re fe rên cia a atos nor ma ti-
vos, à fo lha 231;

t) de cla ra ção do re ce bi men to da Men sa gem
Pre si den ci al pela Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, de
19 de ju nho de 2002, à fo lha 232.

I.2 – Con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção de cré-
di to ex ter no

Em con for mi da de com o Pa re cer STN/Co-
ref/Ger fi nº 509, de 2001, da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, com ple men ta do
pelo Ofí cio De cec/Di o pe/Su a ut-2001/339, do De par-
ta men to de Ca pi ta is Estran ge i ros (De cec) do Ban co
Cen tral do Bra sil, são as se guin tes as con di ções fi -
nan ce i ras da ope ra ção de cré di to ex ter no:

a) de ve dor: Go ver no do Esta do do Rio Gran de
do Nor te;

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

c) ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
d) va lor: US$22.500.000,00 (vin te e dois mi-

lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca);

e) mo da li da de de em prés ti mo: sin gle cur rency
loan (mo e da úni ca – dó lar dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca) com taxa de de ju ros va riá vel (Li bor acres-
ci da de spre ad) e es que ma de amor ti za ção le vel re -
pay ment of prin ci pal.

f) o pra zo de de sem bol so: li mi te: 31 de de zem-
bro de 2005;

g) data fixa para pa ga men tos: 15 de mar ço e 15
de se tem bro;

h) amor ti za ção: vin te par ce las se mes tra is, con se-
cu ti vas, no va lor de US$1.125.000,00 (um mi lhão, cen to

e vin te e cin co mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca) cada uma, ven cen do-se a pri me i ra em 15 de se-
tem bro de 2007 e a úl ti ma em 15 de mar ço de 2017;

i) ju ros: exi gi dos se mes tral men te cal cu la dos
com base na Li bor se mes tral para dó lar dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, acres ci dos de um spre ad cons ti-
tu í do de 0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por
cen to ao ano), so ma da ou di mi nu í da a di fe ren ça en tre
a mar gem mé dia de cap ta ção do Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD) para
co brir em prés ti mos em sin gle cur rency e a Li bor,
tam bém para o pe río do, apu ra dos du ran te os seis
me ses an te ri o res aos res pec ti vos ven ci men tos;

j) co mis são de com pro mis so: 0,75% a.a. (se ten-
ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre os sal -
dos de ve do res não de sem bol sa dos do em prés ti mo,
exi gi da se mes tral men te nas mes mas da tas do pa ga-
men to dos ju ros, en tran do em vi gor ses sen ta dias
após a as si na tu ra do con tra to;

l) co mis são à vis ta: 1% (um por cen to) so bre o
mon tan te to tal do em prés ti mo, sa ca dos da con ta do
em prés ti mo após a as si na tu ra do con tra to.

II – Aná li se
Com pe te a esta co mis são, nos ter mos do art.

52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com
o art. 393, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, a ini ci a ti va de pro je to de re so lu ção que im pli-
que o exer cí cio da com pe tên cia pri va ti va do Se na do
Fe de ral de au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za
fi nan ce i ra de in te res se da União.

Pro ce de-se, em se gui da, ao exa me dos pa re ce-
res STN/Co ref/Ger fi nº 509, de 2001, e PGFN/COF/nº 
1.878/2002, es sen ci a is à com pre en são das con di-
ções sub ja cen tes à pre sen te ope ra ção de cré di to.

II.1 – Pa re cer STN/COREF/GERFI Nº 509, de 2001
O Pare cer STN/Co ref/Gerfl nº 509, de 2001, da

Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen-
da, res sal ta que o Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru ral
do Rio Gran de do Nor te II – PCPR–II foi iden ti fi ca do
como pas sí vel de ob ten ção de fi nan ci a men to ex ter no
pela Co mis são de Fi nan ci a men tos Exter nos (COFIEX), 
cuja de ci são foi ho mo lo ga da pelo Mi nis tro de Esta do do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, me di an te a Re co-
men da ção nº 552, de 4 de de zem bro de 2000.

Se gun do o pa re cer, “... o Pro je to de Com ba te à
Po bre za Ru ral do Rio Gran de do Nor te – PCPR-II foi
con ce bi do e está ori en ta do para apo i ar a im ple men ta-
ção de ações de com ba te e re du ção dos efe i tos ma lé-
fi cos da po bre za ru ral, com me lho ri as sig ni fi ca ti vas
das con di ções de vida da po pu la ção ru ral do Esta do,
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por meio de in ves ti men tos co mu ni tá ri os de na tu re za
pro du ti va, in fra-es tru tu ra so ci al. O pro je to está di ri gi-
do a gru pos in te gra dos por agri cul to res em re gi me de
eco no mia fa mi li ar, pes ca do res, ar te sãos ou ou tros
gru pos de pes so as ocu pa das em ati vi da des afins,
des de que es tru tu ra dos em or ga ni za ções co mu ni tá ri-
as for mal men te cons tru í das“.

Re la ti va men te às dis po si ções da Lei Com ple-
men tar nº 101, de 2000, o pa re cer in for ma que:

1. Encon tra-se apen so ao pro ces so có pia do
Pla no Plu ri a nu al 2000-2003, ob je to da Lei Esta du al
nº 7.800, de 29 de de zem bro de 1999, bem como de -
cla ra ção do Go ver na dor do Esta do de que o pro je to
em pa u ta está in se ri do no Pro je to para Alí vio da Po -
bre za Ru ral, com va lor to tal pre vis to para o pe río do de 
R$20.182.000,00 (vin te mi lhões, cen to e oi ten ta e
dois mil re a is);

2. Encon tra-se no pro ces so De cla ra ção do Go -
ver na dor do Esta do in for man do que es tão de vi da-
men te as se gu ra dos, no pro je to de lei or ça men tá ria
para o exer cí cio de 2002, os re cur sos para o pro je to
em pa u ta;

3. A Lei Esta du al nº 7.952, de 5 de ju lho de
2001, au to ri zou o Po der Exe cu ti vo a con tra tar a pre -
sen te ope ra ção de cré di to, bem como a ofe re cer, em
con tra ga ran tia à ga ran tia da União, sua cota de re par-
ti ção cons ti tu ci o nal das re ce i tas tri bu tá ri as es ta be le-
ci das nos arts. 157 e 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com ple men ta das pe las re ce i tas pró pri as, nos ter mos
do art. 167, in ci so IV, da mes ma Cons ti tu i ção, ou, ain -
da, ou tras ga ran ti as ad mi ti das em di re i to;

4. No que diz res pe i to ao Pro gra ma de Ajus te
Fis cal do Se tor Pú bli co, a Co mis são de Con tro le e
Ges tão Fis cal (CCF), res pon sá vel pela aná li se de
ple i tos re la ti vos ao en di vi da men to con tin gen te da
União, au to ri zou a ne go ci a ção da ope ra ção de cré di to
em pa u ta, por meio da Re co men da ção nº 21/2001, de 
24 de ju lho de 2001;

5. Re la ti va men te aos li mi tes de en di vi da men to
do Esta do do Rio Gran de do Nor te, o ex pe di en te De -
dip/Gtrec-2001/192, do Ban co Cen tral do Bra sil, es-
cla re ce que o Esta do do Rio Gran de do Nor te está en -
qua dra do nos li mi tes fi xa dos nos arts. 5º, 6º e 7º da
Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral; no que 
se re fe re aos li mi tes de en di vi da men to da União, de
ou tra par te, há mar gem para a con ces são da ple i te a-
da ga ran tia nos li mi tes es ta be le ci dos pelo art. 3º, in ci-
sos I e II, e pelo art. 4º da Re so lu ção nº 96, de 1989,
do Se na do Fe de ral;

6. Re la ti va men te à aná li se da ca pa ci da de de
pa ga men to, con sig na da na Nota Téc ni ca STN/Co rem
nº 919, de 28 de se tem bro de 2001, o Esta do do Rio
Gran de do Nor te foi clas si fi ca do na ca te go ria “C”, in -

su fi ci en te, por tan to, para a con ces são da ga ran tia da
União; a nota in for ma, ain da, que o Esta do se en con-
tra adim plen te quan to às me tas e com pro mis sos as -
su mi dos com o Go ver no Fe de ral, con for me a úl ti ma
ava li a ção re a li za da, es tan do em tra je tó ria de ajus te,
com su pe rá vit pri má rio em 2000 27% su pe ri or ao re -
gis tra do em 1999, em ter mos re a is, e com a re la ção
Dí vi da/RLR ten do pas sa do de 0,64 em 1999 para
0,60 em 2000; é, as sim, pos sí vel o exa me da con ces-
são da ga ran tia da União, em ca rá ter ex cep ci o nal,
pelo Mi nis tro de Esta do da Fa zen da;

7. Con sul ta re a li za da por meio ele trô ni co in di cou a 
exis tên cia de dé bi to em nome de di ver sos ór gãos da
ad mi nis tra ção in di re ta do Esta do do Rio Gran de do
Nor te jun to à União e en ti da des con tro la das pelo Po der
Pú bli co Fe de ral; fo ram ane xa das ao pro ces so có pia da
Cer ti dão quan to à Dí vi da Ati va da União, vá li da até 18
de ja ne i ro de 2002, e Cer ti dão de Qu i ta ção de Tri bu tos
e Con tri bu i ções Fe de ra is, emi ti da em 28 de no vem bro
de 2001, vá li da por seis me ses; cons tam, ain da, do pro -
ces so có pi as dos se guin tes do cu men tos, con for me re -
que ri dos pe los arts. 47 e 48 da Lei nº 8.212, de 1991, e
no art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990:

– Cer ti dão Po si ti va de Dé bi to com Efe i to de Ne -
ga ti va, emi ti da pela Pre vi dên cia So ci al, de 10 de de -
zem bro de 2001, vá li da por ses sen ta dias;

– Cer ti fi ca do de Re gu la ri da de do Fun do de Ga -
ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS) –  CRF, emi ti do
pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, com va li da de até 19
de de zem bro de 2001;

8. Não há re gis tro de dé bi to, em nome do Esta do
do Rio Gran de do Nor te, em ope ra ções de cré di to já
ga ran ti das pela União; de ou tra par te, a Co or de na ção
Ge ral de Re la ção e Aná li se Fi nan ce i ra dos Esta dos e
Mu ni cí pi os (COREM) in for mou, por meio da Nota
Téc ni ca STN/Co rem nº 919, de 2001, que a pre sen te
ope ra ção de cré di to está in clu í da no Pro gra ma de
Ajus te Fis cal do Esta do, e que o mes mo se en con tra
adim plen te quan to às exi gên ci as do pro gra ma;

9. As con tra ga ran ti as a se rem con ce di das pelo
Esta do do Rio Gran de do Nor te à União, au to ri za das
pela Lei Esta du al nº 7.952, de 5 de ju lho de 2001,
con for me cons ta do item 3, aci ma, de ve rão ser for ma-
li za das me di an te con tra to a ser ce le bra do en tre a
União e o Esta do, po den do o Go ver no Fe de ral re ter
im por tân ci as ne ces sá ri as para sa tis fa ção dos com-
pro mis sos as su mi dos di re ta men te das con tas cen tra-
li za do ras da ar re ca da ção do Esta do; as con tra ga ran-
ti as ofe re ci das fo ram con si de ra das, pela Co ref, su fi ci-
en tes para res sar cir a União caso ela ve nha a hon rar
com pro mis so na con di ção de ga ran ti do ra da ope ra-
ção de cré di to.
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O Pa re cer STN/Co ref/Gerfl nº 509, de 2001,
acres cen ta, ain da, as se guin tes in for ma ções:

a) em seu item 10:
a1) o Tri bu nal de Con tas do Esta do (TCE) en ca-

mi nhou cer ti dões ates tan do o cum pri men to do dis-
pos to nos arts. 198 e 212 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
dos arts. 77, § 10, e 169, do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (ADCT), bem como dos
arts. 19 e 20 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000;

a2) o Tri bu nal de Con tas do Esta do (TCE) ates -
tou, tam bém, que o ple i te an te cum pre o dis pos to nos
arts. 1º e 2º da Re so lu ção nº 18, de 2001, do Se na do
Fe de ral;

a3) o Go ver na dor do Esta do de cla rou que as
con tas ain da não ana li sa das do exer cí cio de 2001 es -
tão em con for mi da de com o dis pos to no art. 13, § 4º,
in ci so II, da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe -
de ral, com as al te ra ções in tro du zi das pela Re so lu ção
nº 18, de 2001, tam bém do Se na do Fe de ral;

a4) o Tri bu nal de Con tas ale gou, ain da, es tar im -
pos si bi li ta do de cer ti fi car o cum pri men to, pelo Esta-
do, do dis pos to no art. 27, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral; re la ti va men te a esta ques tão, o Esta do for ne ceu
cer ti dão da Se cre ta ria da Admi nis tra ção e dos Re cur-
sos Hu ma nos, bem como da Assem bléia Le gis la ti va,
ates tan do o cum pri men to da que le dis po si ti vo cons ti-
tu ci o nal;

a5) se gun do o De cre to Le gis la ti vo nº 127, de
1998, da Assem bléia Le gis la ti va, a re mu ne ra ção dos
de pu ta dos es ta du a is aten de às re gras pre vis tas na
Cons ti tu i ção Fe de ral;

a6) re la ti va men te ao dis pos to no art. 167, in ci so
X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, con sul ta re a li za da no Si a fi
mos trou que o Esta do não tem ne nhu ma pen dên cia
de com pro va ção de qual quer con vê nio, ter mo de par -
ce ria ou con tra to de re pas se fe i to com a União;

b) em seu item 9:
b1) a fim de evi tar o pa ga men to des ne ces sá rio

da co mis são de com pro mis so, de vem ser cum pri das,
e re co nhe ci das como tal pelo Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), pre li-
mi nar men te à for ma li za ção dos ins tru men tos con tra-
tu a is, as se guin tes con di ci o na li da des:

– ado ção do Ma nu al Ope ra ci o nal;
– pre pa ra ção do pla no de ação re fe ren te à Par te

C.3 do pro je to;
– es ta be le ci men to e ope ra ção do Pro je to de

Mo ni to ra men to e Sis te ma de Infor ma ção (MIS);
– for ne ci men to, ao Ban co, do Ter mo de Re fe rên-

cia em re la ção à Par te C.4 do pro je to;

b2) as de ma is obri ga ções con tra tu a is cons tan-
tes da mi nu ta do con tra to de em prés ti mo, bem como
aque las do con tra to de ga ran tia, são pas sí ve is de
cum pri men to pe las par tes en vol vi das, não atri bu in do
ao Te sou ro Na ci o nal ris cos su pe ri o res àque les nor -
mal men te as su mi dos em ope ra ções já con tra ta das
com agên ci as ofi ci a is de cré di to.
II.2 –  Pa re cer STN/Co a fi nº 206/2002

O Pa re cer STN/Co a fi nº 206/2002, da Se cre ta-
ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da,
que exa mi na o pe di do de au to ri za ção do Esta do do
Rio Gran de do Nor te para con tra tar a ope ra ção de
cré di to, ates ta o cum pri men to, pelo Esta do, dos li mi-
tes pre vis tos no art. 6º, § 1º, in ci sos I e II, e no art.
7º, in ci sos I, II e III, da Re so lu ção nº 43, de 26 de
de zem bro de 2001, al te ra da pela Re so lu ção nº 3, de 
2 de abril de 2002, am bas do Se na do Fe de ral, as-
sim como o aten di men to de to das as exi gên ci as pre -
vis tas nos arts. 6º, 7º e 21 da mes ma re so lu ção, re -
la ti vas a re qui si tos mí ni mos apli cá ve is à ope ra ção
de cré di to. Infor ma, tam bém, que, con so an te de cla-
ra ção fir ma da pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo, o
Esta do não in frin giu ne nhu ma das ve da ções pre vis-
tas no art. 5º da re fe ri da re so lu ção.

O pa re cer in clui, ain da, uma sé rie de in for ma-
ções re fe ren tes à ope ra ção de cré di to, já con si de ra-
das por oca sião do exa me do Pa re cer
STN/COREF/GERFI nº 509, de 2001, no item II.1,
aci ma, e con clui por se po si ci o nar fa vo ra vel men te ao
mé ri to do ple i to, nos ter mos do art. 29, § 1º, da Re so-
lu ção su pra men ci o na da.

II.3 –  Pa re cer PGFN/COF nº 1.878/2002

O Pa re cer PGFN/COF nº 1.878/2002, da Pro cu-
ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal do Mi nis té rio da
Fa zen da, exa mi nan do o Pa re cer STN/COREF/ GERFI 
nº 509, de 2001, de cla ra que nele se en con tram in for-
ma ções so bre o aten di men to às con di ções pré vi as à
con tra ta ção da ope ra ção fi nan ce i ra em apre ço, pre vis-
tas na Cons ti tu i ção Fe de ral, na Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, no De cre to-Lei nº 1.312, de 
15 de fe ve re i ro de 1974, na Lei Com ple men tar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, e nos de ma is dis po si ti vos le ga-
is e re gu la men ta res per ti nen tes.

O Pa re cer da PGFN acres cen ta, ain da, as se-
guin tes in for ma ções:

a) em seu item 4: o Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da au to ri zou, em ca rá ter ex cep ci o nal, a con ces-
são da ga ran tia da União, me di an te des pa cho de 27
de de zem bro de 2001, aten den do, as sim, a for ma li da-
de a que se re fe re o item 6 do exa me do Pa re cer
STN/COREF/GERFI nº 509, de 2001;
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b) em seu item 6: o Pa re cer STN/COAFI nº
206/2002, que exa mi na a ope ra ção de cré di to à luz da 
Re so lu ção nº 43, de 2001, al te ra da pela Re so lu ção nº 
3, de 2002, am bas do Se na do Fe de ral, con si de rou o
Esta do do Rio Gran de do Nor te en qua dra do nos li mi-
tes de que tra tam o art. 6º, § 1º, in ci sos I e II, e o art. 7º
in ci sos I, II e III, da Re so lu ção nº 43, de 2001, com a
in for ma ção de que o Esta do aten deu a to das as exi -
gên ci as pre vis tas nos arts. 6º, 7º, 21 e 23, in ci sos, III e 
IV, da mes ma Re so lu ção, pro nun ci an do-se fa vo ra vel-
men te ao mé ri to do ple i to;

c) em seu item 8: se gun do in for ma ção da STN,
há dé bi tos em nome da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú-
de Pú bli ca, da Cia. de Pro ces sa men to de Da dos do
Esta do do Rio Gran de do Nor te e da Fun da ção Hos pi-
ta lar Mon se nhor Wal fre do Gur gel (FUNGEL) jun to à
União e às en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral;

d) em seu item 9: con sul ta re a li za da em 5 de ju -
nho de 2002, no Ca das tro Infor ma ti vo de Cré di tos
não Qu i ta dos do Se tor Pú bli co Fe de ral (CADIN), re-
ve lou a exis tên cia de dé bi tos em nome da Da ta nor te
Cia. de Pro ces sa men to de Da dos do Rio Gran de do
Nor te e do Ban co do Esta do do Rio Gran de do Nor te
S/A, os qua is de ve rão es tar re gu la ri za dos pre vi a men-
te à ce le bra ção dos ins tru men tos con tra tu a is;

e) em seu item 13: as mi nu tas dos con tra tos de
em prés ti mo e de ga ran tia a se rem fir ma dos com o
Ban co Mun di al con tém cláu su las ad mis sí ve is se gun-
do a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob ser va do o dis -
pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se -
na do Fe de ral, que veda dis po si ção con tra tu al de na -
tu re za po lí ti ca, aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à
or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e às leis bra si-
le i ras, bem as sim que im pli que com pen sa ção au to-
má ti ca de dé bi tos e cré di tos;

f) em seu item 16: a ce le bra ção dos con tra tos
de em prés ti mo e de ga ran tia de pen de da as si na tu ra
do res pec ti vo con tra to de con tra ga ran tia e da qui ta-
ção dos dé bi tos exis ten tes, men ci o na dos no item 9
(alí nea d).

III – Voto

Com base no ex pos to, e con si de ran do a ex pres-
si va re le vân cia do Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru -
ral –  PCPR-II para o Esta do do Rio Gran de do Nor te,
ma ni fes to-me fa vo ra vel men te a que se au to ri ze o
Esta do a re a li zar a pre ten di da ope ra ção de cré di to,
as sim como se au to ri ze a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a pres tar a ga ran tia so li ci ta da, nos ter mos do
se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 45, DE 2002

Au to ri za o Go ver no do Esta do do
Rio Gran de do Nor te a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no com o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De-
sen vol vi men to (BIRD), no va lor to tal equi -
va len te a US$22.500.000,00 (vin te e dois
mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci-
pal, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil, des ti nan do-se os re cur sos
ao fi nan ci a men to par ci al da se gun da
fase do Pro je to de Com ba te à Po bre za
Ru ral –  PCPR-II.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Go ver no do Esta do do Rio Gran de do

Nor te au to ri za do a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção
e De sen vol vi men to (BIRD), no va lor equi va len te a
US$22.500.000,00 (vin te e dois mi lhões e qui nhen tos
mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin -
ci pal, des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a men to
par ci al da se gun da fase do Pro je to de Com ba te à Po -
bre za Ru ral –  PCPR-II.

Art. 2º São as se guin tes as con di ções fi nan ce i-
ras da ope ra ção de cré di to ex ter no:

I –  de ve dor: Go ver no do Esta do do Rio Gran de
do Nor te;

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

III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
IV –  va lor: US$22.500.000,00 (vin te e dois mi -

lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca);

V – mo da li da de de em prés ti mo: sin gle cur-
rency loan (mo e da úni ca –  dó lar dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca com taxa de ju ros va riá vel (Li bor acres ci-
da de spre ad) e es que ma de amor ti za ção le vel re -
pay ment of prin ci pal;

VI – pra zo de de sem bol so: li mi te: 31 de de zem-
bro de 2005;

VII – data fixa para pa ga men tos: 15 de mar ço e
15 de se tem bro;

VIII –  amor ti za ção: vin te par ce las se mes tra is,
con se cu ti vas, no va lor de US$1.125.000,00 (um mi -
lhão, cen to e vin te e cin co mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca) cada uma, ven cen do-se a pri me i-
ra em 15 de se tem bro de 2007 e a úl ti ma em 15 de
mar ço de 2017;

IX –  ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
com base na Li bor se mes tral para dó lar dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, acres ci dos de um spre ad cons ti-
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tu í do de 0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por
cen to ao ano), so ma da ou di mi nu í da a di fe ren ça en tre
a mar gem mé dia de cap ta ção do Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD) para
co brir em prés ti mos em sin gle cur rency e a Li bor,
tam bém para o pe río do, apu ra dos du ran te os seis
me ses an te ri o res aos res pec ti vos ven ci men tos;

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

XI – co mis são à vis ta: 1% (um por cen to) so bre
o mon tan te to tal do em prés ti mo, sa ca dos da con ta do
em prés ti mo após a as si na tu ra do con tra to.

Art. 3º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia
à ope ra ção de cré di to de que tra ta o art. 1º, ten do
como con tra ga ran tia ofe re ci da pelo Go ver no do Esta -
do do Rio Gran de do Nor te as quo tas de re par ti ção
cons ti tu ci o nal pre vis tas nos arts. 157 e 159, com ple-
men ta das pe las re ce i tas tri bu tá ri as es ta be le ci das no
art. 155, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ter mos
do art. 167, § 4º, da mes ma Cons ti tu i ção, bem como
ou tras ga ran ti as ad mi ti das em di re i to.

Art. 4º As par tes en vol vi das na ope ra ção de cré -
di to de que tra ta o art. 1º, de ve rão, pre li mi nar men te às 
for ma li za ções con tra tu a is, aten der às se guin tes exi -
gên ci as:

I –  cum pri men to, pelo Go ver no do Esta do do
Rio Gran de do Nor te, e re co nhe ci men to do re fe ri do
cum pri men to, pelo Ban co Inter na ci o nal para Re cons-
tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), das se guin tes con -
di ci o na li da des:

a) ado ção do Ma nu al Ope ra ci o nal;
b) pre pa ra ção do Pla no de Ação re fe ren te à

Par te C.3 do Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru ral – 
PCPR-II;

c) es ta be le ci men to e ope ra ção do Pro je to de
Mo ni to ra men to e Sis te ma de Infor ma ção (MIS);

d) for ne ci men to, pelo Go ver no do Esta do do Rio 
Gran de do Nor te, ao Ban co Inter na ci o nal para Re-
cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), do Ter mo de
Re fe rên cia em re la ção à Par te C.4 do Pro je to de
Com ba te à Po bre za Ru ral –  PCPR-II;

II –  qui ta ção dos dé bi tos em nome da Da ta nor te
Cia., de Pro ces sa men to de Da dos do Rio Gran de do
Nor te e do Ban co do Esta do do Rio Gran de do Nor te
S/A, re gis tra dos no Ca das tro Infor ma ti vo de Cré di tos
não Qu i ta dos do Se tor Pú bli co Fe de ral (CADIN);

III –  as si na tu ra do con tra to de con tra ga ran tia a
ser con ce di da pelo Esta do do Rio Gran de do Nor te à
União.

Art. 5º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te au -
to ri za ção é de qui nhen tos e qua ren ta dias a con tar da
data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, de de 2002. 
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PARECER Nº 673, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção nº
39, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que res ta be le ce as Re so lu-
ções nºs 14, 15 e 72, to das de 2000, do
Se na do Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos o Pro je to de Re so lu ção nº 39,
de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
ob je ti va res ta be le cer a vi gên cia das Re so lu ções nº
14, 15 e 72, to das de 2000, do Se na do Fe de ral.

As re fe ri das re so lu ções au to ri za vam a União a
con tra tar ope ra ções de cré di to ex ter no com ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is e es ta be le cia um
pra zo de qui nhen tos e qua ren ta dias, a con tar de
suas pu bli ca ções, para que se efe ti vas se a ce le bra-
ção dos con tra tos de em prés ti mos.

Em vir tu de do pra zo men ci o na do já ha ver se
es go ta do, sem que as con tra ta ções dos fi nan ci a-
men tos fos sem efe ti va das, foi apre sen ta do o pre-
sen te pro je to de re so lu ção.

II – Aná li se

O Pro je to de Re so lu ção nº 39, de 2002, visa,
tão-so men te, res ta be le cer a efi cá cia das re fe ri das re -
so lu ções, hoje ine xis ten tes. Os pra zos ne las es ti pu la-
dos para o exer cí cio das au to ri za ções para a con tra-
ta ção de ope ra ções de cré di to ex ter no acham-se ex -
pi ra dos.

Ini ci al men te, cum pre des ta car que o pro je to
em exa me não traz ou im pli ca qua is quer al te ra ções
que en vol vam as con di ções fi nan ce i ras das men ci o-
na das ope ra ções de cré di to.

Mais ain da, por oca sião de suas aná li ses por
esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, fi cou evi-
den ci a do e de mons tra do que as ope ra ções de cré di-
to pre ten di das e au to ri za das à épo ca cum pri am as
con di ções e exi gên ci as de fi ni das nas nor mas do Se -
na do Fe de ral e do pró prio Po der Exe cu ti vo que tra-
tam do con tro le do pro ces so de en di vi da men to do
se tor pú bli co.

É bem ver da de que, atu al men te, vige nor ma
que dis ci pli na este exer cí cio de com pe tên cia atri bu í-

da ao Se na do Fe de ral pelo art. 52 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral dis tin ta da que la que na opor tu ni da de am pa ra va
le gal men te a apre ci a ção do Se na do Fe de ral des sas
ma té ri as fi nan ce i ras.

Exi gir, to da via, para o res ta be le ci men to da vi-
gên cia das re so lu ções men ci o na das, novo rito pro-
ces su al, em ver da de, tão-so men te vem a di fi cul tar a
im ple men ta ção dos pro je tos vin cu la dos, com re per-
cus sões ne ga ti vas em áre as por de ma is ca ren tes de
no vos in ves ti men tos.

Como des ta ca do na jus ti fi ca ção do Pro je to, “As
Re so lu ções nºs 14, 15 e 72, to das de 2000, au to ri za-
vam a União a con tra tar ope ra ções de cré di to ex ter no
des ti na das ao fi nan ci a men to do Pro gra ma de Mo der-
ni za ção e Con so li da ção da Infra-es tru tu ra Aca dê mi ca
das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no e Hos pi ta is Uni -
ver si tá ri os”.

Mais adi an ta res sal ta: “Por ra zões de or dem
pro ce di men tal, a con tra ta ção das re fe ri das ope ra-
ções de cré di to não pode ser con cre ti za da den tro do
pra zo ori gi nal de qui nhen tos e qua ren ta dias es ta be-
le ci do pelo Se na do Fe de ral”.

Note-se, as sim, que ra zões de or dem téc ni ca e
pro ce di men tal, mu i tas ve zes fora do pró prio con tro le
do ór gão in te res sa do, no caso o Mi nis té rio da Edu ca-
ção, im pos si bi li ta ram que o exer cí cio das au to ri za-
ções con ce di das por aque las re so lu ções ocor res se
nos pra zos ori gi nal men te con ce di dos e fi xa dos pelo
Se na do Fe de ral.

Re gis tre-se, tam bém, que, uma vez apro va do
o Pro je to de Re so lu ção nº 39, de 2002, e efe ti va da a 
con tra ta ção das ope ra ções de fi nan ci a men to ex ter-
no de fi ni das, não se rão im pos tas qua is quer no vas
res tri ções ao exer cí cio do con tro le do pro ces so de
en di vi da men to da União: seus mon tan tes, os en car-
gos fi nan ce i ros vin cu la dos, a ab ser vân cia de pre-
mis sas or ça men tá ri as pre li mi na res, com seus li mi tes
de con tin gen ci a men to e de pri o ri za ção de gas tos, a
one ra ção dos li mi tes de en di vi da men to es ti pu la dos
pelo Se na do Fe de ral, es ta rão pre sen tes e se rão va -
riá ve is que, cer ta men te, con di ci o na rão no vas con-
tra ta ções de ope ra ções de cré di to ou de fi nan ci a-
men to pela União.

Com efe i to, o Pro gra ma de Mo der ni za ção e
Con so li da ção da Infra-es tru tu ra Aca dê mi ca das
Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no e Hos pi ta is Uni ver si-
tá ri os con ta com a par ti ci pa ção fi nan ce i ra de di ver-
sas fon tes de fi nan ci a men to ex ter no, e de con tra par-
ti das do MEC à con ta Te sou ro Na ci o nal, que en vol-
ve ram de mo ra das e in ten sas ne go ci a ções, in ter nas
e ex ter nas, não po den do, des sa for ma, so frer so lu-
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ção de con ti nu i da de, so bre tu do quan do ad vin da da
in ter ve niên cia de fa to res de or dem pu ra men te pro-
ce di men tal, e não de mé ri to, como já res sal ta do.

Não são cons ta tá ve is qua is quer res tri ções no
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral que in vi a bi li-
zam o res ta be le ci men to das re fe ri das re so lu ções
quan to à con ces são de novo pra zo para o exer cí cio
das res pec ti vas au to ri za ções.

Por seu tur no, a re le vân cia do Pro gra ma de Mo -
der ni za ção e Con so li da ção da Infra-es tru tu ra Aca dê-
mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no e Hos pi ta is
Uni ver si tá ri os jus ti fi ca, quan to ao mé ri to, o res ta be le-
ci men to pre ten di do no Pro je to de Re so lu ção nº 39, de 
2002.

III – Voto

Ine xis tin do obs tá cu lo de or dem re gi men tal ou
ju rí di co, evi den ci a da a im por tân cia e a re le vân cia do
pro gra ma a ser be ne fi ci a do, e en ten den do que ne-
nhu ma res tri ção im pli ca rá ao exer cí cio do con tro le do
pro ces so de en di vi da men to da União é nos so pa re cer
fa vo rá vel ao Pro je to de Re so lu ção nº 39, de 2002.

Sala da Co mis são, – Ro me ro Jucá, Re la tor. O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Re -
so lu ção nº 42 a 45, de 2002, re sul tan tes de pa re ce res
li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te à Mesa du ran te
cin co dias úte is, para re ce bi men to de emen das, nos
ter mos do art. 235, II, f, do Re gi men to Inter no; e o
Pro je to de Re so lu ção nº 39, de 2002, cujo pa re cer foi
lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin -
co dias úte is para re ce bi men to de emen das, nos ter -
mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 419, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos arts. 218 e 219 do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em
ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do Sr.
Car li to Maia, que fa le ceu no dia 22 des te mês, aos 78
anos, em São Pa u lo.

Jus ti fi ca ção

Mor reu no fi nal da tar de do dia 22 de ju nho, aos
78 anos, o pu bli ci tá rio Car li to Maia. Ele es ta va in ter-
na do no Hos pi tal Sí rio-Li ba nês, em São Pa u lo, des de
o iní cio do mês.
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Nas ci do na ci da de de La vras, Mi nas Ge ra is, mu -
dou-se com sua fa mí lia para São Pa u lo em 1936, en -
tão com 12 anos de ida de. Em 1953 ini ci ou o cur so de
pu bli ci da de e, em 1963, fun dou sua pró pria agên cia.

Car li to foi res pon sá vel pela cons tru ção, nos
anos 60, da ima gem de pro gra mas da TV Re cord, en -
tão a lí der de au diên cia da TV bra si le i ra. A ele, in clu si-
ve, é atri bu í do o ba tis mo de “Jo vem Gu ar da” dado ao
mo vi men to mu si cal li de ra do por Ro ber to Car los. Tam-
bém é dele a fra se “É uma Bra sa, Mora” e o ape li do de 
“Tre men dão”, dado a Eras mo Car los.

Foi au tor do ro man ce “Vale o Escri to”, lan ça do
pela Edi to ra Glo bo em 1992, e ge ren te da área de
mar ke ting da TV Glo bo, onde tra ba lhou por mais de
20 anos.

Car li to foi um dos fun da do res do PT e cri a dor de 
slo gans que aju da ram a di fun dir o par ti do em me a dos
dos anos 80. “Lula-Lá”, “oP Tei” e “Sem Medo de Ser
Fe liz”, te mas da cam pa nha de Luiz Iná cio Lula da Sil -
va à Pre si dên cia da Re pú bli ca em 1989, são de sua
au to ria.

Em sua ho me na gem, foi cri a do, em 2000, o Tro-
féu Car li to Maia de Ci da da nia, que pre mia pes so as
que de sen vol vem ações so ci a is em prol da ci da da nia
e na luta pe los di re i tos hu ma nos. A se gun da edi ção
do prê mio ocor reu no úl ti mo dia 26 de abril, no te a tro
São Pe dro, em São Pa u lo. Nes se dia, já do en te, Car li to
foi re pre sen ta do pela sua mu lher, Te re za Ro dri gues.

Carli to Maia pode ser con si de ra do uma des sas
pes so as es pe ci a is que apa re cem de tem pos em tem -
pos para nos mos trar o quan to vale a pena ter mos o pri -
vi lé gio vi ver po der mos des fru tar de sua com pa nhia.

Car li to Maia, que ti nha em Char lie Cha plin um
de seus prin ci pa is ins pi ra do res, era um exem plo de
in dig na ção di an te de toda in jus ti ça, de qual quer des -
res pe i to aos di re i tos hu ma nos e à ci da da nia. Ele foi
um dos ma i o res es ti mu la do res de meu in gres so na
vida po lí ti ca, ten do mu i tas ve zes co mi go di a lo ga do
para dar idéi as e su ges tões. Fez vá ri os slo gans para
as mi nhas cam pa nhas como “Um can di da to ne ces sá-
rio”, “Mais do que Pre fe i to”, “Expe ri men te Su plicy”,
“Pin tou Lim pe za”, “É do ar do Su plicy que o Se na do
Pre ci sa”. Para tan tos do PT, mas es pe ci al men te para
mim, Car li to foi um ver da de i ro ir mão e ex tra or di ná rio
com pa nhe i ro.

À sua fa mí lia, Ma ria Te re za, seus fi lhos Ma u rí cio,
Mar qui to, Ma ri a na, Lu ci a na e Malu, seus ne tos, os
nos sos sen ti men tos de pe sar e pa ra béns por sua gran -
de con tri bu i ção ao Bra sil de nos sos me lho res so nhos.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. –  Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

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

Tem a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, o
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, mor reu no fi -
nal da tar de do dia 22 de ju nho, aos 78 anos, o pu bli ci-
tá rio Car li to Maia. Ele es ta va in ter na do no Hos pi tal Sí -
rio-Li ba nês, em São Pa u lo, des de o iní cio do mês.

Nas ci do na ci da de de La vras, Mi nas Ge ra is, mu -
dou-se com sua fa mí lia para São Pa u lo em 1936, en tão
com 12 anos de ida de. Em 1953, ini ci ou o cur so de pu -
bli ci da de e, em 1963, fun dou sua pró pria agên cia.

Car li to foi res pon sá vel pela cons tru ção, nos
anos 60, da ima gem de pro gra mas da TV Re cord, en -
tão lí der de au diên cia da TV bra si le i ra. A ele, in clu si-
ve, é atri bu í do o ba tis mo de “Jo vem Gu ar da” dado ao
mo vi men to mu si cal li de ra do por Ro ber to Car los. Tam-
bém é dele a fra se “É uma bra sa, Mora” e o ape li do de 
“Tre men dão” dado a Eras mo Car los. A can to ra Wan -
der léia, lem bran do des ses tem pos da Jo vem Gu ar da,
es te ve em seu ve ló rio, pres tan do a sua ho me na gem.

Foi au tor do ro man ce Vale o Escri to, lan ça do
pela Edi to ra Glo bo em 1992, e ge ren te da área de
mar ke ting da TV Glo bo, onde tra ba lhou por mais de
20 anos.

Car li to foi tam bém um dos fun da do res do PT – 
no sen ti do não pro pri a men te de ser um fi li a do, mas
uma das pes so as que ha via abra ça do a idéia –  e cri a-
dor de slo gans que aju da ram a di fun dir o Par ti do em
me a dos dos anos 80. “Lula Lá”, “oP Tei” e “Sem Medo de 
Ser Fe liz”, te mas da cam pa nha de Luiz Iná cio Lula da
Sil va à Pre si dên cia da Re pú bli ca em 1989 –  e que até
hoje são usa dos – , são de sua au to ria. Em sua ho me-
na gem foi cri a do em 2000 o Tro féu Car li to Maia de Ci -
da da nia, que pre mia pes so as que de sen vol vem ações
so ci a is em prol da ci da da nia e na luta pe los di re i tos hu -
ma nos. A se gun da edi ção do prê mio ocor reu  no úl ti mo
dia 26 de abril no Te a tro São Pe dro, em São Pa u lo. Nes -
se dia, já do en te, Car li to não pôde es tar pre sen te e foi
re pre sen ta do pela sua mu lher, Te re za Ro dri gues.

Car li to Maia pode ser con si de ra do uma des sas
pes so as es pe ci a is que apa re cem de tem pos em tem -
pos para nos mos trar o quan to vale a pena ter mos o pri -
vi lé gio de vi ver po den do des fru tar de sua com pa nhia.

Car li to Maia, que ti nha em Char lie Cha plin um
de seus prin ci pa is ins pi ra do res, era um exem plo de
in dig na ção di an te de toda in jus ti ça, de qual quer des -
res pe i to aos di re i tos hu ma nos e à ci da da nia. Ele ex -
pres sa va o seu sen ti men to com a ma i or cri a ti vi da de e 
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as ser ti vi da de. Ele foi um dos ma i o res es ti mu la do res
de meu in gres so na vida po lí ti ca ao lado de Cláu dio
Abra mo, ten do mu i tas ve zes co mi go di a lo ga do para
dar idéi as e su ges tões. Fez vá ri os slo gans para as
mi nhas cam pa nhas como “Um can di da to ne ces sá-
rio”, “Mais do que Pre fe i to”, “Expe ri men te Su plicy”,
“Pin tou lim pe za”, “É do ar do Su plicy que o Se na do
pre ci sa.” Para tan tos do PT, mas es pe ci al men te para
mim, Car li to foi um ver da de i ro ir mão e ex tra or di ná rio
com pa nhe i ro.

À sua fa mí lia, Ma ria Te re za, seus fi lhos Ma u rí-
cio, Mar qui to, Ma ri a na, Lu ci a na e Malu, seus ne tos,
como a que ri da Olí via, nos sos sen ti men tos de pe sar
e pa ra béns pela ex tra or di ná ria con tri bu i ção do Car li to
ao Bra sil de nos sos me lho res so nhos.

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) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB –  TO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.)
–  Sr. Pre si den te, é com sen ti men to mu i to for te do pon -
to de vis ta emo ci o nal que aca bo de es ta be le cer con ta to
com o Hos pi tal Evan gé li co da ci da de de Aná po lis, que
trans mi tiu um bo le tim co mu ni can do o óbi to do ex-Se na-
dor Hen ri que San til lo, ex-Go ver na dor do Esta do de Go -
iás, 1º Se cre tá rio des ta Casa, De pu ta do Fe de ral, Pre fe i-
to de Aná po lis e tal vez um dos ma i o res no mes que te -
nham pas sa do por esta Casa re pre sen tan do o Esta do
de Go iás. Des de on tem o qua dro era gra ve. Há ins tan-
tes, o mé di co res pon sá vel me afir mou que aca ba ra de
as si nar, com gran de pe sar, o ates ta do de óbi to do emi -
nen te ex-Se na dor Hen ri que San til lo.

Sr. Pre si den te, pela luta da cri a ção do To can tins
e pela pró pria his tó ria de Go iás, é mu i to di fí cil re gis-
trar aqui nes te mo men to o que re pre sen ta para to dos
essa ocor rên cia, na tar de de hoje, em Aná po lis, ci da-
de na tal de S. Exª e de onde foi Pre fe i to. A co mo ção
toma con ta des sa ci da de do Esta do de Go iás.

Ao co mu ni car o fato à Mesa, faço-o sa ben do
que gran de par te dos Co le gas pre sen tes aqui con vi-
veu com Hen ri que San til lo nes ta Casa. Sei das pro vi-
dên ci as que a Mesa nor mal men te toma nes ses ca-
sos, as in for ma ções ne ces sá ri as e in clu si ve o re ce bi-
men to do co mu ni ca do ofi ci al, Sr. Pre si den te, mas já
ten do eu fa la do com o mé di co que as si na ra o bo le tim,
sen ti-me na obri ga ção de co mu ni car, com pro fun do
pe sar, esse fato ao Se na do da Re pú bli ca do meu
País.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT –  SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te,
per mi ta tam bém que pres te as ho me na gens ao
ex-Se na dor Hen ri que San til lo, que, por al guns me ses
per ten ceu, com seu ir mão, ao Par ti do dos Tra ba lha-
do res nos anos oi ten ta, logo no iní cio. A nos sa ho me-
na gem à sua fa mí lia.

E jun ta men te com o Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, se me per mi tir S. Exª, eu gos ta ria de as si nar
o seu re que ri men to em nome do Par ti do dos Tra ba-
lha do res e do Blo co de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Se na dor
Edu ar do Su plicy, co lo ca rei em vo ta ção o re que ri men-
to de V. Exª com re fe rên cia ao fa le ci men to do ines-
que cí vel pu bli ci tá rio Car li to Maia.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 419, de 2002.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  A Mesa

se as so cia a essa ho me na gem pós tu ma que se pres -
ta nes te mo men to por meio do re que ri men to fir ma do
pelo Se na dor Edu ar do Su plicy à fi gu ra de Car li to
Maia, ao mes mo tem po em que, ten do re ce bi do co -
mu ni ca ção por par te do ilus tre Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos do fa le ci men to de Hen ri que San til lo,
que foi Se na dor nes ta Casa e que co nhe ci como Go -
ver na dor de Go iás ao tem po em que eu es ta va à fren -
te da Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Cen -
tro-Oes te (Su de co), pe río do du ran te o qual man ti ve
com S. Exª lon ga con vi vên cia, a Mesa evi den te men te
ma ni fes ta seu pe sar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Aca ba-
mos de re ce ber re que ri men to re di gi do pe los Se na do-
res Edu ar do Si que i ra Cam pos, Lind berg Cury e Edu -
ar do Su plicy.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 420, DE 2002

Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi-
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do ex-Go -
ver na dor e ex-Se na dor Hen ri que San til lo.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do de Go iás e ci da de de Aná po lis.
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Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – Edu ar-
do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB –  TO) –  So li ci to a pa la vra para en ca mi-
nhar a vo ta ção.

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

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB –  TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi-
são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te, que ro ape nas adi tar
o Esta do do To can tins às ho me na gens pós tu mas
pelo fa le ci men to ao ex-Se na dor Hen ri que San til lo. S.
Exª era o Go ver na dor en quan to éra mos ter ri tó rio go i-
a no e foi um dos gran des lu ta do res pela cri a ção do
Esta do do To can tins.

O SR. LINDBERG CURY (PFL –  DF) –  So li ci to
a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção, como um dos
au to res do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Tem V.
Exª a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. LINDBERG CURY  (PFL –  DF. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr.
Pre si den te, aca bei de to mar co nhe ci men to do fa le ci-
men to do Sr. Hen ri que Sa til lo, que é da mes ma ci da-
de que eu. Con vi ve mos por mais ou me nos 50 anos.

S. Exª teve uma car re i ra mu i to bri lhan te: ini ci ou
como Ve re a dor, foi Pre fe i to de Aná po lis, De pu ta do
Esta du al, Go ver na dor do Esta do, De pu ta do Fe de ral,
Se na dor e Mi nis tro, en fim, ocu pou to dos os prin ci pa-
is car gos po lí ti cos des te País. Re cen te men te, foi
aco me ti do por essa do en ça, mas ao lon go des ses
anos teve uma vida de po lí ti co bem-su ce di do des de
o iní cio. É por essa ra zão que que ro, como ana po li-
no, de i xar bem cla ro nos so la men to por tão gra ve
acon te ci men to quan to a per da de Hen ri que San til lo.

Acom pa nho o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Em vo ta-
ção o re que ri men to fir ma do pe los Se na do res Edu ar-
do Si que i ra Cam pos, Lind berg Cury e Edu ar do Su-
plicy, re fe ren te men te ao pas sa men to do ex-Go ver na-
dor do Esta do de Go iás, Hen ri que San til lo.

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) –  Evi den-
te men te, a Mesa se as so cia a esse voto de pro fun-
do pe sar.

Como já dis se, man ti ve, du ran te al gum tem po,
como Pre si den te da Su de co, es tre i ta re la ção com o
ex-Go ver na dor Hen ri que San til lo, que, à épo ca, era
Go ver na dor do Esta do de Go iás. Eu o ad mi ra va por
sua per sis tên cia, por sua de di ca ção e por sua com ba ti-
vi da de na de fe sa dos in te res ses do Esta do de Go iás.

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

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

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT –  PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te, o de se jo
era o de en ca mi nhar a vo ta ção, mas de qual quer
for ma, que ro re gis trar a pa la vra do PDT nes sa ho-
me na gem pós tu ma que se jus ti fi ca pela gran de za
do po lí ti co que foi Hen ri que San til lo. Um do mais
com ba ti vos Par la men ta res que o Con gres so Na ci o-
nal re ce beu em toda sua his tó ria. Acom pa nhei S.
Exª mu i to de per to, des de o MDB au tên ti co até sua
luta no Go ver no de Go iás. Fica o re gis tro da ho me-
na gem pós tu ma do PDT ao ilus tre po lí ti co e gran de
ho mem pú bli co que foi Hen ri que San til lo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  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 Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia; os Se na do res do BLOCO PSDB/PPB que
com po rão a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 39 Pu bli ca ção DOU: 17-6-02

Assun to: Alte ra a Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre des por to e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu la res
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
Se na dor Ro me ro Jucá
Se na dor Fre i tas Neto

Su plen tes
Se na dor Luiz Otá vio
Se na dor Be ni cio Sam pa io
Se na dor Ri car do San tos

Bra sí lia, 25-6-02. –  Se na dor Ge ral do Melo.
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OF. N° 079/02-GLPFL

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 41, de 20 de ju nho de 2002, que “Alte ra a
Lei nº 10.147, de 21 de de zem bro de 2000, que dis -
põe so bre a in ci dên cia da con tri bu i ção para os Pro -
gra mas de Inte gra ção So ci al e de for ma ção do Pa tri-
mô nio –  PIS-Pa sep e da Con tri bu i ção para o Fi nan ci-
a men to da Se gu ri da de So ci al –  Co fins, nas ope ra-
ções de ven da dos pro du tos que es pe ci fi ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as” fi can do as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Adir Gen tiL José Jor ge
Wal deck Orne las Mo za ril do Ca val can ti

Aten ci o sa men te, Se na dor José Agri pi no, Lí-
der do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Antes de 
con ce der a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, como Lí -
der, para, nos ter mos re gi men ta is, fa zer co mu ni ca ção
de in te res se par ti dá rio, gos ta ria de re i te rar con vi te
aos mem bros da Mesa e aos Lí de res dos par ti dos po -
lí ti cos com as sen to no Se na do para uma re u nião
ama nhã, às 12 ho ras, na re si dên cia ofi ci al da Pre si-
dên cia do Se na do, a fim de tra tar mos de di ver sos as -
sun tos de in te res se da Casa. 

É mu i to im por tan te que as Li de ran ças de to dos
os par ti dos, as sim como os meus com pa nhe i ros de
Mesa com pa re çam ao meio-dia. Acre di to que até lá o
jogo do Bra sil, se Deus qui ser, terá ter mi na do, com a
nos sa vi tó ria. Eu ra ti fi co o con vi te fe i to na se ma na
pas sa da.

Tem a pa la vra o Se na dor Álva ro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT –  PR. Como Lí der.

Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o cres ci men to avas sa la dor da cri mi na li-
da de  e da vi o lên cia no País vai se tor nan do a cada
pas so ver da de i ra pa ra nóia. O ob je ti vo da nos sa pre -
sen ça nes ta tri bu na hoje é fa zer al gu mas re fle xões
so bre a po lí ti ca de se gu ran ça no Bra sil e es pe ci fi ca-
men te no Pa ra ná.

A sen sa ção que pre va le ce em todo os Esta dos
é de in se gu ran ça e vul ne ra bi li da de. Os te mas da vi o-
lên cia ur ba na as su mem o topo da po lí ti ca na ci o nal.

To dos os es tu dos são unâ ni mes em apon tar que nos
Esta dos bra si le i ros a si tu a ção da se gu ran ça pú bli ca é 
com ple xa e caó ti ca. Com ple xa por que en vol ve ver -
ten te so ci al (po bre za, ig no rân cia, de si gual da de na
dis tri bu i ção de ren da, edu ca ção) e caó ti ca por que o
Esta do é ine fi ci en te e não con se gue ini bir a cri mi na li-
da de por inú me ros fa to res, como fal ta de es tru tu ra
bá si ca, apa re lha men to ade qua do, in ca pa ci da de da
po lí cia para apu rar os cri mes, ba i xos sa lá ri os, cor rup-
ção, ile ga li da des, ar bi tra ri e da des, cri me or ga ni za do,
cer te za da im pu ni da de, fa ci li da de de aqui si ção de ar -
mas e dro gas, fal ta de in te gra ção de re gis tros cri mi-
na is en tre os Esta dos e De trans, de sar mo nia en tre o
Po der Ju di ciá rio, o Mi nis té rio Pú bli co e po lí ci as, pre -
ca ri e da de do sis te ma pri si o nal, mi gra ção da po pu la-
ção ur ba na e ru ral para os gran des cen tros en tre ou -
tros inú me ros fa to res.

Isso tudo ca u sa vi o lên cia e in se gu ran ça à so ci e-
da de. Onde o cri me man da não há de mo cra cia, não
há di re i to; há for ça, medo, in ti mi da ção. O Cri me or ga-
ni za do cor rói o ali cer ce do Esta do, rom pe o te ci do so -
ci al ci vi li za do, ins ta u ra o dar wi nis mo so ci al. Onde há a 
lei do cão não há de mo cra cia.

Os da dos or ga ni za dos obri gam os di ri gen tes
po lí ti cos a re de fi nir pri o ri da de e pro ce di men tos . De -
se nhar a nova ar qui te tu ra para a se gu ran ça pú bli ca
re quer von ta de e es tra té gi ca.

Esse pla ne ja men to terá que le var em con ta os
acon te ci men tos de se nha dos pelo Mi nis té rio da Jus ti-
ça so bre a es tru tu ra e or ga ni za ção das ins ti tu i ções de 
se gu ran ça pú bli ca no Bra sil, cu jos ru mos de ve rão ser
ado ta dos pe los Esta dos mem bros.

A pre ser va ção da or dem pú bli ca e da in co lu mi-
da de das pes so as e do pa tri mô nio pú bli co e pri va do é
mis são es pe cí fi ca das po lí ci as atu a is, que no Bra sil
es tão elen ca dos no art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
que são: Po lí cia Fe de ral e Esta du al.

Na es fe ra fe de ral, te mos a Po lí cia Fe de ral, a Po -
lí cia Ro do viá ria Fe de ral e a Po lí cia Fer ro viá ria Fe de-
ral. Na es fe ra es ta du al, a Po lí cia Mi li tar, o Cor po de
Bom be i ros e a Gu ar da Mu ni ci pal.

O sis te ma de se gu ran ça pú bli ca está afe to nos
Esta dos às po lí ci as ci vis e mi li ta res. Às pri me i ras
cabe os atos de po lí cia ju di ciá ria e às se gun das, o po -
li ci a men to os ten si vo e a ma nu ten ção da or dem pú bli-
ca, nos ter mos do art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ati vi da de de po lí cia é ci vil, como ci vil são a so -
ci e da de e o Go ver no de mo cra ti ca men te cons ti tu í do
por ela. O Esta do de tém o po der de po lí cia, para dis ci-
pli nar as ati vi da des dos in di ví du os em so ci e da de,
cuja con vi vên cia deve ser har mô ni ca. Os agen tes pú -
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bli cos irão exer cer esse po der em nome do Esta do,
para cum prir e fa zer cum prir a lei nas ques tões ati-
nen tes ao po li ci a men to e ao com ba te à cri mi na li da de.

O Pro je to de Emen da Cons ti tu ci o nal que está
em dis cus são no Con gres so Na ci o nal visa à fu são ou
à uni fi ca ção das ati vi da des de po lí cia ju di ciá ria com
as da po lí cia os ten si va, com es co po da ma nu ten ção
da or dem pú bli ca, cri an do uma nova Po lí cia com ca -
rac te rís ti cas hí bri das, es tru tu ra da para cor res pon der
aos an se i os da so ci e da de quan to ao aten di men to e
ofe re cer com ba te mais efi ci en te à cri mi na li da de.

A vi o lên cia e a in se gu ran ça não são pro ble mas
no vos. A cri mi na li da de sem pre es te ve pre sen te em
toda a his tó ria da hu ma ni da de. A di fe ren ça é que, na
an ti gui da de, bus ca vam-se so lu ções para o ban di tis-
mo, abu san do do po der, ape nan do cru el men te, sem
res pe i to aos di re i tos hu ma nos, hoje con si de ra dos
fun da men ta is. Tais ga ran ti as vi e ram com o pen sa-
men to ilu mi nis ta da se gun da me ta de do sé cu lo XVIII,
es pe ci al men te com o ita li a no Ce sa re di Bec ca ria.

 Cri mes con tra o pa tri mô nio, con tra as pes so as,
con tra o Te sou ro, con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca sem -
pre exis ti ram. Eles re mon tam à mais an ti ga co le ti vi da-
de. O que a nova so ci e da de vem pre sen ci an do é a cri -
mi na li da de apo i a da pelo de sen vol vi men to in dus tri al e 
tec no ló gi co. O ban di tis mo uti li za téc ni cas mais re cen-
tes, sen do mais áge is que a po lí cia. Nos úl ti mos dez
anos, o au men to da cri mi na li da de su biu as sus ta do ra-
men te. A re vis ta Veja a traz no tí cia di zen do que o sur-
to de vi o lên cia é pa tro ci na do por jo vens de vin te anos. 
E mais: as ações dos ban di dos são ou sa das.

E a po lí cia está pre pa ra da para com ba ter o cri -
me com téc ni cas no vas e mais áge is? O que pen sa o
Esta do a res pe i to da jus ti ça, da de mo cra cia, da po lí ti-
ca, da eco no mia, da igual da de e da li ber da de?

Como so lu ci o nar a in se gu ran ça numa so ci e da-
de de si gual? E a Índia, que tem de si gual da des ma i o-
res e ín di ces de cri mi na li da de me no res? So mos um
país in jus to e mu i to ain da deve ser fe i to para que as
di fe ren ças so ci a is se jam re du zi das. Se não é pos sí vel
dar igual da de ple na aos in di ví du os, como mi ni mi zar a 
in se gu ran ça de les?

Sa í mos de um re gi me mi li tar, em que a von ta de
po pu lar não era res pe i ta da, para uma de mo cra cia
que se con so li da, em que a von ta de da so ci e da de
deve im pe rar. Per ce be-se que a so ci e da de bra si le i ra
está mais res pon sá vel na ad mi nis tra ção da co i sa pú -
bli ca, po rém ain da há mu i to o que fa zer, pois a cor rup-
ção, a im pu ni da de, o au men to da cri mi na li da de as-
sus tam a  to dos.

A de ci são po lí ti ca fir me de to dos é im pe ri o sa. É
esse o pa pel dos di ri gen tes so ci a is (pre si den te, go ver-
na do res, pre fe i tos). Enquan to as leis não avan çam, é
pre ci so ha ver mais po li ci a is nas ruas, as se gu rar à so ci-
e da de que os ban di dos per ma ne ce rão na ca de ia até o
úl ti mo dia de sua sen ten ça, me lho rar a edu ca ção dos
me no res, evi tan do a de lin qüên cia ju ve nil.

Os in te res ses de cor po ra ções a res pe i to da uni -
fi ca ção e da in te gra ção das po lí ci as não po dem ser
ma i o res que o in te res se ge ral. Os ban di dos não de i-
xa rão de atu ar por que es tão ou vin do dis cur sos e pa -
la vras bo ni tas. É pre ci so agir con tra a cri mi na li da de.

A se gu ran ça pú bli ca é atri bu i ção dos Esta dos,
que têm o po der e o de ver de as su mir res pon sa bi li da-
des e não de vem os go ver nan tes sub tra ir-se ao ônus.
Este é o mo men to de as su mir com pro mis sos, de fir -
mar ali an ças com os en tes pú bli cos fe de ra is, es ta du-
a is, mu ni ci pa is e com a so ci e da de ci vil.

Não é di fí cil o di ag nós ti co. Há a rup tu ra mo ral da 
Po lí cia, ca u sa da pela má re mu ne ra ção, pe las in ter fe-
rên ci as po lí ti cas, pela le niên cia hi e rár qui ca, pela qua -
se ter ce i ri za ção (pri va ti za ção) da ati vi da de po li ci al e
pelo cor po ra ti vis mo ne fas to; fra gi li da de dos agen tes
po li ci a is di an te das in jun ções po lí ti cas es ta du a is e
mu ni ci pa is; im pu ni da de que es ti mu la a cri mi na li da de;
fa ci li da de na aqui si ção de ar mas e dro gas; ine xis tên-
cia de ins tru men tos de co or de na ção con di zen tes com 
a de fi ni ção cons ti tu ci o nal da se gu ran ça pú bli ca como
res pon sa bi li da de de to dos e a so ci e da de ci vil; pre ca-
ri e da de dos me ca nis mos de pre mi a ção e in cen ti vo à
boa con du ta po li ci al; pre ca ri e da de da as sis tên cia à
sa ú de dos po li ci a is, di an te do ris co pro fis si o nal; pre -
cá ria es tru tu ra das Po lí ci as nos Esta dos e con se-
qüen te in ca pa ci da de em apu rar cri mes; fal ta de equi -
pa men tos pe ri ci a is, bem como equi pa men tos com
tec no lo gia para a po lí cia os ten si va e ad mi nis tra ti va; a
ine xis tên cia de ver bas para ma nu ten ção da ati vi da de
po li ci al cria vín cu los e in ter fe rên ci as po li ci a is e par ti-
cu la res; de sar mo nia e fal ta de co o pe ra ção en tre po li-
ci a is mi li ta res, ci vis fe de ra is, ro do viá ri os, fer ro viá ri os,
De trans, Mi nis té rio Pú bli co e ju í zes; ine xis tên cia de
in te gra ção en tre os re gis tros de da dos cri mi na is e os
ór gãos pú bli cos; ine xis tên cia de ma pe a men to para
con tro le de lo ca is com ma i or ín di ce de cri mi na li da de;
ine xis tên cia de car re i ra po li ci al: não há pers pec ti va de 
pro mo ção por an ti gui da de e mé ri to para os bons po li-
ci a is; a ine xis tên cia de car re i ra po li ci al pos si bi li ta des -
vi os de fun ções; con tra ta ção de qua dro de apo io ad -
mi nis tra ti vo; ba i xos sa lá ri os que le vam, até mes mo os 
bons po li ci a is, à prá ti ca dos “bi cos” para a com ple-
men ta ção da ren da fa mi li ar; in su fi ciên cia do con tro le
ex ter no para a apu ra ção de cor rup ção e vi o lên cia po -
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li ci al; ou vi do ria in de pen den te, sem vín cu lo com as po -
lí ci as; cri a ção de guar das mu ni ci pa is sem ar ti cu la ção
e uni for mi da de en tre os Mu ni cí pi os; fal ta de tra ta men-
to e ar ti cu la ção das in for ma ções co le ta das pela Po lí-
cia; ine xis tên cia de am pa ro à fa mí lia de po li ci a is que
se tor nam in vá li dos ou fa le cem em ser vi ço; ine xis tên-
cia de pro gra mas so ci a is para cri an ças e ado les cen-
tes oca si o nan do au men to da cri mi na li da de ju ve nil.
Sa u lo Ra mos diz: “en quan to nos sa in fân cia não for
as sis ti da, o País con ti nu a rá acu a do pela cri mi na li da-
de”; pou cos es ta be le ci men tos para re co lhi men to e
edu ca ção de me no res in fra to res; alta re in ci dên cia cri -
mi nal; au sên cia de es tru tu ra do sis te ma pri si o nal: fal -
ta de va gas para pre sos con de na dos; fal ta de pre sí di-
os aber tos que pos si bi li tem a re in te gra ção do con de-
na do; ine xis tên cia de ca de i as pro vi só ri as, des ti na das
aos pre sos não con de na dos, que fi cam amon to a dos
em dis tri tos po li ci a is; ine xis tên cia de pre sí di os in dus-
tri a is e de for ma ção pro fis si o nal; ine xis tên cia de pre -
sí dio de se gu ran ça má xi ma; au sên cia de po lí ti cas pú -
bli cas para pri vi le gi ar ati vi da des pre ven ti vas; in te gra-
ção das Estru tu ras Po li ci a is; ine xis tên cia de es co la de 
in te li gên cia; ine xis tên cia de sí tio para ban co de da dos
da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Pa ra ná: con -
tro le dos atos da Admi nis tra ção Pú bli ca pela so ci e da-
de: le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci-
da de, trans pa rên cia e efi ciên cia; au sên cia de tre i na-
men to: é co mum sair da Aca de mia e nun ca mais ser
tre i na do, pre ju di can do as ati vi da des po li ci a is; ine xis-
tên cia de pro gra mas de re in te gra ção e re in ser ção do
de lin qüen te na so ci e da de, o que faz com que vol te a
de lin qüir.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse di -
ag nós ti co é pes si mis ta. Como en si na o fi ló so fo ita li a-
no Anto nio Grams ci, de ve mos e po de mos ser pes si-
mis tas no di ag nós ti co, mas te mos o de ver de ser oti -
mis tas em re la ção às pro pos tas e às so lu ções para
um se tor tão com ple xo e caó ti co como a se gu ran ça
pú bli ca no Bra sil.

A ra tio es sen di do Esta do é a se gu ran ça pú bli-
ca. Sem ela os in di ví du os vol tam à si tu a ção pri mi ti va,
no di zer de Hob bes, guer ra de to dos con tra to dos.

O Esta do De mo crá ti co de Di re i to é ga ran tia de
ci vi li da de que deve es tar ao al can ce de to das as pes -
so as; os di ri gen tes po lí ti cos de mo crá ti cos não de vem
ter medo de afir mar sua dis po si ção de lu tar con tra o
cri me; não se tor na rão dés po tas, ti ra nos, se mu ni dos
da for ça das nor mas le ga is em pe nha rem-se com toda 
a ener gia da alma para pro pi ci ar am bi en te pa cí fi co às
pes so as.

Onde o cri me man da não há de mo cra cia, não
há di re i to; há for ça, há medo, in ti mi da ção. Os di ri gen-

tes po lí ti cos têm o de ver de le var a luz da Cons ti tu i ção
Fe de ral a to dos os can tos do Bra sil. O cri me or ga ni za-
do cor rói o ali cer ce do Esta do, rom pe o te ci do so ci al
ci vi li za do e ins ta u ra a lei do cão. 

Medo, si lên cio, an gús tia. O am bi en te so ci al que
que re mos é de tran qüi li da de para que to dos pos sam
vi ver, tra ba lhar, ale grar-se, de sen vol ver as po ten ci a li-
da des pro du ti vas des te povo que tem na sua fi si o no-
mia a mar ca do mun do. So mos um pon to de en con tro
dos po vos do mun do e po de mos pro var que cul tu ras
di fe ren tes po dem en tre la çar-se, cres cer e bri lhar.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB –  PB) –  Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT –  PR) –  Ouço V. Exª 
com pra zer.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB –  PB) –  Se na dor
Álva ro Dias, que ro me  as so ci ar ao dis cur so que V.
Exª faz. Re al men te, o di ag nós ti co é com ple to, mas
mu i to pes si mis ta. E so lu ção há. René Des car tes, em
seu li vro “Dis cur so so bre o Mé to do”, es cri to em 1630,
dis se que todo gran de pro ble ma se di vi de em pe que-
nos pro ble mas. Já te mos a de fi ni ção e até a seg men-
ta ção do que deve ser fe i to. É pre ci so ape nas co me-
çar a re sol ver as ques tões. La men ta vel men te, te mos
re cla ma do com in sis tên cia nes te País, mas mu i to
pou co foi re a li za do com se ri e da de. Vi mos os exem-
plos de Nova Ior que, onde ha via um pro ble ma ter rí vel
que já foi so lu ci o na do. É ver da de que, na que la re gião,
há al gu mas di fe ren ças: a Po lí cia é mu ni ci pal.Embo ra
haja no País as Po lí ci as es ta du a is, nor mal men te a
Po lí cia mu ni ci pal tem mu i ta for ça, o que faz com que o 
pre fe i to seja mu i to co bra do. No Bra sil, che ga mos a
um mo men to di fí cil. No Rio de Ja ne i ro, a si tu a ção está 
caó ti ca. Se não to mar mos logo uma de ci são, fi ca rá in -
con tro lá vel. O pro ble ma está se ex pan din do por todo
o Bra sil. Na se ma na pas sa da, fiz um dis cur so e fa lei a
res pe i to de duas ci da des do Rio Gran de do Nor te,
onde 20 in di ví du os ar ma dos de me tra lha do ras ati ra-
ram nos pró pri os po li ci a is, or de nan do-lhes que dan-
ças sem em pra ça pú bli ca, e as sal ta ram três ban cos
em am bos os mu ni cí pi os. Pre ci sa mos to mar pro vi-
dên ci as. Sou so li dá rio a essa ques tão. V. Exª trou xe
um tema atu al, que urge uma so lu ção.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT –  PR) –  Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ney Su as su na. V. Exª tem ra zão. Não
bas tam pro vi dên ci as ad mi nis tra ti vas que im pli quem a
alo ca ção de re cur sos ma i o res para o se tor de se gu-
ran ça pú bli ca, a aqui si ção de equi pa men tos mo der-
nos e ar ma men tos e um con tin gen te po li ci al ade qua-
do para aten der às ruas e às pra ças pú bli cas, in clu si-
ve à área ru ral. O que exis te, aci ma de tudo, é a ne -
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ces si da de de a au to ri da de go ver na men tal se im por. A
au sên cia da au to ri da de es ti mu la o cres ci men to da vi -
o lên cia e da cri mi na li da de. Nos lo ca is onde o Go ver-
no se im põe, como no caso de Nova Ior que, ci ta do por 
V. Exª, o de ses tí mu lo cer ta men te afu gen ta os cri mi-
no sos. Além de to das as me di das de na tu re za le gis la-
ti va ado ta das por esta Casa do Con gres so Na ci o nal,
e de na tu re za ad mi nis tra ti va, como pro cu ram al guns
go ver nos ado tar, é pre ci so pos tu ra e um com por ta-
men to vi go ro so no en fren ta men to aos mar gi na is. No
en tan to, al guns go ver nos fa lham exa ta men te nes se
as pec to fun da men tal.

O de sa fio é gi gan tes co. As pre cá ri as con di ções
so ci a is, so ma das à ti bi e za dos di ri gen tes pú bli cos,
pro du zi ram si tu a ção mu i to ruim. Po rém, com o ata que
si mul tâ neo aos pro ble mas so ci a is que con tri bu em
para ge rar cri mi na li da de e à im pu ni da de da que les
que pra ti cam con du tas cri mi no sas, cre io pos sí vel mu -
dar o ce ná rio.

Se gu ran ça pú bli ca é cons tru ção so ci al com ple-
xa. Envol ve duas ver ten tes: uma que é o ata que às
ca u sas so ci a is (po bre za, ig no rân cia, de si gual da de na 
dis tri bu i ção da ren da) e a se gun da ver ten te é im pe dir
que os cri mes per ma ne çam im pu nes (tra ba lho pre-
ven ti vo e re pres si vo)

A so ci e da de cla ma por uma po lí ti ca de se gu ran-
ça de qua li da de que, ao mes mo tem po, con tro le a cri -
mi na li da de, au men te o sen ti men to de se gu ran ça do
ci da dão, me lho re a efi ciên cia do sis te ma de jus ti ça
cri mi nal e que res ga te a con fi an ça da po pu la ção que
de sa pa re ceu em ra zão de tan ta vi o lên cia, cor rup ção,
ile ga li da des e ar bi tra ri e da des inad mis sí ve is no Esta -
do De mo crá ti co de Di re i to.

Se gun do pes qui sa re a li za da pelo Da ta fo lha,
em ju nho de 2000, dois ter ços dos bra si le i ros sen tem
mais medo do que con fi an ça na po lí cia do País.

É pre ci so mu dar o ce ná rio pa ra na en se: que re-
mos tran qüi li da de, con fi an ça e se gu ran ça.

Fa lá ci as não ini bem a cri mi na li da de, não tra zem
con fi an ça e se gu ran ça à po pu la ção.

A fal ta de von ta de dos go ver nan tes na im ple men-
ta ção de po lí ti cas bá si cas é um dos fa to res res pon sá ve-
is pelo au men to da cri mi na li da de em to das as fa i xas
etá ri as. A von ta de po lí ti ca deve ser a ação. É pre ci so
mo di fi car o ce ná rio pa ra na en se. De pro pos tas e in ten-
ções por que de las, é bí bli co, o in fer no está che io. Um
ou tro mun do é pos sí vel com mais ação e vi gor.

O com ba te à vi o lên cia é res pon sa bi li da de de to -
dos os ór gãos pú bli cos. Tal es for ço deve en vol ver
toda a so ci e da de em um re pú dio co mum aos que evo -
cam a vi o lên cia. É pre ci so ex tin guir o ci clo odi o so da

vi o lên cia com ações in te gra das da União, Esta dos e
Mu ni cí pi os.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. 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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Be ní cio Sam pa io.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su-
plicy, como Lí der, por vin te mi nu tos, para uma co mu-
ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art.
14, II, b, do Re gi men to Inter no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT –  SP.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi-
são do ora dor.) –  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, a Di re ção Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res,
o Pre si den te José Dir ceu, a Exe cu ti va Na ci o nal, on -
tem re u ni da, to dos nós fi ca mos es tu pe fa tos quan do
to ma mos co nhe ci men to dos do cu men tos da Po lí cia
Fe de ral, que vem re a li zan do tra ba lhos de apu ra ção
de fa tos que ti pi ca men te es tão sen do ca rac te ri za dos
pela má-fé, por per se gui ção, es pi o na gem po lí ti ca e,
em es pe ci al, em pe río do pré-ele i to ral.

O emi nen te ad vo ga do Már cio To más Bas tos,
ex-Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil,
ob ser vou es ses do cu men tos e tam bém mos trou a
sua in dig na ção di an te da qui lo que é mu i to es tra nho.
Por exem plo, em 4 de de zem bro de 2000, o de le ga do
da Po lí cia Fe de ral que acom pa nha va a CPI do Nar co-
trá fi co so li ci tou ao Co or de na dor-Ge ral da Cen tral de
Po lí cia um en ca mi nha men to de in for ma ção que, por
meio do pre sen te, di ri jo a V. Sª a in for ma ção ela bo ra-
da pelo EPF Pa u lo Ro ber to Po lo ni Bar re to re fe ren te
às de nún ci as ela bo ra das por Fer nan do Te nó rio Ca-
val can ti, re la ti vo a fa tos cri mi no sos que ocor re ram na
ci da de de São Ber nar do do Cam po.

Assi na do por Alber to Las ser re Kratzl Fi lho.
Daí vem a in for ma ção pro ve ni en te da Co mis são

Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a apu rar o avan ço
e a im pu ni da de do nar co trá fi co à Co or de na ção-Ge ral
de Asses so ra men to e do EPF Pa u lo Ro ber to Po lo ni
Bar re to, que é es cri vão, ao De le ga do da Po lí cia Fe de-
ral Alber to Las ser re Kratzl Fi lho.

Sr. De le ga do, atra vés do pre sen te, in-
for mo a V. Sª que, na tar de de on tem, re ce bi
li ga ção te le fô ni ca de um in di ví duo di zen do
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se cha mar Fer nan do Te nó rio Ca val can ti,
ex-pre fe i to mu ni ci pal de São Ber nar do do
Cam po...

Isso não é ver da de, aca bo de li gar para o Pre si-
den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Ber nar do do Cam -
po, que me in for mou que essa in for ma ção de que esse
se nhor se ria ex-pre fe i to de São Ber nar do não é ver da-
de, nun ca hou ve um ex-pre fe i to com esse nome.

...in for man do que é sa be dor de di ver-
sas ir re gu la ri da des ocor ri das na que le mu ni-
cí pio, in clu si ve en vol ven do Luiz Iná cio Lula
da Sil va, pos su i dor de al guns imó ve is, mas
re gis tra dos em nome de ter ce i ros.

Essa é a de nún cia não ver da de i ra por um in di ví-
duo que se diz ex-pre fe i to de São Ber nar do, o que
nun ca foi. E es cla re ce que a CPI es ta va na fase fi nal
do re la tó rio, não ha ven do con di ções de re a li zar di li-
gên ci as, mas que efe ti va ria o re gis tro e o en ca mi nha-
men to das de nún ci as. E este Pa u lo Ro ber to Po lo ni
Bar re to, com todo o des cu i do pos sí vel, en ca mi nha
isso a Wel ling ton Fer re i ra, agen te da po lí cia fe de ral,
em 13 de de zem bro de 2000. Daí vai a des pa cho de
Gil van de Sou sa Fi gue i re do, em 4 de abril de 2001,
pe din do di li gên ci as ne ces sá ri as so bre a ve ra ci da de
da de nún cia. Pros se gue em 5 de abril de 2001, ou tro
des pa cho do Sr. José Wel ling ton Fer re i ra; há um des -
pa cho, em 8 de no vem bro de 2001, pelo che fe do
DCOIE, Pa u lo de Tar so Te i xe i ra. E Pa u lo Tar so de Oli -
ve i ra Go mes des pa cha, em 27 de de zem bro, para
Rô mu lo, que ana li se os fa tos. Esse De le ga do, Rô mu-
lo Fisch de Ber rê do Me ne zes:

...da aná li se de tais do cu men tos, ve ri fi-
ca mos que os mes mos, a nos so ver, não
apre sen tam as evi dên ci as es pe cí fi cas ca pa-
zes de en se jar uma in ves ti ga ção de li mi ta da
em ter mos de ob je to, ma te ri a li da de, au to ria.
Sen do cer to, ade ma is, que tam bém não
cons ta re gis tro de ne nhu ma ou tra me di da
ado ta da pela SRCO no in tu i to de apro fun dar
a apu ra ção dos fa tos nar ra dos na exor di al,
ten do sido, in fe liz men te, des per di ça da, pelo
vis to, a opor tu ni da de de en tre vis ta di re ta
com o au tor das de nún ci as.

Uma dis pli cên cia se ri ís si ma.

Assim sen do, con cor do com o po si ci o-
na men to ex pos to pelo APF Gil van no sen ti-
do de que, para o me lhor es cla re ci men to
quan to ao teor das de nún ci as e a even tu al
co ne xão en tre es sas e a do cu men ta ção
apre sen ta da, de ve rá esse pro ces sa do ser

re me ti do à SR para con se cu ção de di li gên-
ci as res pec ti vas, ten do em vis ta a na tu re za
do as sun to e a ma i or fa ci li da de ope ra ci o nal
da que la des cen tra li za da.

Isso em 6 de fe ve re i ro de 2002. Sr. Pre si den te,
pa re ce que es sas pes so as es tão brin can do de tra ba-
lho na Po lí cia Fe de ral.

Fi nal men te, em 8 de fe ve re i ro de 2002, há um
des pa cho do de le ga do Pa u lo de Tar so Te i xe i ra:

Con cor da mos com a ma ni fes ta ção de
Rô mu lo Fisch de Ber rê do Me ne zes. Pro vi-
den cie có pia do ex pe di en te, en ca mi nha-se o 
pre sen te pro ce di men to para co nhe ci men to
e pro vi dên ci as.

E por aí vai uma in ves ti ga ção so bre o Pre si den-
te de hon ra do PT e can di da to à Pre si dên cia, com
uma dra má ti ca fal ta de res pon sa bi li da de.

Sr. Pre si den te, não é ape nas isso, pois tam bém,
em 24 de ja ne i ro de 2002, qua tro dias após o as sas si-
na to do Pre fe i to Cel so Da ni el, de San to André, eis
que o Sr. Mar ce lo Vi e i ra Go doy en ca mi nha ao Juiz
Cor re ge dor Ma u rí cio Le mos Por to Alves di ver sas so li-
ci ta ções de in ter cep ta ção te le fô ni ca de inú me ros te le-
fo nes, al guns ce lu la res, ou tros fi xos, e as sim pros se-
gue fa zen do nos dias se guin tes –  24, 28 e 30 de ja ne-
i ro – , so li ci tan do que pos sa ha ver a in ter cep ta ção te -
le fô ni ca para se sa ber, via fone ou e-mail, dos re gis-
tros das li ga ções ori gi na das e ter mi na das pe los men -
ci o na dos ter mi na is, a lo ca li za ção dos mes mos, iden ti-
fi ca ção de ERBs, bem como de ou tros ter mi na is da
mes ma em pre sa que ve nham a se re la ci o nar com
ele, a qual en ten de mos ser de suma im por tân cia para 
a in ves ti ga ção cri mi nal, pois, se gun do aná li se de in -
for ma ções e re la tó ri os de ope ra ções ori un dos de nos -
sos con gê ne res e ou tros ór gãos de com ba te ao nar -
co trá fi co, os re fe ri dos ter mi na is te le fô ni cos es ta ri am
sen do uti li za dos sis te ma ti ca men te como meio de
con ta to na ar ti cu la ção de or ga ni za ção cri mi no sa, atu -
an do jun to ao trá fi co de dro gas.

Assim, pe dem o re gis tro dos te le fo ne mas, por
exem plo, do Pre fe i to de San to André, João Ava mi le-
no; do Se cre tá rio de Go ver no Gil ber to Car va lho; do
Sr. Klin ger Luiz de Oli ve i ra Sou sa, Se cre tá rio de Ser -
vi ços do Mu ni cí pio de San ta André.

E há, Sr. Pre si den te, um re la tó rio, da ta do de 23 de 
ja ne i ro de 2002, de no mi na do “Ope ra ção Tá vo la Re don-
da”, em que se pro cu ra re la ci o nar o nar co trá fi co com o
se qües tro de Cel so Da ni el e aque las pes so as que, con -
for me efe ti va men te se ve ri fi cou, fo ram as res pon sá ve is
pelo se qües tro –  e que aca ba ram con fes san do – , re -
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a li zan do-se um tra ba lho que cha mo de “mar ca bar -
ban te” –  o pior pos sí vel. Nes se mes mo pe río do, nes te
se mes tre, em fe ve re i ro, mar ço e abril, a Po lí cia Ci vil do
Esta do de São Pa u lo, a Se cre ta ria de Se gu ran ça do
Esta do de São Pa u lo e os res pon sá ve is pela De le ga-
cia Anti-Se qües tro fi ze ram um tra ba lho sé rio, de fi nin do
as res pon sa bi li da des pelo se qües tro e as sas si na to de
Cel so Da ni el. Fo ram ou vi dos pra ti ca men te to dos os
sus pe i tos. Se não me en ga no, um ou dois ain da es tão
fo ra gi dos, mas os de ma is já fo ram de ti dos, es tão pre -
sos e con fes sa ram sua par ti ci pa ção no cri me. Até
ago ra não há ou tra pes soa en vol vi da que não es ses
cri mi no sos. Por tan to, não es ta ria ha ven do o tipo de
re la ci o na men to que aqui é le van ta do como sus pe i to.

Nes sas cir cuns tân ci as, Sr. Pre si den te, con si de-
ro fun da men tal dar en tra da a um re que ri men to ao Mi -
nis tro da Jus ti ça, Mi guel Re a le Jú ni or, no sen ti do de
que S. Exª ex pli que por que ra zão a Po lí cia Fe de ral re -
a li zou tais pro ce di men tos de ave ri gua ção e de in ves ti-
ga ção que pa re cem ca rac te ri zar o uso abu si vo por
par te de um ór gão da Po lí cia Fe de ral ao que rer sa ber
das li ga ções te le fô ni cas do Pre fe i to Cel so Da ni el e
pes so as a ele li ga da como: o Pre fe i to João Ava mi le-
no; a Srª Ivo ne de San ta na, na mo ra da do Pre fe i to
Cel so Da ni el; Gil ber to Car va lho, seu se cre tá rio de
Go ver no; Klin ger Luiz de Oli ve i ra Sou sa e ou tras.

Ora, Sr. Pre si den te, que re mos re gis trar que o
Par ti do dos Tra ba lha do res, re la ti va men te ao epi só dio
de San to André, quer que seja fe i ta toda apu ra ção
ade qua da e res pon sa vel men te. Ali, em San to André,
no ór gão que tem a res pon sa bi li da de de fis ca li zar os
atos do Exe cu ti vo, o Par ti do dos Tra ba lha do res, por
una ni mi da de de seus Ve re a do res, vo tou fa vo ra vel-
men te à cons ti tu i ção de CPI, cu jos tra ba lhos es tão
em an da men to. Nes ta se ma na, está ou vin do as di ver-
sas tes te mu nhas e to dos os en vol vi dos no epi só dio.
So mos a fa vor do es cla re ci men to.

So li ci ta mos ao Mi nis tro da Jus ti ça que ex pli que
as ra zões pe las qua is a Po lí cia Fe de ral está re a li zan-
do esse tipo de apu ra ção e in ves ti ga ção. Assim, Sr.
Pre si den te, ava li a mos como mu i to im por tan te que o
Mi nis tro da Jus ti ça, Mi guel Re a le Jú ni or –  bem como
a Po lí cia Fe de ral –  pres te in for ma ções a res pe i to do
as sun to.

Sr. Pre si den te, ten do em vis ta os epi só di os ha vi-
dos on tem no Rio de Ja ne i ro, em que a sede da Pre fe-
i tu ra Mu ni ci pal so freu um aten ta do com mais de 30 ti -
ros, da das as cir cuns tân ci as, gos ta ria de so li ci tar seja 
trans cri to, nos Ana is de hoje, para re fle xão nos sa, o
ar ti go hoje pu bli ca do pelo Jor na lis ta Jâ nio de Fre i tas,
na Fo lha de S. Pa u lo, de no mi na do “Sem De fe sa”, no
qual ele diz:

Estão fa zen do do Rio uma ci da de in fe-
liz. Há mu i tas ma ne i ras de tor nar uma ci da-
de in fe liz. Nova York era fe liz, Tel Aviv já teve 
ares fe li zes, Ber lim foi ti ra da de uma fe li ci da-
de imen sa e teve de so frer mu i to até re cu-
pe rá-la. O caso do Rio não se com pa ra a
es ses ca sos ex tre ma dos. Por sor te sua, es -
co lhe ram ou tros mo dos de fazê-la in fe liz.
Nem che gam a ser mo dos ori gi na is no Bra -
sil, são ape nas mo dos per ver sos, como to-
dos os mo dos de ca u sar in fe li ci da de, seja
de que ta ma nho for e que in fe li ci da de for.

Peço seja trans cri to na ín te gra, Sr. Pre si den te. E 
leio as per gun tas que, re gi men tal men te, en ca mi nho
ao Mi nis tro da Jus ti ça:

1º –  Qu a is os cri té ri os ado ta dos pela Po lí cia Fe -
de ral para con si de rar pro ce den te uma de nún cia e a
par tir dela abrir uma in ves ti ga ção?

2º –  Como ex pli car a aber tu ra de in ves ti ga ções
con tra o Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil va e con tra o Par ti do
dos Tra ba lha do res com base em de nún ci as ela bo ra das
por um su pos to ex-Pre fe i to de São Ber nar do de nome
Fer nan do Te nó rio Ca val can te (que não era Pre fe i to)?

3º –  Có pi as dos re la tó ri os pro du zi dos pela Po lí cia
Fe de ral re sul tan tes das de nún ci as aci ma re fe ri das;

4º –  Como jus ti fi car os pro ce di men tos de in ves-
ti ga ção e de in ter cep ta ção te le fô ni ca de au to ri da des
à Pre fe i tu ra de San to André as so ci an do-as com epi -
só di os re fe ren tes ao nar co trá fi co, ao se ques tro e ao
as sas si na to do ex-Pre fe i to Cel so Da ni el, ten do em
vis ta que a in ves ti ga ção da Po lí cia Ci vil do Esta do de
São Pa u lo, que fo ram acom pa nha dos pela Po lí cia Fe -
de ral, não as re la ci o na ram com tais fa tos?

A Impren sa nos dá con ta de pro ce di men tos in -
ves ti ga tó ri os ado ta dos pela Po lí cia Fe de ral con tra
mem bros do Par ti do dos Tra ba lha do res, com base
em de nún cia for mu la dos por te le fo ne por in di ví duo
que se au to de no mi nou ex-pre fe i to da Ci da de de San -
to André. Nun ca hou ve um pre fe i to com esse nome.

Além dis so, a Po lí cia Fe de ral uti li zou de for ma
in de vi da o re la tó rio da CPI do nar co trá fi co para so li ci-
tar a que bra do si gi lo te le fô ni co e ban cá rio do can di-
da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca e de mem bros dos
Par ti dos dos Tra ba lha do res.

As in for ma ções aqui so li ci ta das são de gran de
im por tân cia para que pos sa mos fis ca li zar a for ma
como a Po lí cia Fe de ral vem ten tan do in ti mi dar can di-
da tos de Par ti dos de Opo si ção às pró xi mas ele i ções.

Na ver da de de se jo re a li zar uma pe que na cor re-
ção aqui:”para so li ci tar a que bra do si gi lo te le fô ni co e
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ban cá rio do Pre fe i to de San to André e de di ver sos
mem bros do PT”.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)

JANIO DE FREITAS
Sem de fe sa

Estão fa zen do do Rio uma ci da de in fe liz. Há mu -
i tas ma ne i ras de tor nar uma ci da de in fe liz. Nova York
era fe liz, Tel-Aviv já teve ares fe li zes, Ber lim foi ti ra da
de uma fe li ci da de imen sa e teve que so frer mu i to até
re cu pe rá-la. O caso do Rio não se com pa ra a es ses
ca sos ex tre ma dos. Por sor te sua, es co lhe ram ou tros
mo dos de fazê-la in fe liz. Nem che gam a ser mo dos
ori gi na is no Bra sil, são ape nas mo dos per ver sos,
como to dos os mo dos de ca u sar in fe li ci da de, seja de
que ta ma nho for e que in fe li ci da de for.

Ce sar Maia está pe din do que o go ver no fe de ral
ins ta u re o Esta do de De fe sa no Rio. O Rio está mu i to
pre ci sa do de de fe sa, mes mo. Con tra a ban di da gem
ma tri cu la da, o Rio pode se vi rar, quan do qui ser de
fato. Mas con tra o pre fe i to Ce sar Maia é mais di fí cil, e
não é me nos gra ve, nem me nos ne ces sá rio, nem me -
nos ur gen te.

Qu an do Ce sar Maia era se cre tá rio da Fa zen da
do pri me i ro go ver no Bri zo la no Rio, com de sem pe nho
bri lhan te, co me çou uma sé rie de sa ques a su per mer-
ca dos, to dos na mes ma re gião su bur ba na. O jor nal e a
TV glo bal men te ini mi gos de Bri zo la acu sa ram seu go -
ver no –  ine fi ci en te, po pu lis ta e agra va dor dos ma les.
Já ins ta la da a in qui e ta ção ge ne ra li za da, a po lí cia afi -
nal con se guiu pren der o or ga ni za dor de um sa que. Era 
sar gen to da Vila Mi li tar. Bri zo la guar dou o se gre do.
Exce to para os co man dos mi li ta res da épo ca, in for ma-
dos de que a pri são do sar gen to per mi ti ria um es cân-
da lo in ter na ci o nal. Não hou ve mais sa que, nem um.

De po is co me çou a sé rie de ar ras tões de de lin-
qüen tes nas pra i as. Des de o pri me i ro, em Co pa ca ba-
na, uma mul ti dão de ata can tes sur gi da em se gun dos
na are ia, por co in ci dên cia lá es ta vam câ me ras re gis-
tran do ví de os. A co in ci dên cia não per dia um só ar ras-
tão. Sem pre para a exi bi ção fan tás ti ca na no i te de do -
min go. Mais re ca dos, para no vos des ti na tá ri os, e não
hou ve mais ar ras tões nem co in ci dên ci as te le vi si vas.

Ce sar Maia acom pa nhou, de um lu gar pri vi le gi a-
do, es ses e ou tros epi só di os que ame a ça vam a per ma-
nên cia de Bri zo la no go ver no. Na ma dru ga da de do min-

go para on tem, dis pa ra ram ti ros de fu zil, di zem que
mais de uma cen te na, e duas gra na das de uso mi li tar
em dois pré di os ad mi nis tra ti vos da pre fe i tu ra do Rio.

Ce sar Maia já es ta va mu i to ocu pa do com a fá cil
ta re fa de agi tar con tra o go ver no de Be ne di ta da Sil -
va, para fa vo re cer a can di da ta que in ven tou de po is da 
re pen ti na re vi ra vol ta que o ali ou ao José Ser ra, por
ele tão in sul ta do. O novo epi só dio in can des ceu-o. Aci -
o nou pron ta men te a mí dia pron ta men te dis pos ta a to -
dos os sen sa ci o na lis mos po li ci a is, des de que pre ju di-
quem os po lí ti cos não co la bo ra ti vos –  por exem plo,
per mi tin do cons tru ção de edi fí ci os em área de pre-
ser va ção am bi en tal, em tro ca do pre sen te de um dos
con jun tos do pré dio. E Ce sar Maia pro du ziu a idéia
ful gu ran te do Esta do de De fe sa.

O Rio não tem ape nas Po lí cia Ci vil e Po lí cia Mi li-
tar. Tem Gu ar da Mu ni ci pal, tam bém. Idéia de Ce sar
Maia. A guar da cus ta um di nhe i rão aos ca ri o cas e não 
pára de cres cer. Mas o que guar da a guar da de Ce sar
de Maia, se não guar da nem a pre fe i tu ra de Ce sar
Maia? Pode ser que o pe di do de Esta do de De fe sa
seja para de fen der a guar da, por que as áre as da ci da-
de aban do na das pelo po der pú bli co de Ce sar Maia
es tão mes mo mu i to aban do na das e can sa das de
aban do no.

Se não ti ver ao me nos esse pro pó si to, o pe di do
de Esta do de De fe sa pa re ce ria ape nas um des va rio.
Um a mais ou me nos não faz di fe ren ça, é ver da de.
Mas este te ria um abo mi ná vel sen ti do fas cis tói de. É
cla ro que nada se fa ria con tra o cri me or ga ni za do nos
30 dias, pror ro gá ve is por mais 30, que a Cons ti tu i ção
de ter mi na para o Esta do de De fe sa. E por que de ve ri-
am os ca ri o cas fi car pro i bi dos, du ran te aque le pra zo,
de re u nir-se por qual quer modo e ter a cor res pon dên-
cia e os te le fo ne mas su je i tos à vi o la ção po li ci al? Pois
é para es sas ne ces si da des, em si tu a ções de ins ta bi li-
da de ins ti tu ci o nal ou ca la mi da de pú bli ca, que a Cons -
ti tu i ção ad mi te o Esta do de De fe sa.

E para que tem ser vi do o pre fe i to Ce sar Maia?
Ta len to so, ad mi nis tra dor com pe ten te, Ce sar Maia
pas sou a ocu par-se só em fa zer onda, só onda, sem
res pe i to por nin guém e por co i sa al gu ma, mu i to me -
nos por ele mes mo. Diz e es cre ve qual quer bar ba ri da-
de. O ta len to so e com pe ten te Ce sar Maia trans for-
mou-se em per tur ba dor da or dem, da mí ni ma or dem
que ain da res ta no Rio.

Não sabe ou sabe de ma is o que hou ve nas fa -
cha das da pre fe i tu ra –  mas não faz di fe ren ça, por que
o pro pó si to é cri ar um cli ma ner vo so, amar go, in fe liz,
que pos sa, quem sabe, fa vo re cer seu pro je to po lí ti co
de mo men to. Só que o Rio nada tem a ver com isso. E, 
se ti ver, é para ser le va do a fi car ain da mais in fe liz.
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O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Cam pos) – Se na-
dor Edu ar do Su plicy, V. Exª será aten di do na for ma do 
Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB  AL. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, peço a pa la vra, como Lí der, para um
bre vís si mo re gis tro que con si de ro sig ni fi ca ti vo nas
ne go ci a ções com o Go ver no Fe de ral em tor no das dí -
vi das ru ra is de Ala go as, so bre tu do dos pe que nos e
mé di os pro du to res.

Acom pa nha dos dos Se na do res Te o tô nio Vi le la
e He lo í sa He le na, de re pre sen tan tes dos pro du to res
ru ra is, de re pre sen tan tes do Go ver no de Ala go as e
de in te gran tes da Ban ca da fe de ral do Esta do, es ti ve-
mos hoje com o Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil, Pe dro
Pa ren te, que pro me teu, na opor tu ni da de, es tu dar
com apre ço as pro pos tas por nós apre sen ta das – que 
são de toda a Ban ca da de Ala go as e do se tor pro du ti-
vo – e anun ci ou uma me di da ime di a ta: o Go ver no Fe -
de ral vai en vi ar, nos pró xi mos dias, uma mis são de
es pe ci a lis tas para es tu dar o pro ble ma es pe cí fi co das
dí vi das ru ra is de Ala go as.

Pe di mos tam bém, Sr. Pre si den te, a sus pen são
das exe cu ções ju di ci a is das dí vi das agrí co las, que es -
tão pre ju di can do se ri a men te o se tor. So men te no Mu -
ni cí pio de Ba ta lha fo ram fe i tas mais de qua tro cen tas
des sas exe cu ções.

So li ci ta mos, ain da, a li be ra ção dos em prés ti mos
que es tão re ti dos no Ban co do Bra sil e no Ban co do
Nor des te para os pro du to res ru ra is adim plen tes que já
apre sen ta ram pro pos tas e, in clu si ve, ga ran ti as.

To dos nós sa be mos que o se tor pro du ti vo agro -
pe cuá rio não tem tido a ca pa ci da de de en fren tar as
dis tor ções na cor re ção das dí vi das dos pro du to res ru -
ra is. E pior, Sr. Pre si den te, re i te ran do o que já dis se,
os pe que nos e mé di os agri cul to res das re giões mais
po bres do País, o Nor te e o Nor des te, não ti ve ram o
mes mo tra ta men to dos pro du to res ru ra is do Sul e do
Su des te, que já con se gui ram as se gu rar a re pac tu a-
ção do sal do de ve dor. Qu e ro lem brar que, sem a re -
pac tu a ção das dí vi das, os pro du to res ru ra is es tão im -
pe di dos de es ta be le cer me ca nis mos para di na mi zar
a eco no mia lo cal.

Lem bro, mais uma vez, que as re gras atu a is es -
tão in vi a bi li zan do o pro du tor ru ral de Ala go as, do Nor -
des te e, es pe ci al men te, os das re giões mais po bres
do País.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Con -
ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des,
por ces são do Se na dor La u ro Cam pos.

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, ener gia é
fa tor bá si co para um de sen vol vi men to jus to e equi li-
bra do, em har mo nia com os re qui si tos de pre ser va-
ção do meio am bi en te. For ne cer ener gia é uma fun -
ção de ele va da im por tân cia es tra té gi ca para o de sen-
vol vi men to sus ten tá vel.

No Bra sil, dada a re le vân cia da ele tri ci da de, ver -
da de i ro ins tru men to de or ga ni za ção do ter ri tó rio e ve -
tor do de sen vol vi men to na ci o nal, a po lí ti ca do se tor
deve ocu par lu gar de des ta que en tre os te mas de ba ti-
dos pela so ci e da de. Suas ba ses de sus ten ta ção não
po dem ser en tre gues às for ças do mer ca do, nem à vi -
são tec no crá ti ca e cen tra li za do ra.

É in dis pen sá vel as se gu rar o ca rá ter par ti ci pa ti-
vo e de mo crá ti co à sua for mu la ção, in cor po ran do
con tri bu i ções dos di ver sos seg men tos da so ci e da de:
con su mi do res re si den ci a is, se to res eco nô mi cos es-
pe cí fi cos da in dús tria, da agri cul tu ra ou do co mér cio.

Se, por um lado, o ca rá ter in ter li ga do do sis te ma
elé tri co, o con tro le cen tra li za do de sua ope ra ção e a
prer ro ga ti va da União de ou tor gar a ex plo ra ção de
ser vi ços de ener gia elé tri ca, den tre ou tros fa to res, ex -
pli cam o ca rá ter es tra té gi co do pla ne ja men to na ci o-
nal, por ou tro, o pla ne ja men to re gi o nal é uma ala van-
ca para o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al nos
Esta dos.

Não me nos im por tan te que re com por e re es tru-
tu rar o pla ne ja men to na ci o nal é res ta be le cer um sis -
te ma de pla ne ja men to es ta du al, de sa ti va do com a
des re gu la men ta ção e as pri va ti za ções, mo der ni zan-
do-o e do tan do-o de re cur sos hu ma nos e ma te ri a is
com pa tí ve is com as suas no vas res pon sa bi li da des.
Daí a ne ces sá ria in ter fa ce en tre o ca rá ter na ci o nal e
re gi o nal do pla ne ja men to.

Srªs e Srs. Se na do res, nos sa ava li a ção so bre o
se tor de ener gia elé tri ca no pla no fe de ral e suas re -
per cus sões so bre o nos so Esta do, Rio Gran de do
Sul, é pro fun da men te crí ti ca. O Go ver no Fe de ral e o
Go ver no an te ri or ao que está hoje go ver nan do o
Esta do do Rio Gran de do Sul im plan ta ram o pro ces so
de des re gu la men ta ção e de pri va ti za ções, de i xan do
um le ga do de des tru i ção, onde avul tam os pre ju í zos
im pos tos às em pre sas pú bli cas e ao de sen vol vi men to
da in fra-es tru tu ra.

Faço esta aná li se, Sr. Pre si den te, por que, em
1999 e 2000, pre si di a Co mis são de Infra-Estru tu ra do 
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Se na do Fe de ral. Foi a pri me i ra vez que uma mu lher
pre si diu uma Co mis são per ma nen te do Se na do, re -
pre sen tan do o Blo co das Opo si ções. Da Co mis são de 
Infra-Estru tu ra, que tem sob sua res pon sa bi li da de
tra tar de as sun tos como ener gia, trans por te, re cur sos
hí dri cos, co mu ni ca ção, fi ze mos um pal co cons tan te
de de ba te, um fó rum per ma nen te da so ci e da de, dis -
cu tin do es sas ques tões. Trou xe mos mu i tos téc ni cos,
profes so res uni ver si tá ri os, re pre sen tan tes do Go ver-
no Fe de ral, re pre sen tan tes dos Esta dos, para es ta be-
le cer um diá lo go so bre es sas áre as al ta men te téc ni-
cas, por tan to com ple xas, mas que são de fun da men-
tal im por tân cia para o de sen vol vi men to es tra té gi co e
so be ra no de um País.

Ago ra, que re mos fa zer, no en cer ra men to des te
se mes tre, o que fi ze mos den tro des sa vi são, des se
pro je to, des sa fi lo so fia em re la ção ao Bra sil, mais es -
pe ci fi ca men te em re la ção ao Esta do que re pre sen to,
o Rio Gran de do Sul.

Den tro des sa po lí ti ca que se ins ta lou em ní vel
fe de ral e que o Go ver no an te ri or, co man da do pelo en -
tão Go ver na dor Brit to, no Rio Gran de do Sul, de pri va-
ti zar, des re gu la men tar e fra gi li zar es sas em pre sas,
im por tan tís si mas nes ses se to res es tra té gi cos, que re-
mos des ta car o que en con tra mos quan do o Go ver no
da Fren te Po pu lar as su miu.

Pri me i ro, a ine xis tên cia de uma po lí ti ca de ex -
pan são, que as se gu ras se ener gia elé tri ca à po pu la-
ção. Ao con cen tra rem a sua es tra té gia na ven da das
es ta ta is, o Go ver no Fe de ral e o Go ver no Brit to abri -
ram uma pos si bi li da de mais atra ti va para a com pra
das em pre sas pro du ti vas do se tor ener gé ti co, prin ci-
pal men te por es tran ge i ros, em de tri men to dos in ves ti-
men tos em no vos pro je tos de ge ra ção e trans mis são,
fun da men ta is para abas te cer o Esta do e o País. Na
ver da de, cru za ram os bra ços, atri bu in do ao mer ca do
a obri ga ção de ga ran tir ener gia.

O Go ver no Brit to, à épo ca, ar re ca dou US$ 5 bi -
lhões nas pri va ti za ções da Com pa nhia Esta du al de
Ener gia Elé tri ca – US$ 3,1 bi lhões – e da Com pa nhia
Ri o gran den se de Te le co mu ni ca ções – US$ 1,9 bi lhão
–, mas não re in ves tiu se quer um real na ex pan são do
sis te ma de abas te ci men to, es pe ci al men te na trans-
mis são, num Esta do que im por ta va dois ter ços da
ener gia. O nos so Esta do es te ve con de na do a “apa-
gões” du ran te mu i tos ve rões até 1999.

Se gun do. Encon tra mos tam bém a ine xis tên cia
de uma po lí ti ca ener gé ti ca, que as se gu ras se a in tro-
du ção de no vas fon tes no mo de lo im plan ta do, se jam
as tra di ci o na is, como o car vão mi ne ral, as no vas,
como o gás na tu ral, ou as cha ma das al ter na ti vas,
como a bi o mas sa, a eó li ca e a so lar, mo ti vo pelo qual

ra ros fo ram os em pre en di men tos que ti ve ram con ti-
nu i da de nes sa área, por que eram pra ti ca men te ine-
xis ten tes.

Ter ce i ro, ino pe rân cia da po lí ti ca de uni ver sa li za-
ção, ba se a da numa vi são de mer ca do, que atri bui ao
uni ver sa li za do o ônus de pa gar a uni ver sa li za ção.
Con de na-se quem ain da não tem ener gia, quem não
teve ren da para con se gui-la, a con ti nu ar ex clu í do dos
be ne fí ci os ad vin dos da ener gia elé tri ca.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o pri me i ro com pro mis-
so do Go ver no De mo crá ti co e Po pu lar do Rio Gran de
do Sul para o se tor foi ga ran tir o abas te ci men to de
ener gia ao Esta do.

O Go ver na dor Olí vio Du tra as su miu com o com -
pro mis so de ga ran tir o abas te ci men to, su pe ran do
esse gar ga lo ao de sen vol vi men to sus ten tá vel do
Esta do. Sem des cu i dar das obras de ge ra ção exis ten-
tes ou pre vis tas, pri vi le gi ou, como es tra té gia po lí ti ca,
tor nar viá ve is obras de trans mis são de ener gia; es tra-
té gia, des ta ca mos, das mais acer ta das.

Nun ca mais, de po is de 1999, o Esta do so freu
cor tes de car ga por in su fi ciên cia da ca pa ci da de de
abas te ci men to. As ações de sen vol vi das pos si bi li ta-
ram um au men to de 46% na ca pa ci da de de abas te ci-
men to de todo o Esta do e num alto pa drão de qua li da-
de in cor po ra do à ener gia for ne ci da.

Três pro gra mas de obras emer gen ci a is co or de-
na dos pelo Esta do in te gra dos às obras de trans mis-
são e à an te ci pa ção do fun ci o na men to da Tér mi ca de
Uru gua i a na per mi ti ram que o Rio Gran de do Sul fi -
cas se fora do ra ci o na men to.

Se o nos so Go ver no ti ves se man ti do a po lí ti ca
de pri va ti za ções e atri bu ís se a de ci são de in ves ti men-
tos aos hu mo res do mer ca do, te ría mos, jun to com o
res to do País, fi ca do tam bém às es cu ras. Entre tan to,
uma de ci si va mo bi li za ção li de ra da pelo Go ver no ga ú-
cho, res pal da da por in dis pen sá ve is es tu dos téc ni cos,
de mons trou às au to ri da des fe de ra is que a im po si ção
de ra ci o na men to nos Esta dos su li nos se ria, além de
des ne ces sá ria, um equí vo co.

Tam bém pri ma mos pela va lo ri za ção dos qua-
dros fun ci o na is das em pre sas e dos ór gãos do se tor
ener gé ti co. Des ta ca mos o tra ba lho exem plar, qua li fi-
ca do e en ga ja do de sen vol vi do pe los fun ci o ná ri os e
téc ni cos da Se cre ta ria de Esta do de Mi nas, Ener gia e
Co mu ni ca ção, sob a co or de na ção de uma mu lher,
uma ga ú cha aguer ri da, a com pa nhe i ra Dil ma Rous-
seff, nos sa Se cre tá ria. Qu e re mos apla u di-la, jun ta-
men te com sua equi pe. Nos sas con gra tu la ções pela
de ter mi na ção e qua li da de do tra ba lho re a li za do à
fren te de tão im por tan te e de sa fi a do ra pas ta.
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Na área do gás na tu ral, Sr. Pre si den te, a Sul gás
era uma das es ta ta is ga ú chas que o Go ver no an te ri or
do Rio Gran de do Sul que ria pri va ti zar. O pro je to de
lei au to ri zan do tal me di da es ta va em trâ mi te na
Assem bléia Le gis la ti va. A jus ti fi ca ti va para a pri va ti za-
ção, à épo ca, era a ine xis tên cia de re cur sos pró pri os
ou de ter ce i ros para in ves tir nos ra ma is in dis pen sá ve-
is à dis tri bu i ção de gás.

Uma das pri me i ras me di das do Go ver no De mo-
crá ti co e Po pu lar do Rio Gran de do Sul foi re ti rar o re -
fe ri do pro je to de lei da Assem bléia Le gis la ti va. Ten ta-
mos es tru tu rá-lo, vi a bi li zan do fi nan ci a men tos e ini ci-
an do obras ne ces sá ri as para for ne cer o gás na tu ral
aos con su mi do res fi na is. Assim, de uma em pre sa que 
fa tu ra va R$2 mi lhões em 1998, a Sul gás trans for-
mou-se numa em pre sa cujo fa tu ra men to atin gi rá, em
2002, R$400 mi lhões, tor nan do-se a quin ta ma i or em -
pre sa de gás do Bra sil en tre as 23 dis tri bu i do ras do
País.

No fi nal do Go ver no an te ri or, a em pre sa pra ti ca-
men te ine xis tia e dis tri bu ía pe que no vo lu me de gás
da re fi na ria: 45 mil m3/dia. No fim do nos so Go ver no,
a Sul gás dis tri bu i rá apro xi ma da men te 3,8 mi lhões
m3/dia – vo lu me com pa rá vel ao de em pre sas com
mais de 100 anos. Re cu pe ra mos, em pra ti ca men te
qua tro anos, uma em pre sa viá vel, emer gen ci al e es -
tra té gi ca.

Ou tra em pre sa na lis ta de pri va ti za ções do Go -
ver no Brit to, en tão Go ver na dor do Rio Gran de do Sul,
era a Com pa nhia Ri o gran den se de Mi ne ra ção – CRM 
–, es ta tal que não ex pan diu suas ati vi da des e per ma-
ne cia com gra ve de se qui lí brio em seu ba lan ço de vi do
à dí vi da da or dem de R$94 mi lhões – va lor em de-
zem bro de 1999.

Nos so Go ver no for ta le ceu a CRM, com o apo io
da Assem bléia Le gis la ti va, por meio da ca pi ta li za ção
de par te des sa dí vi da com o Te sou ro, o que con tri bu iu
para uma re du ção do pas si vo da em pre sa em 42% e
para um au men to do pa tri mô nio lí qüi do de 731%,
con for me ba lan ços de 2000 e 2001. Des se modo, a
CRM re i ni ci ou o pa ga men to do sal do da dí vi da com o
Te sou ro e fi cou em con di ções de re to mar fi nan ci a-
men tos e de par ti ci par de no vos em pre en di men tos de 
ex pan são das suas ati vi da des.

Além dis so, Sr. Pre si den te, quan to à área de te -
le co mu ni ca ções e de tec no lo gia da in for ma ção, se to-
res tam bém es tra té gi cos para o de sen vol vi men to
sus ten tá vel, o Go ver na dor Olí vio Du tra en con trou a
Com pa nhia Ri o gran den se de Te le co mu ni ca ções, a
fa mo sa e res pe i ta da CRT, in te gral men te pri va ti za da e 
sob con tro le do con sór cio li de ra do pela em pre sa Te-

le fó ni ca de Espa nha, que, em vir tu de da le gis la ção,
de ve ria des fa zer-se da com pa nhia em 18 me ses.

Mes mo aler ta da pelo Go ver no do Esta do, a
Ana tel não acom pa nhou o pro ces so de tro ca de con -
tro le aci o ná rio da con ces si o ná ria pú bli ca da te le fo nia
mais im por tan te do Rio Gran de do Sul. A tran si ção
du rou dois anos, pe río do em que a em pre sa fi cou
con de na da a uma ges tão pre cá ria e pro vi só ria, sub -
me ti da aos in te res ses e aos con fli tos pri va dos, em
de tri men to do in te res se pú bli co. Du ran te todo esse
tem po, o Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul foi
aten to, fez ad ver tên ci as, ques ti o nou con tas, mo bi li-
zou a so ci e da de e, de sa ten di do, aju i zou ação na Jus -
ti ça con tra a Ana tel e os gru pos pri va dos en vol vi dos
no con fli tos.

A in cor po ra ção da CRT pela Bra sil Te le com, ali -
a da à não-an te ci pa ção para 2001 das me tas de uni -
ver sa li za ção e qua li da de pre vis tas para 2002 e 2003,
con for me com pro mis so as su mi do com a so ci e da de
ga ú cha pela em pre sa, re sul tou na trans fe rên cia do
cen tro de de ci sões da CRT para fora do Esta do, na
de mis são de gran de nú me ro de em pre ga dos e na re -
du ção de R$526 mi lhões do to tal de in ves ti men to
para 2001.

As ações de sen ca de a das na CRT com o pro-
ces so de in cor po ra ção pre ju di ca ram a con ti nu i da de,
a qua li da de e a ex pan são dos ser vi ços, es pe ci al men-
te nas pe que nas lo ca li da des. O fe cha men to dos pos -
tos de aten di men to e a subs ti tu i ção de fun ci o ná ri os
por ser vi ços ter ce i ri za dos com pro me te ram a qua li da-
de do ser vi ço. Con su mi do res lo ca is fo ram pre ju di ca-
dos, ba ten do os re cor des do nú me ro de re cla ma ções
no Pro con.

Da mes ma for ma, o Pro cergs, em pre sa de in for-
má ti ca do Esta do, tam bém en con tra va-se em pro ces-
so de pri va ti za ção. Toda a sua es tru tu ra in ter na es ta-
va vol ta da para esse ob je ti vo. O ní vel de ter ce i ri za ção,
prin ci pal men te no se tor de de sen vol vi men to de sis te-
mas, che ga va a 30%.

O foco de seus ne gó ci os pri vi le gi a va os ser vi ços
de mer ca do ou das se cre ta ri as e em pre sas do Esta do
com ma i o res re cur sos fi nan ce i ros em de tri men to das
áre as so ci a is. A em pre sa ha via se afas ta do de seu
ob je ti vo prin ci pal: do tar o Esta do de uma es tru tu ra
mo der na com no vas tec no lo gi as. O par que de má qui-
nas es ta va bas tan te de sa tu a li za do. O Esta do gas ta va
mu i to e de for ma de sor ga ni za da no que diz res pe i to à
rede de cir cu i to de da dos. A fi lo so fia era o con tro le do
Esta do so bre o ci da dão.

O que fi ze mos?
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1) Sus pen de mos to dos os pro ces sos de pri va ti-
za ção da Pro cergs e es ta be le ce mos como pre mis sa
para a mo der ni za ção do Esta do o uso de tec no lo gia
da in for ma ção;

2) Con tra ta mos, por con cur so pú bli co, cer ca de
220 tra ba lha do res, res ta be le cen do o qua dro fun ci o-
nal do iní cio de 1995, pe río do an te ri or aos pro gra mas
de de mis são vo lun tá ria e de mis sões re a li za dos du-
ran te o go ver no Brit to;

3) Pro mo ve mos um gran de pro gra ma de tre i na-
men to dos qua dros em no vas tec no lo gi as;

4) Ra ci o na li za mos as com pras do Esta do, ge-
ran do gran de eco no mia dos co fres do Te sou ro;

5) Cons tru í mos a Rede RS, do tan do o Esta do
de uma rede oito ve zes mais ve loz por um cus to no mi-
nal 20% mais ba ra to, no que diz res pe i to a cir cu i to de
da dos;

6) Esta mos mo der ni zan do to dos os sis te mas fa -
zen dá ri os, es pe ci al men te o de con tro le de des pe sas
e o de con tro le de re ce i tas;

7) Pos si bi li ta mos, por meio do site Via Empre -
sa, que pe que nas e mé di as em pre sas te nham aces -
so à in for ma ti za ção de suas ati vi da des por meio da
Inter net;

8) Cri a mos a Rede Esco lar Li vre, em que são
aten di das 2.200 es co las pú bli cas, que pos si bi li ta aos
alu nos aces so à tec no lo gia da in for ma ção, pre pa ran-
do-os para usar as fer ra men tas des ta tec no lo gia e
não para ser um re pe ti dor de pa drões tec no ló gi cos,
im pos tos pe los gran des mo no pó li os;

9) Dis po ni bi li za mos para o ci da dão ga ú cho, de
qual quer par te do mun do, um con jun to de ser vi ços
pela Inter net, como fi nan ças do Esta do, da dos de se -
gu ran ça pú bli ca, ser vi ços do De tran, en tre ou tros,
me di da que pos si bi li ta ma i or trans pa rên cia do ser vi ço
pú bli co, ten do o ci da dão como cen tro de nos so de-
sen vol vi men to  Com es sas ações, es ta mos mu dan do
pa ra dig mas: o ci da dão con tro lan do o Esta do, e não
mais o Esta do con tro lan do o ci da dão.

Te mos, hoje, um Go ver no que pre pa ra a in-
fra-es tru tu ra ne ces sá ria para que to dos os ci da dãos e 
ci da dãs do Rio Gran de do Sul te nham aces so à nova
so ci e da de: a So ci e da de da Infor ma ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos
res sal tar que, por meio da ma nu ten ção, re cu pe ra ção
e for ta le ci men to de nos sas es ta ta is, o Go ver no Po pu-
lar e De mo crá ti co do Rio Gran de do Sul ar ti cu lou os
di ver sos agen tes pú bli cos e pri va dos para am pli ar e
qua li fi car a in fra-es tru tu ra do Esta do de for ma co or-
de na da.

Den tre as re a li za ções – es sas que já ci tei – e os
avan ços al can ça dos des te pri me i ro Go ver no, na área
de ener gia elé tri ca, pa re ce-me que se pre ci sa aqui
dar um des ta que es pe ci al:

1) A sus pen são de to dos os pro ces sos de pri va-
ti za ções e a re to ma da das fun ções pú bli cas de pla ne-
ja men to e co or de na ção das ações re la ci o na das à
ener gia;

2) O fato de a ação go ver na men tal, no que diz
res pe i to às ener gi as al ter na ti vas, ter al can ça do pra ti-
ca men te to das as tec no lo gi as dis po ní ve is;

3) A vi a bi li za ção do le van ta men to do po ten ci al
eó li co em vá ri as re giões do Rio Gran de, ve ri fi can do
que há bons po ten ci a is no li to ral nor te, na Ser ra, na
me ta de sul do Esta do, prin ci pal men te no li to ral sul,
cos ta in ter na da La goa Mi rim e Cam pa nha. Está em
es tu do, in clu si ve, a ins ta la ção de usi nas de ven to em
vá ri os mu ni cí pi os ga ú chos, den tre eles o meu mu ni cí-
pio de ori gem, San ta na do Li vra men to. E o pri me i ro
Atlas Eó li co do Esta do está sen do ela bo ra do, de ven-
do ser di vul ga do ain da este ano.

4) A po lí ti ca de uso da bi o mas sa, que in cen ti va
o apro ve i ta men to dos re sí du os ve ge ta is trans for man-
do-os em ener gia elé tri ca, em pe que nas usi nas ter -
me lé tri cas, vai ge rar em pre go e ren da, além de re du-
zir o im pac to am bi en tal. A uti li za ção da cas ca de ar roz
– V. Exª sabe que o Rio Gran de é um dos ma i o res pro -
du to res de ar roz do Bra sil – e de re sí du os de ma de i ra
em pe que nas usi nas ter me lé tri ca, co me ça a ser re a li-
da de. No vos es tu dos es tão sen do re a li za dos e tam-
bém es tu dos de vi a bi li za ção do apro ve i ta men to dos
re sí du os de ma de i ra, ten do em vis ta ter mos um gran -
de par que de re flo res ta men to em nos so Esta do. Isso
tudo co me ça a ser re a li da de.

Na área de re cur sos mi ne ra is, co me mo ra mos,
sim, a re to ma da dos in ves ti men tos na área de ge ra-
ção ter me lé tri ca a car vão. Espe ci al men te a de ci si va
par ti ci pa ção do Esta do na so lu ção do pro ble ma ori gi-
na do há dé ca das e en vol ven do o em pre en di men to
Can di o ta III, uma ter me lé tri ca de 350 me ga watts.

O Go ver no do Esta do está pro pon do e in cen ti-
van do a ins ta la ção do Pólo Ce râ mi co da Me ta de Sul,
na re gião pró xi ma a Can di o ta e Bagé, na fron te i ra,
para apro ve i tar as gran des re ser vas de ar gi la as so ci-
a das ao car vão mi ne ral. Nes se sen ti do, es ta mos in-
ves tin do em pes qui sa tec no ló gi ca, em co o pe ra ção in -
ter na ci o nal, in clu si ve com o Ja pão. O Pro gra ma Esta -
du al de Apo io à Ce râ mi ca, com be ne fí ci os di fe ren ci a-
dos no pa ga men to di fe ren ci a do de ICMS, cré di to fis -
cal pre su mi do de ICMS de vem ser con ce di dos às em -
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pre sas que se ins ta la rem no Pólo ou que uti li za rem
ar gi la pro du zi da na re gião.

Ou tro gran de de sa fio: re co nhe cen do o po ten ci al
exis ten te no se tor de ro chas or na men ta is, o Go ver no
do Esta do lan çou, em 2001, um pro gra ma de apo io
ao se tor, bus can do o efe ti vo de sen vol vi men to de toda 
a ca de ia in dus tri al, com a par ti ci pa ção das prin ci pa is
ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das.

Tam bém sa be mos que o Rio Gran de do Sul pos -
sui as ma i o res re ser vas mun di a is de ága tas e ame tis-
tas, daí a im por tân cia des se re cur so mi ne ral, prin ci-
pal men te nas re giões nor te e cen tral do Esta do. Com
o Pro gra ma de Pe dras Pre ci o sas do Rio Gran de do
Sul, o Go ver no in cen ti va e apóia o de sen vol vi men to
sus ten tá vel do se tor.

Sr. Pre si den te, tam bém pre ci sa mos res sal tar os
avan ços na área do gás na tu ral do nos so Go ver no po -
pu lar, tam bém algo novo e de sa fi a dor para o Rio
Gran de do Sul:

1) Sua in tro du ção pos si bi li tou a di ver si fi ca ção
da ma triz ener gé ti ca do Rio Gran de do Sul. A Sul gás,
como já dis se, foi vi a bi li za da;

2) Até o fi nal do nos so Go ver no, os in ves ti men-
tos da Sul gás so mam R$107 mi lhões com a cons tru-
ção de 360 qui lô me tros de ga so du tos de dis tri bu i ção,
aten den do 13 mu ni cí pi os (Re gião Me tro po li ta na, Ser -
ra e Uru gua i a na);

3) Ci en te da li mi ta da ca pa ci da de de su pri men to
do Ga so du to Bra sil-Bo lí via ao Rio Gran de do Sul, o
Go ver no bus cou o au men to da ca pa ci da de de im por-
ta ção do gás da Argen ti na, de 2,8 mi lhões para 13 mi -
lhões de me tros cú bi cos/dia, ne go ci an do al te ra ções
no tra ça do da obra que per mi ti ram vi a bi li zar o Ga so-
du to Uru gua i a na, na fron te i ra da Argen ti na, até a ca -
pi tal Por to Ale gre.

Sr. Pre si den te, con cluo di zen do que nos so en -
ten di men to é de que a cons tru ção de po lí ti cas se to ri-
a is deve es tar ar ti cu la da com po lí ti cas eco nô mi ca,
so ci al e am bi en tal. Deve sur gir de um pro ces so de mo-
crá ti co e de par ti ci pa ção di re ta da so ci e da de, em con -
tra pon to às po lí ti cas ne o li be ra is im ple men ta das em
ní vel na ci o nal e ado ta das no Rio Gran de do Sul, no
Go ver no an te ri or.

Bus ca mos o for ta le ci men to e a va lo ri za ção das
em pre sas pú bli cas como ins tru men to de im ple men ta-
ção de po lí ti cas se to ri a is e de me lho ria da in fra-es tru-
tu ra do Esta do. Os prin cí pi os bá si cos das ações im -

plan ta das pelo Go ver no De mo crá ti co e Po pu lar do
Rio Gran de do Sul são a uni ver sa li za ção dos di re i tos,
a uni ci da de das po lí ti cas so ci a is, o ca rá ter pú bli co e o
con tro le so ci al.

Te mos o com pro mis so de apro fun dar a in te gra-
ção com o Orça men to Par ti ci pa ti vo para pro pi ci ar a
in fra-es tru tu ra ne ces sá ria ao de sen vol vi men to – sus -
ten tá vel e in te gral –, ob je ti van do a re du ção das de si-
gual da des re gi o na is e so ci a is. Se gui re mos va lo ri zan-
do cada vez mais os re cur sos mi ne ra is do Rio Gran de
do Sul, pois, além de se rem im por tan tes ri que zas lo -
ca is, ge ram em pre go e ren da, es pe ci al men te para a
po pu la ção mais ex clu í da so ci al e eco no mi ca men te.

São es sas, Sr. Pre si den te, as di re tri zes da nos -
sa po lí ti ca de de sen vol vi men to para o Rio Gran de do
Sul. São es ses os nos sos com pro mis sos pú bli cos de
hoje para re al men te ga ran tir mos um fu tu ro me lhor.

Eram as con si de ra ções que eu gos ta ria de fa -
zer, Sr. Pre si den te, por que sa be mos que hoje o gran -
de de sa fio é dar mos con di ções de in fra-es tru tu ra, de
ge ra ção de ener gia, de dis tri bu i ção de ren da, e com
essa vi são de fu tu ro, como es ta mos im ple men tan do
es sas ações no cam po de mi nas e ener gia.

Fa ze mos esse re gis tro por que en ten de mos
que, nes te mo men to, mais do que nun ca, é opor tu no
que se es ta be le ça a di fe ren ça en tre o pro je to que es -
ta mos cons tru in do no Rio Gran de do Sul, que é um
pro je to po pu lar, de mo crá ti co, par ti ci pa ti vo, e o pro je to
ne o li be ral, que é pri va ti zan te e cen tra li za dor.

Este era o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer. Mu i-
to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Edu ar do Su plicy e a Sr.ª Se na do-
ra Ma ri na Sil va en vi a ram à Mesa pro po si ções que,
em face do dis pos to no art. 235, III, a, do Re gi men to
Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Os
Srs.Se na do res Ade mir Andra de, Lú cio Alcân ta ra, Ro -
me ro Jucá e Car los Be zer ra 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, re por ta gem do jor-
nal Va lor de pou cas se ma nas atrás, co me ça com a
se guin te fra se: “O lu cro dos gran des ban cos pri va dos
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que so bre vi ve ram à que da da in fla ção no Bra sil pra ti-
ca men te do brou após o Pla no Real”.

Ora, para um Go ver no que tem di fi cul da de em
ace i tar que nada con tri bu iu para me lho rar a re dis tri-
bu i ção de ren da no País e, ain da, que ple i te ia sua
con ti nu i da de por meio da can di da tu ra do Se na dor
José Ser ra à pre si dên cia da Re pú bli ca, tal no tí cia não 
po de ria ser mais in cô mo da. Mais ain da: des nu da ver -
da des que tan to faz ques tão de es con der do povo
bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, é duro ver que, em um País como 
o Bra sil, o sis te ma fi nan ce i ro con ti nua a atu ar como
uma gi gan tes ca san gues su ga a sor ver a min gua da
pou pan ça na ci o nal e a fa bri car lu cros es tra tos fé ri cos
ape nas com a ma ni pu la ção do di nhe i ro. Em nú me ros,
isso quer di zer, por exem plo, que, em 1994, pri me i ro
ano da cha ma da es ta bi li za ção mo ne tá ria, os dez ma i-
o res ban cos pri va dos lu cra ram jun tos 3 bi lhões de re -
a is, em va lo res atu a li za dos. Em 2001, o lu cro des se
mes mo gru po foi de 8,4 bi lhões, tra du zin do o nada
mó di co cres ci men to de 180%.

O lu cro lí qui do con so li da do dos dez ma i o res
ban cos foi de 41 bi lhões no pe río do de 8 anos de exis -
tên cia do Pla no Real. Estra nha men te, o im pos to de
ren da que eles têm pago, cal cu la do em va lo res atu a li-
za dos, di mi nu iu no mes mo pe río do, pas san do de 2,6
bi lhões, em 1994, para 1,29 bi lhões, em 2001.

Gos ta ria de pou par meus no bres Pa res e os que 
nos as sis tem pela te le vi são e pelo rá dio de um tec ni-
cis mo en fa do nho. O as sun to, to da via, é sé rio e deve
ser tra ta do com a exa ta me di da da re le vân cia que tem 
para o nos so equi lí brio so ci al e de sen vol vi men to eco -
nô mi co.

O pri me i ro in di ca dor de que o sis te ma fun ci o na
mal para os ci da dãos e ex ces si va men te bem para os
ban cos é o fato de que a Re ce i ta Fe de ral teve um au -
men to de ar re ca da ção de 42,73% aci ma da in fla ção
no pe río do 1994-2001. Nes se pe río do, a Re ce i ta con -
se guiu um cres ci men to da par ti ci pa ção do se tor fi-
nan ce i ro de ape nas 11,77%, en quan to das pes so as
fí si cas ar re ca dou a mais 53,6%.

Eis, Srªs e Srs. Se na do res, uma de mons tra ção
ca bal de como é fá cil para o Go ver no pe gar os des pro-
te gi dos con tri bu in tes in di vi du a is e pou co cô mo do ar re-
ca dar jun to das em pre sas do se tor fi nan ce i ro. Ou seja,
as pes so as ju rí di cas têm sem pre me i os de con tor nar
as re gras de im po si ção, ati tu de im pos sí vel para os
con tri bu in tes as sa la ri a dos, cuja ren da, trans pa ren te
nos con tra che ques de cada mês, não pode ser ma qui-
a da e, por tan to, sub tra í da ao con tro le do fis co. Assim,
fica sem pre a ten ta ção sim plis ta de au men tar a tri bu ta-

ção das pes so as fí si cas em vez de aper tar o cer co às
pes so as ju rí di cas – e aqui re fi ro-me es pe ci al men te às
ins ti tu i ções fi nan ce i ras no sen ti do de que dêem uma
ma i or con tri bu i ção à so ci e da de.

Ou tro de ta lhe as saz es tar re ce dor é que os ban -
cos es tran ge i ros que aqui ope ram con se gui ram, em
2001, fa zer ren der cada dó lar apli ca do no Bra sil 50%
mais do que no res to do mun do. A ren ta bi li da de so bre
o pa tri mô nio lí qui do des sas ins ti tu i ções, que dá a me -
di da exa ta de quan to os ban cos lu cram, foi 24% ma i or
no Bra sil do que no ex te ri or. Ou seja, nos so País é um
pa ra í so para se ga nhar di nhe i ro com di nhe i ro, mes mo
que ele não seja seu. Isso pa re ce mais ne gó cio de
agi o ta do que le gí ti mas tran sa ções de trans fe rên cia
de ca pi tal en tre em pres ta do res e to ma do res.

Na ver da de, os ban cos ga nham no ex te ri or com
o vo lu me de ope ra ções de em prés ti mo, ou seja, em -
pres tam mu i to para po de rem lu crar – o ca pi tal deve
gi rar mu i to para se ren ta bi li zar. No Bra sil, os ban cos
lu cram com o fa mo so spre ad, isto é, a di fe ren ça en tre
o que pa gam para cap tar os re cur sos e o que co bram
quan do em pres tam es ses re cur sos. Ou seja, em pres-
tam para pou cos a ju ros al tos, prin ci pal men te quan do
en tre eles está o Go ver no; é mu i to mais lu cra ti vo e dá
me nos tra ba lho do que so ci a li zar o aces so ao fi nan ci-
a men to pro du ti vo.

E ago ra, Sr. Pre si den te, re tor na mos mais uma
vez, ao pro ble ma dos ju ros no Bra sil. São eles uma
das ma i o res fon tes de ren da das ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras que aqui ope ram. E tam bém o prin ci pal fa tor do
cres ci men to da dí vi da in ter na do País; do re fre a men-
to da ca pa ci da de de in ves ti men to pro du ti vo, pela im -
pos si bi li da de de cap ta ção de re cur sos no sis te ma fi -
nan ce i ro; da ina dim plên cia no sis te ma de cre diá rio;
do cres cen te vo lu me de che que sem fun dos e as sim
por di an te, numa ca de ia te ne bro sa de efe i tos per ni ci-
o sos para nos sa eco no mia. Po rém, mais do que para
a eco no mia, esse ci clo é ma lé fi co para a po pu la ção,
so bre tu do a de ba i xa ren da, sem pre des pro te gi da
con tra a ci ran da fi nan ce i ra.

E, Sr. Pre si den te, sem pre que o sis te ma fi nan-
ce i ro se tor na pri o ri tá rio na po lí ti ca de go ver no, quem
paga a con ta é o povo, com a re tra ção do ní vel em
em pre gos for ma is e a per da de ren da no mi nal e real.
A ren da per ca pi ta real do bra si le i ro, cal cu la da em
dó la res, caiu no pe río do FHC, o que sig ni fi ca em po-
bre ci men to real da po pu la ção.

Se ve ri fi car mos que pra ti ca men te a me ta de da
po pu la ção eco no mi ca men te ati va do Bra sil ou está
sem em pre go ou vive na eco no mia in for mal, po de-
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mos en ten der por que nos en con tra mos no atu al beco
sem sa í da.

Sr. Pre si den te, está na hora de al te rar mos pro -
fun da men te a po lí ti ca eco nô mi ca do País. Ou fa ze-
mos isso, ou ire mos para a ine xo rá vel cri se so ci o e co-
nô mi ca que já se anun cia. A cri se da re for ma agrá ria
e a ação de nun ci a do ra do MST; a cri se da se gu ran ça
pú bli ca e a ação cada vez mais ou sa da das qua dri-
lhas do nar co trá fi co e da in dús tria dos se qües tros; o
cres ci men to da mar gi na li da de nas gran des ci da des
são to dos sin to mas da cri se que se avo lu ma e se tor -
na cal do de uma si tu a ção que tem tudo para se tor nar
ex plo si va.

Assim, ou mu da mos por de ci são nos sa e por
cons ciên cia da gra vi da de da si tu a ção, ou te re mos de
vi ver a mu dan ça di ta da pela con vul são so ci al des con-
tro la da. E que não se ve nha di zer que foi por fal ta de
avi so. As for ças con ser va do ras que sem pre go ver na-
ram o Bra sil nun ca ti ve ram a per cep ção da bru ta li da-
de co me ti da con tra a po pu la ção bra si le i ra por sua po -
lí ti ca ex clu den te e con cen tra do ra de ren da.

Te mos uma chan ce ex cep ci o nal de mu dar isso
em ou tu bro pró xi mo, ele gen do um pre si den te pro-
gres sis ta, que pos sa co lo car um fre io na vo ra ci da de
do sis te ma fi nan ce i ro e pro pi ci ar a re dis tri bu i ção de
ren da e o res ga te so ci al das ca ma das mais po bres da 
po pu la ção bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.
O SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA (Blo-

co/PSDB – CE) – A re ser va do ta len to bra si le i ro tem
sido su ces si va men te gol pe a da, nos úl ti mos tem pos,
sem que se pos sa iden ti fi car um mo vi men to aná lo go
de re no va ção, tal vez pelo ex ces si vo ri gor com que,
nor mal men te, con si de ra mos os no vos va lo res.

O fato é que per de mos mais um gran de ta len to.
Mor reu dia 15 de ju nho, aos 84 anos, um dos mais im -
por tan tes ar qui te tos bra si le i ros, Sér gio Wla di mir Ber -
nar des. Se gun do a fa mí lia, seu es ta do de sa ú de vi -
nha se de bi li tan do des de que so freu um der ra me,
dois anos atrás. Ele mor reu em casa, de fa lên cia múl -
ti pla dos ór gãos.

Sér gio Ber nar des cos tu ma va res pon der com
bom hu mor, an tes do der ra me, quan do lhe per gun ta-
vam so bre seu es ta do de sa ú de: “se não me exa mi na-
rem, es tou óti mo”.

Irre ve ren te e aven tu re i ro, ali a va ao ta len to um
gos to pela ino va ção e pelo ris co, na pro fis são e na
vida. Pro je tou sua pri me i ra casa aos 15 anos, para um 
ami go do pai. Aos 16 anos, cur sou pi lo ta gem no ae ro-

clu be de Man gui nhos, no Rio de Ja ne i ro, por que que -
ria fa zer acro ba ci as. E fez mu i tas pelo céu do Bra sil,
com seu mo no mo tor. Aos 17 anos, par ti ci pa va de cor -
ri das pe las ave ni das do Rio. Cer to dia, cor ren do no
cir cu i to da Gá vea, ca po tou na ave ni da Ni e me yer e
caiu ao mar.

Na ar qui te tu ra, foi um ino va dor na tec no lo gia e
no uso de ma te ri a is: além do con cre to, da ma de i ra e
do aço, in cor po rou ne bli na, re fle xos, sons e odo res
em seus pro je tos.

De i xou um acer vo com mais de 6 mil pro je tos
acu mu la dos. Entre suas obras mais im por tan tes es -
tão o Ma u so léu de Cas tel lo Bran co e o Pa lá cio do Go -
ver no do Ce a rá, am bos em For ta le za; o Ho tel Tam-
baú, em João Pes soa, os pos tos sal va-vi das da orla
ca ri o ca e o con do mí nio Casa Alta, no Hu ma i tá. Acu -
mu lou prê mi os no Bra sil e no ex te ri or. Entre ou tros,
ga nhou o Gran de Prê mio de Arqui te tu ra de Vene za, o
Prê mio Inter na ci o nal da Bi e nal de São Pa u lo e, por
seu tra ba lho mais co nhe ci do, o Pa vi lhão de São Cris -
tó vão, no Rio, re ce beu a Estre la de Ouro da Fe i ra
Inter na ci o nal de Bru xe las. Tam bém são seus os pro -
je tos do Ae ro por to de Bra sí lia e do Pa vi lhão das Ban -
de i ras na Pra ça dos Três Po de res.

A ar qui te tu ra de Sér gio Ber nar des ul tra pas sa a
atri bu i ção de edi fi car es pa ços para abri gar ati vi da des
hu ma nas. Pro je tar é as su mir com pro mis sos com cir -
cuns tân ci as fu tu ras. O ar qui te to, por for ça des se per -
ma nen te exer cí cio, ad qui re a ca pa ci da de de an te ver.

Sér gio Ber nar des, des de cedo, de sen vol veu,
como ne nhum ou tro ar qui te to, esse dom. Des de os
seus pri me i ros tra ba lhos, so bre tu do de re si dên ci as,
já pre nun ci a va um ta len to in co mum, que se con so li-
da ria numa se qüên cia de pro pos tas ar qui te tô ni cas
sem pre mar ca das por uma es té ti ca pró pria e re no va-
do ra, con se qüên cia da uti li za ção de in ven ti vos pro-
ces sos cons tru ti vos e de um de ta lha men to pre ci so.

Seu es pí ri to cri a ti vo pro du ziu um sem-nú me ro
de cu ri o sas in ven ções, como um au to mó vel, uma bi -
ci cle ta, mo bi liá ri os, ele men tos pré-fa bri ca dos e di fe-
ren tes ma te ri a is e ele men tos cons tru ti vos. Sér gio
Ber nar des foi o nos so Le o nar do da Vin ci.

Nas fa cul da des de Arqui te tu ra de todo o País,
sua obra é ma té ria de per ma nen te con sul ta e es tu do.
Na dé ca da de 1950, épo ca em que os es tu dan tes se
sen ti am re féns nos am bi en tes de en si no do mi na dos
pelo aca de mi cis mo dos ca te drá ti cos, sua pre sen ça, a 
le i tu ra e a com pre en são de suas pro pos tas fo ram fun -
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da men ta is para aque les que em pu nha vam a ban de i ra
do mo der nis mo.

Com o pas sar dos anos, sua ap ti dão de ver além 
do seu tem po, e a ten dên cia de não im por li mi tes à
sua ima gi na ção cri a do ra foi além, e deu iní cio a um ci -
clo de pro pos tas que ele va ram sua ar qui te tu ra a uma

es tre i ta con vi vên cia com a ciên cia dos fe nô me nos ge -
o fí si cos, com os ce ná ri os da fic ção ci en tí fi ca e com o
de va ne io da po e sia.

Entre suas idéi as está, por exem plo, o pro je to de 
trans for mar o ar qui pé la go de Fer nan do de No ro nha
em uma só ilha, que se ria um cen tro tu rís ti co. Pen sou
em in ter li gar os rios bra si le i ros por um sis te ma de

aque du tos. Ima gi nou con jun tos ha bi ta ci o na is sus-
pen sos so bre tri lhos de trens e uma ma ri na para li gar
as pra i as de Ipa ne ma e Le blon.

So nha va com a Bar ra da Ti ju ca abri gan do a ca -
be ce i ra de uma pon te oceâ ni ca de cem me tros de lar -
gu ra que a li ga ria a Ni te rói. Ao lon go de dez qui lô me-
tros, cons tru i ria 58 pré di os de 300 an da res cada e um 
de mil me tros de al tu ra. Cada um de les te ria até 1.200 
apar ta men tos de 27 me tros qua dra dos e cen tros co -
mer ci a is, pró xi mos dos es ta ci o na men tos. A cada 30
pa vi men tos ha ve ria uma área de la zer.

Ou se vive com be le za ou se atro pe la o pen sa-
men to. A be le za é pro vo ca do ra do fu tu ro, fi lo so fa va
Sér gio, sem re ve lar como se sus ten ta ri am pré di os
sem fun da ção e com o pri me i ro an dar a 70 me tros
aci ma do mar. Uma ver da de i ra ar qui te tu ra da uto pia.

Esse ta len to ori gi nal de Sér gio Ber nar des só é
com pa rá vel à sua di men são hu ma na. Os que o co-
nhe ce ram pes so al men te des ta cam a do çu ra do tem -
pe ra men to, a cor di a li da de, a pro sa atra en te, a aten -
ção com o in ter lo cu tor e o hu mor per ma nen te.

Da mes ma for ma que ocor reu com ou tros bra si-
le i ros ta len to sos, Sér gio Ber nar des, como Nél son Ro -
dri gues, em cer ta épo ca de tris te me mó ria, foi alvo
das cha ma das “pa tru lhas ide o ló gi cas”, que o acu sa-
vam de “co la bo ra ci o nis mo” com o Re gi me de 64,
pois, en tre ou tros pro je tos que de sen vol veu para os
mi li ta res, cri ou o ma u so léu Cas tel lo Bran co, con si de-
ra do, à épo ca, um ver da de i ro tri bu to à di re i ta e ao gol -
pe mi li tar.

Iro ni ca men te, no mes mo pe río do, Ber nar des
teve seu pro je to do Co man do Na val de Bra sí lia, que
es ta va em an da men to des de 1972, can ce la do pelo
pre si den te Ge i sel, que des co bri ra que o ar qui te to se
re la ci o na va com ofi ci a is sus pe i tos de sim pa ti za rem
com a es quer da.

Fe liz men te, Srªs e Srs. Se na do res, esse obs cu-
ran tis mo é ape nas uma me mó ria do pas sa do, e po de-
mos la men tar a per da de um bra si le i ro de ta len to, in -
de pen den te men te de sua co lo ra ção po lí ti ca.

O que fi ca rá de Sér gio Ber nar des, cer ta men te,
não será sua efê me ra pas sa gem pela Se cre ta ria de
Pla ne ja men to de Nova Igua çu, nem sua frus tra da
can di da tu ra à Pre fe i tu ra do Rio de Ja ne i ro.

O seu le ga do está nas obras que cons tru iu e nas
que ima gi nou, com ori gi na li da de, ou sa dia e be le za.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a in ter ven ção que
faço hoje tem como ob je ti vo ho me na ge ar uma em pre sa
pú bli ca que al can çou, nos úl ti mos anos, um ex ce len te
ní vel de de sem pe nho. Uma em pre sa que, por meio de
um tra ba lho sé rio, me ti cu lo so, ob je ti vo e con sis ten te,
vem mos tran do aos bra si le i ros como é pos sí vel, na es -
fe ra pú bli ca, re a li zar uma ad mi nis tra ção lu cra ti va e
bem-su ce di da, com re sul ta dos con cre tos que re tor nam
na for ma de be ne fí ci os para toda a so ci e da de. Ve mos,
as sim, ful mi na do o mito se cu lar de que tudo o que pro -
vém ou tem a mão do Esta do é pro ble má ti co, por ino pe-
rân cia ou con tinu a da ge ra ção de pre ju í zo.

Estou me re fe rin do à Infra e ro – Empre sa Bra si-
le i ra de Infra-es tru tu ra Ae ro por tuá ria, que com ple ta
29 anos de exis tên cia e acu mu la, ao lon go des sas
qua se três dé ca das de ope ra ção, um res pe i tá vel ca -
be dal de ser vi ços aos usuá ri os bra si le i ros e es tran ge-
i ros de trans por te aé reo. Res pon sá vel pela ad mi nis-
tra ção de 65 ae ro por tos e 83 es ta ções de apo io à na -
ve ga ção aé rea, que se es pa lham pe los nos sos 26
Esta dos e Dis tri to Fe de ral, a em pre sa re pre sen ta se-
gu ran ça, con for to e tran qüi li da de para o cres cen te nú -
me ro de ci da dãos que uti li zam os nos sos ae ro por tos.

Que não se te nha qual quer dú vi da so bre como
a em pre sa con quis tou essa po si ção de re le vo e des -
ta que: ela é fru to do em pe nho de seus di ri gen tes,
pes so al ad mi nis tra ti vo e de ope ra ções, que, sob o co -
man do di nâ mi co de Fer nan do Per ro ne, im ple men ta-
ram uma ges tão ad mi rá vel pela sua ope ro si da de e
pe los re sul ta dos efe ti va men te con quis ta dos.

No fe cha men to de seu úl ti mo ba lan ço, por
exem plo, a em pre sa re gis trou um lu cro de R$ 342 mi -
lhões, qua se 35 por cen to su pe ri or ao ve ri fi ca do no
ano an te ri or; o fa tu ra men to che gou a R$ 1,47 bi lhão,
uma evo lu ção de mais de 16 pon tos per cen tu a is.
Enquan to isso, as des pe sas, no mes mo pe río do, ti ve-
ram um acrés ci mo de me nos de dois por cen to.

Esses re sul ta dos, que evi den ci am uma ges tão de
alta qua li da de, con so li da da com fir me za ao lon go dos
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anos mais re cen tes, en se ja ram a con quis ta de inú me-
ros prê mi os, de âm bi to na ci o nal, como o tí tu lo de “me -
lhor em pre sa de ser vi ços pú bli cos de 2000”, na con sa-
gra da se le ção Me lho res e Ma i o res, pro mo vi da anu al-
men te por uma de nos sas prin ci pa is pu bli ca ções de
eco no mia e ne gó ci os, a re vis ta Exa me. Men ci o no tam -
bém o tí tu lo de “em pre sa mais ren tá vel no se tor de ser -
vi ços”, con ce di do pelo jor nal Va lor Eco nô mi co, por
meio do anuá rio Va lor 1000, que exe cu ta uma com ple ta
ra di o gra fia do ce ná rio em pre sa ri al bra si le i ro.

Nes se ca pí tu lo de des ta ques e pre mi a ções, a
Infra e ro apa re ce tam bém, no Re la tó rio Anu al da Ga-
ze ta Mer can til, como a “ma i or em pre sa do Bra sil na
ca te go ria trans por te e lo gís ti ca/por tos e ae ro por tos”,
ten do re ce bi do ain da o prê mio des ta que de co mér cio
ex te ri or, na área de lo gís ti ca, da Asso ci a ção Bra si le i-
ra dos Expor ta do res e da Se cre ta ria de Co mér cio
Exte ri or.

O in ques ti o ná vel re co nhe ci men to do mer ca do e
de al guns de seus prin ci pa is agen tes deve-se, na tu ral-
men te, ao de sem pe nho da em pre sa, que tem con se-
gui do au men tar o ní vel de seus ne gó ci os e ga ran tir ga -
nhos subs tan ti vos de pro du ti vi da de. E aqui tam bém
tudo está ba se a do em nú me ros: nos úl ti mos qua tro
anos, a re ce i ta da Infra e ro cres ceu 61,5 por cen to, en -
quan to o nú me ro de pas sa ge i ros que uti li za ram os ae -
ro por tos na ci o na is au men tou 34,5 por cen to, o que de -
mons tra um in cre men to con si de rá vel de efi ciên cia.

É cer to que a em pre sa se vem be ne fi ci an do da
sig ni fi ca ti va ex pan são do mer ca do bra si le i ro de trans -
por te aé reo, que fe chou o ano de 2001 com um au-
men to de 8,7 por cen to, sen do 11 por cen to nos vôos
do més ti cos, exa ta men te o do bro da mé dia mun di al
do se tor. Con tu do, não fos se pela atu a ção es tra té gi-
ca, am pla e po si ti va men te agres si va da em pre sa, co -
man da da por Fer nan do Per ro ne, pro va vel men te não
te ría mos in di ca do res de de sem pe nho tão ele va dos
quan to os men ci o na dos.

E que ro aqui su bli nhar al gu mas ini ci a ti vas re le-
van tes da ges tão de Fer nan do Per ro ne, que cer ta-
men te con tri bu em de for ma de ci si va para a ex ce len te
per for man ce e pela boa ima gem da Infra e ro jun to
aos di ver sos seg men tos al can ça dos pela sua atu a-
ção. O pri me i ro de les é a pre o cu pa ção cons tan te com 
a me lho ria da qua li da de da ad mi nis tra ção de nos sos
ae ro por tos, se guin do-se a am pli a ção e mo der ni za-
ção da ma lha ae ro viá ria na ci o nal, per ce bi da por to-
dos os usuá ri os, e efe tu a das sem one rar o con tri bu in-
te, ao con trá rio, con ce den do di vi den dos ao Te sou ro
Na ci o nal. Em se gui da, te mos o cha ma do Ae ros hop-
ping, um em pre en di men to que es ti mu la a ins ta la ção
de lo jas em ae ro por tos, com atra ti vos para con su mo
e la zer, por meio de pla ne ja men to cri te ri o so, que in-
clui des de o pro je to das obras, com a dis po si ção dos
es pa ços, o mix de lo jas e mar cas, si na li za ção, pro -
mo ções e di vul ga ção.

Pu bli ca men te re co nhe ci da por im por tan tes se -
to res, en tre eles, as prin ci pa is pu bli ca ções de ne gó ci-
os do País, a Infra e ro – Empre sa Bra si le i ra de
Infra-Estru tu ra Ae ro por tuá ria “é uma em pre sa pú bli ca
que dá cer to”, para uti li zar a fe liz ex pres são de seu
Pre si den te, Fer nan do Per ro ne, esse di nâ mi co ad vo-
ga do e ad mi nis tra dor de em pre sas ca ri o ca, pós-gra -
du a do pela Fun da ção Ge tú lio Var gas, que há dois
anos con duz os des ti nos da em pre sa.

Con tu do, con clu in do, Sr. Pre si den te, eu di ria
que a Infra e ro cres ce e se afir ma, ga nha res pe i to e vi -
si bi li da de, por que tem sa bi do, so bre tu do, cen trar o
foco de sua atu a ção no usuá rio fi nal dos ser vi ços ae -
ro por tuá ri os, ou seja, nos mi lhões de bra si le i ros que
co ti di a na men te, por ne ces si da de de tra ba lho ou pelo
sim ples la zer, uti li zam os nos sos ae ro por tos. Qu e ro,
en fim, con gra tu lar-me com Fer nan do Per ro ne pela
ex ce lên cia do tra ba lho que re a li za na Infra e ro e, cla ro,
com to dos os fun ci o ná ri os da em pre sa que, com seu
ta len to e de di ca ção, con quis tam a ad mi ra ção de to-
dos nós.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr. 

Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, é im -
pres si o nan te como se dá cada vez me nos aten ção
às ne ces si da des dos pe que nos pro du to res, que
são jus ta men te aque les que mais con tri bu em para
a po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar, que plan tam com
di ver si da de su fi ci en te para ga ran tir a ali men ta ção
dos bra si le i ros.

Não é a pri me i ra vez que abor do esse as sun to
nes ta Casa, mas cre io que ain da te rei de fazê-lo ou -
tras e mu i tas, até abrir os olhos do Go ver no, que, pa -
re ce, se re cu sa a ad mi tir as mais cla ras evi dên ci as –
de que é pre ci so man ter os re ma nes cen tes do cam po
e de que é pre ci so dar-lhes con di ções para isso.

Só para exem pli fi car, uma ma té ria do jor nal Ga-
ze ta Mer can til, edi ção de 21 de ja ne i ro des te ano,
abor da es pe ci fi ca men te a im por tân cia das em pre sas
es ta du a is de ex ten são ru ral em re la ção à agri cul tu ra
fa mi li ar, tre cho que me per mi to re pro du zir: “Ape nas
para ca rac te ri zar a im por tân cia des ses ser vi ços na
épo ca atu al, ci ta mos a sua par ti ci pa ção na im plan ta-
ção do Pro gra ma Na ci o nal de Agri cul tu ra Fa mi li ar
(Pro naf), sem a qual, cer ta men te, este pro gra ma não
te ria al can ça do as me tas pro pa ga das. Há ne ces si da-
de, con tu do, de cons tan te apri mo ra men to da qua li da-
de dos ser vi ços pres ta dos pe las en ti da des ofi ci a is de
ex ten são ru ral para aten di men to das de man das das
co mu ni da des ru ra is, em con so nân cia com as pers-
pec ti vas de de sen vol vi men to e de acor do com as ca -
rac te rís ti cas de cada re gião bra si le i ra.”

Os ser vi ços de as sis tên cia téc ni ca e ex ten são ru -
ral (ATER) têm um pa pel im por tan tís si mo no de sen vol-
vi men to das ati vi da des do cam po e não me re cem ser
tra ta dos com o atu al me nos pre zo do Go ver no fe de ral.
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Com o afas ta men to do po der cen tral des sa área 
de atu a ção, a res pon sa bi li da de caiu toda so bre os
om bros das ins ti tu i ções es ta du a is – as Empre sas de
Assis tên cia Téc ni ca e Exten são Ru ral (EMATER).

As EMATER vêm pro cu ran do dar con ta do re ca-
do, no afã de pla ne jar, co or de nar e exe cu tar pro gra-
mas de as sis tên cia téc ni ca e ex ten são ru ral, vi san do
a dis po ni bi li zar co nhe ci men tos de na tu re za téc ni ca,
eco nô mi ca e so ci al para au men to da pro du ção e da
pro du ti vi da de agrí co las, para a con ser va ção dos re-
cur sos na tu ra is re no vá ve is e para a me lho ria das con -
di ções de vida no meio ru ral.

Po rém, ao que pa re ce, fal ta o Go ver no fe de ral
va lo ri zar de vi da men te a ati vi da de agrí co la na par te
que con cer ne às pe que nas pro pri e da des e à agri cul-
tu ra fa mi li ar.

Como já tive opor tu ni da de de di zer an te ri or men-
te nes te mes mo Ple ná rio: “Não po de mos con ti nu ar
as sen tan do o ho mem ao deus-dará. Não po de mos
con ti nu ar co lo can do di nhe i ro na mão do pro du tor,
quan do ele não sabe o que fa zer com esse fi nan ci a-
men to. E ago ra exis te fi nan ci a men to de toda for ma.
No Esta do de Mato Gros so exis tem umas cin co ou
seis li nhas de fi nan ci a men to. E es sas pes so as vão
tor nar-se ina dim plen tes, vão in ves tir er ra da men te,
por que não têm ori en ta ção, não têm tec no lo gia.” E re -
pi to um exem plo de fá cil ve ri fi ca ção: “A man di o ca que
plan tam no Mato Gros so é a man di o ca que o Bra sil
co nhe ceu há 400, 500 anos. E sa be mos que a Embra -
pa dis põe de pes qui sas com man di o ca de alta pro du-
ti vi da de, que pro duz dez ve zes mais do que a nos sa.
Isso não é trans fe ri do para o pe que no pro du tor ru ral,
como não são trans mi ti das a ele vá ri as tec no lo gi as
que exis tem.”

O que é que está fal tan do, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res?

A res pos ta a essa per gun ta é uma “bar ba da”!
Fal ta o Go ver no fe de ral fa zer a sua par te, que,

com pa ra ti va men te, não en vol ve uma quan ti da de
gran de de re cur sos e pode tra zer re sul ta dos ines ti má-
ve is para a eco no mia agrí co la do País.

Uma cor res pon dên cia que re ce bi no iní cio de
mar ço, en ca mi nha da pela Fe de ra ção das Asso ci a-
ções e Sin di ca tos dos Tra ba lha do res da Exten são
Ru ral e do Se tor Pú bli co Agrí co la do Bra sil (FASER),
in for ma va que os Esta dos bra si le i ros con so mem,
com suas es tru tu ras de as sis tên cia téc ni ca e ex ten-
são ru ral, cer ca de 800 mi lhões de re a is ao ano. Diz a
mis si va, ain da, que ne ces si tam de uma com ple men ta-
ção do Go ver no fe de ral em tor no de 80 mi lhões de re a-
is para man ter a ação di re ta de 15 mil téc ni cos de cam -
po, ga ran tin do, des sa for ma, as sis tên cia de qua li da de
a 1 mi lhão e 700 mil pro du to res ru ra is bra si le i ros.

É im por tan te res sal tar, ain da, que do ta ções or ça-
men tá ri as re cen tes (até o ano 2000) dis po ni bi li za ram,

via Pro je to Lu mi ar, re cur sos fe de ra is da or dem de 100
mi lhões de re a is para as sis tên cia téc ni ca a ape nas
250 mil as sen ta dos da Re for ma Agrá ria. Ago ra, o que
se pede é um mon tan te de 80 mi lhões de re a is para
aten der um nú me ro mu i to ma i or de pe que nos pro du to-
res, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res!

Espe ro que a voz da ra zão fale mais alto e que o
Pre si den te da Re pú bli ca aten te para a im por tân cia de
vi a bi li zar eco no mi ca men te a par ti ci pa ção dos pe que-
nos pro du to res, que tan to aju dam este País a cres cer.

Aliás, a EMATER de Mato Gros so se en con tra
em di fi cul da des, le van do os mais apo ca líp ti cos a vi -
su a li za rem num ho ri zon te pró xi mo a sua ex tin ção.
Isso cons ti tu i ria um ab sur do num Esta do cuja eco no-
mia de pen de tan to da agri cul tu ra e da pe cuá ria.

Se o Go ver no fe de ral es ta be le ce me tas para a
pro du ção de grãos e ou tras para o se tor agrí co la, não
pode fi car in sen sí vel para as ne ces si da des des se se tor.

Jul go de ve ras es cla re ce dor um tre cho do do cu-
men to ela bo ra do pela FASER por oca sião do se mi ná rio
de no mi na do De ci din do a Po lí ti ca de Exten são Ru ral
para o Bra sil, re a li za do em Bra sí lia en tre 12 e 14 de
mar ço, que me per mi to in clu ir nes te pro nun ci a men to:

A ATER é um com po nen te da po lí ti ca agrí co la
que dá vi si bi li da de do com pro mis so e da pri o ri da de
com os Agri cul to res Fa mi li a res e Agri cul to res Sem
Ter ra, sen do por tan to co-res pon sá vel pela
SEGURANÇA ALIMENTAR do país, a qual deve ter
um or ça men to fe de ral e es ta du al que tra du za esta
von ta de po lí ti ca, atra vés da des ti na ção de re cur sos
para com por o or ça men to de ATER a ní vel es ta du al e
mu ni ci pal. Re cur sos para uma ATER de qua li da de,
não são igua is os re cur sos des ti na dos à cons tru ção
de uma PONTE e pron to (ina u gu ra-se...). É sim um
pro ces so edu ca ti vo, uma ação in te gral e per ma nen te
com vis tas à cons tru ção da ci da da nia e da qua li da de
de vida do povo bra si le i ro.

Aliás, como cons ta tam bém do do cu men to: “Se
o cus te io de ATER não é con si de ra do sub sí dio à agri -
cul tu ra pe las re gras dos or ga nis mos in ter na ci o na is;
se os agri cul to res fa mi li a res, as sen ta dos e sem ter ra
re i vin di cam es tes ser vi ços, por que o Go ver no Bra si-
le i ro não os con ce de apro van do or ça men to que vi a bi-
li ze sua im ple men ta ção?”

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as van ta-
gens de se man te rem re cur sos no or ça men to para
so bre vi vên cia das ati vi da des de ATER são por de ma-
is evi den tes, para que o Go ver no fe de ral ten te jus ti fi-
car sua omis são com o ar gu men to de que não cons ti-
tui pri o ri da de.

O Bra sil tem de pro du zir ali men tos e não lhe fal -
tam ter ras. São os pe que nos pro du to res que se de di-
cam à pro du ção vol ta da para o con su mo de sub sis-

13264 Qu ar ta-fe i ra 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002592    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tên cia, com re fle xos in con tes tá ve is na se gu ran ça ali -
men tar da po pu la ção bra si le i ra.

Fa zer ou vi dos de mer ca dor à ne ces si da des e às 
re i vin di ca ções dos pe que nos agri cul to res é uma de -
mons tra ção ca bal de me nos pre zo com o in te res se
pú bli co, pois é pre ci so vi a bi li zar a per ma nên cia da-
que les que vi vem no cam po. Des sa for ma, es tar-se-á
con tri bu in do para evi tar o in cha ço ain da mais in ten so
das ci da des, o que pode re dun dar em pro ble mas so ci-
a is que, sem som bra de dú vi da, en vol ve rão re cur sos
mu i to mais vo lu mo sos do que os ne ces sá ri os para
man ter os pe que nos agri cul to res em sua ati vi da de.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – 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 LEI DO SENADO Nº 16, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re cur so nº 2, 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 398, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 16, de 2001, de au to ria do Se na dor Ma u ro
Mi ran da, que dis põe so bre a con ces são de tí tu lo de
trans fe rên cia de pos se e de do mí nio das mo ra di as fi -
nan ci a das com re cur sos do Orça men to Ge ral da
União, pre fe ren ci al men te à mu lher, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is nºs 238 e 614, de 2002,
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, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer-
ra men to da dis cus são.

– 2 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, 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
399, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 52, de 2002 (nº 1.334/99, na Casa de ori -
gem), que dá a de no mi na ção de “Ae ro por to de Pe tro-

li na  – Se na dor Nilo Co e lho”, ao ae ro por to da ci da de
de Pe tro li na, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 615, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Jor ge.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer-
ra men to da dis cus são.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 55, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Le o mar Qu in ta ni lha, que al te ra a re da ção do
ar ti go 29-A da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi-
tes de des pe sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal),
ten do

Pa re cer sob nº 543, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Luiz
Otá vio, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5, 20, de

2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000
(nº 96/92, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que in tro duz mo -
di fi ca ções na es tru tu ra do po der Ju di ciá rio, ten do

Pa re cer sob nº 538, 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, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a
105-CCJ, que apre sen ta; en ca mi nhan do os Re que ri-
men tos de des ta que nºs 340 a 356, de 2002; e pela
pre ju di ci a li da de das Pro pos tas de Emen da à Cons ti-
tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71,
74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de 2001, 
que tra mi tam em con jun to.

– 5 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1995

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 
71, 74, 81 e 92, de 1999;  1, 5, 20 e 29, de 2000; e

15, de 2001)
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Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que al te ra dis po si ti vos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 6 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 16, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do
Althoff, que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos 27 e
168 e al te ra os ar ti gos 28 e 29 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, que tra tam de re la ções ju rí di co-or ça men tá ri as en -
tre os Po de res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 7 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra He -
lo í sa He le na, que al te ra a re da ção do § 1º do art. 99 e o 
art. 168 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer,
para os po de res e ór gãos que es pe ci fi ca, li mi tes nas
do ta ções das res pec ti vas pro pos tas or ça men tá ri as.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 8 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons-
tan te do item 4).

– 9 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 23, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta pa rá gra fo art. 109 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para atri bu ir ao Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça a ini ci a ti va de lei so bre a cri a ção de va -
ras da Jus ti ça Fe de ral es pe ci a li za das em pro ces sar e
jul gar os cri mes fi nan ce i ros.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 10 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 33, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pé res, que al te ra o art. 114 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para in di car as par tes que têm le gi ti mi da de
para ins ta u rar dis sí dio co le ti vo e as hi pó te ses em que
este pode ocor rer.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 11 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 54, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)
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Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 54, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu -
zia To le do, que acres cen ta in ci so ao art. 93 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer prin cí pio re la ti vo à
com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 12 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 62, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 62, de 1999, 
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que al te ra a alí nea a do in ci so I do ar ti go
96 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter mi nar ele i ções
di re tas para os ór gãos di re ti vos dos tri bu na is.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 13 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 71, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 71, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao art. 132 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 74, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 74, de

1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi nis té-
rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es co lha do Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 81, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney
Su as su na, que al te ra a com pe tên cia do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 92, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 92, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Sou to, que acres cen ta alí nea ao in ci so I do art. 102
da Cons ti tu i ção, para con fe rir ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral com pe tên cia para jul gar, ori gi na ri a men te,
nos cri mes de res pon sa bi li da de, os ju í zes de di re i to,
ju í zes fe de ra is, de sem bar ga do res e mem bros dos Tri-
bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons-
tan te do item 4).

– 17 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)
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Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de 2000,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião Vi a-
na, que al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
dá ou tras pro vi dên ci as.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 18 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de 2000,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor José Ro-
ber to Arru da, que dis põe so bre o re ces so par la men-
tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 19 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emenda à Cons ti tu i ção nº 20, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que a es co lha do
can di da to ao car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli-
ca será fe i ta me di an te pro ces so ele ti vo.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 20 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 15, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor João 

Alber to Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca den tre os in te gran tes de lis ta trí pli ce es co-
lhi da pe los mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te ele i ção.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 4).

– 21 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, 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 nº 22, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que al te ra os arts. 14 e 15 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para per mi tir o voto dos pre sos,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 533, 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 ber to Fre i re.

– 22 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 219, de 2001, de au to ria do Se na dor
Ro ber to Re quião, que anu la a con ces são da Ordem
do Cru ze i ro do Sul ao Sr.Alber to Fu ji mo ri pelo Go ver-
no Bra si le i ro, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 436 e 437, de
2002, das Co mis sões

 – de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Osmar Dias; e

 – de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Sa tur ni no.

– 23 –
REQUERIMENTO Nº 374, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
374, de 2002, do Se na dor Wal deck Orne las, so li ci tan-
do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº 273, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.
O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 29
mi nu tos.)

(OS. 16893/2002)
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assumir o cargo de Ministro de Estado da Integração Nacional. 
6 Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 21.5 a 18.9.2002, conforme requerimentos aprovados na Sessão de 21.5.2002. 
7
 Comunicada sua filiação ao PTB na Sessão de 27.9.2001. 

8
 Vaga ocupada pelo Senador Freitas Neto até 20.11.2001, quando comunicou, em Plenário, sua renúncia às funções de membro suplente do 

Conselho pelo PFL, tendo em vista sua filiação ao PSDB, anunciada na Sessão de 9.10.2001. Na mesma Sessão de 20.11.2001, foi eleito membro 
suplente do Conselho na vaga do PSDB. 
9
 Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 2.4 a 31.7.2002, conforme comunicação lida na Sessão de 24.4.2002. 

10
 Eleito na Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Geraldo Melo, que, em 6.11.2001, comunicou, em Plenário, sua renúncia às 

funções de membro suplente do Conselho. 
11

 Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha, que, na Sessão de 10.10.2001, havia comunicado seu 
desligamento do PPB e filiação ao PFL. 
12

 Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Luiz Pontes (licenciado no período de 18.4 a 16.8.2002), que havia sido eleito na 
Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Sérgio Machado, que, por sua vez, em 8.11.2001, comunicara, em Plenário, sua renúncia 
às funções de membro suplente do Conselho, tendo em vista sua filiação ao PMDB, anunciada na Sessão de 3.10.2001. 
13

 Comunicado o desligamento do PDT do Bloco Parlamentar de Oposição na Sessão de 17.4.2002. 
14

 Comunicada sua filiação ao PSB na Sessão de 8.10.2001. 
15

 Comunicada sua filiação ao PT na Sessão de 16.5.2002, tendo anunciado sua desfiliação do PSB na Sessão de 6.3.2002. 



 
 
 
 

SECRETARIA - GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ  
Ramais: 3488 – 3491  Fax: 1095 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS  
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY 

Ramais: 3623  Fax: 3606 
 
 Secretários:  FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508) 
  DULCÍDIA RAMOS CALHÃO (Ramal 3514) 
  JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511) 
  IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854) 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA 

Ramais: 3507 - Fax: 3512 
 

 Secretários: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520) 
  CLEUDES BOAVENTURA FARIAS NERY (Ramal: 3503) 
  MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504) 
  RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509) 
  HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502) 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 
Chefe: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO 

Ramais: 4638 - 3492 - Fax: 4573 

 Secretários:  CAE - DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605) 
 
   CAS - EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608) 
 
   CCJ - GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972) 
 
   CE - JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604) 
 
   CFC - JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935) 
 
   CI - CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354) 
 
   CRE - MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777) 
 
 
        Atualizado em 07.6.2002 



COMISSÕES PERMANENTES 
(Arts. 72 e 77 RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE  
Presidente: LÚCIO ALCÂNTARA 

Vice-Presidente: CARLOS BEZERRA 
(27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francisco Escórcio 
Carlos Bezerra 
Casildo Maldaner 
Gilberto Mestrinho 
João Alberto Souza 
Vago 
Gilvam Borges 
Ney Suassuna 
Wellington Roberto (1) 

DF 
MT 
SC 
AM 
MA 
 
AP 
PB 
PB 

3069/3072 
2291/2297 
2141/46 
3104/3106 
4073/4074 
 
2151/2157 
4345/4346 
3194/3195 

1 - Pedro Simon 
2 - Iris Rezende 
3 – Mauro Miranda  
4 – Sérgio Machado 
5 - Renan Calheiros 
6 – Gerson Camata 
7 – Roberto Requião 
8 – Amir Lando 
9 – Marluce Pinto 

RS 
GO 
MS 
CE 
AL 
ES 
PR 
RO 
RR 

3230/3232 
2032/39 
2221/2227 
2281/2285 
5151 
3203/3204 
2401/2407 
3130/3132 
2401/2407 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
José Agripino 
Jonas Pinheiro 
Antonio Carlos Júnior 
Paulo Souto 
Waldeck Ornelas 
Lindberg Cury 

MG 
RN 
MT 
BA 
BA 
BA 
DF 

2411/2417 
2361/2367 
2271/2272 
2191/2196 
3173/3175 
2211/2215 
2011/2017 

1 – José Jorge 
2 – Leomar Quintanilha 
3 – Moreira Mendes 
4 – Bernardo Cabral 
5 – Romeu Tuma  
6 – Adir Gentil 
7 – Maria do Carmo Alves 

PE 
TO 
RO 
AM 
SP 
SC 
SE 

1284/3245 
2071/2072 
2231/2237 
2081/2087 
2051/57 
2041/2047 
4055/4057 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 
Romero Jucá 
Ricardo Santos 

PI 
CE 
MS 
RR 
ES 

2131/2137 
2301/2307 
2381/2387 
2111/2117 
2022/2024 

1 – José Serra 
2 – Geraldo Melo 
3 – Eduardo Siqueira Campos 
4 – Reginaldo Duarte 
5 – Ari Stadler 

SP 
RN 
TO 
CE 
SC 

2351/2352 
2371/2377 
4070/4071 
3242/3249 
4200/4206 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Heloísa Helena 
José Fogaça 
 

SP 
AL 
RS 
 

3213/3215 
3197/3199 
1207/1607 
2013/2014  

1 - José Eduardo Dutra 
2 – José Alencar 
3 – Roberto Freire 
 

SE 
MG 
PE 
 

2391/2397 
 
2161/2164 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Lauro Campos DF 2341/2347 1 – Jefferson Péres AM 2061/2063 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Roberto Saturnino (2) RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 
PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Fernando Bezerra RN 2461/2464 1 – Arlindo Porto MG 2321/2327 
(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas   Sala nº 19 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Luiz Gonzaga da Silva Filho (Ramal: 4605) Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55 
Telefones da Secretaria: 311-3516/4605  Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senado.gov.br Atualizada em : 04/06/2002. 



1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
SUBCOMISSÃO DE TURISMO 

 
 

PRESIDENTE:  SENADOR MOREIRA MENDES 
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO 

(05 TITULARES E 05 SUPLENTES) 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/2152 1-ROBERTO REQUIÃO PR-2401/2407 
WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/3195 2-IRIS REZENDE GO-2032/2033 

TITULARES SUPLENTES 
PFL 

MOREIRA MENDES RO-2231/33 1-PAULO SOUTO BA- 3173/74 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO PSDB/PPB 
GERALDO MELO (PSDB) (2) RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS TO- 4070/71 

TITULARES SUPLENTES 
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB 

PAULO HARTUNG (1) ES-1031/1129 1-ARLINDO PORTO MG-2321/2322 
ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001  
REUNIÕES:  SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO:  ( - SALA DE REUNIÕES: 311-3255 
( - SECRETARIA: 311-3516/4605 E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br 
FAX: 311-4344 ATUALIZADA EM:  22.02.2002 

 
(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em 

10.10.2001. 
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001. 
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS  

Presidente: ROMEU TUMA 
Vice-Presidente: MARINA SILVA 

(29 titulares e 29 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Maguito Vilela 
Marluce Pinto 
Mauro Miranda 
Pedro Simon 
Juvêncio da Fonseca 
Casildo Maldaner 
Gilvam Borges 
Valmir Amaral 
João Alberto Souza 

GO 
RO 
GO 
RS 
MT 
SC 
AP 
DF 
MA 

3149/3150 
1301/4062 
2091/2097 
3230/3232 
3015/3016 
2141/2146 
2151/2157 
4064/4065 
4073/4074 

1 – Vago  
2 – Vago 
3 – Vago 
4 – Vago 
5 – Amir Lando 
6 – Carlos Bezerra 
7 – Alberto Silva 
8 – Nabor Júnior 
9 –  Francisco Escórcio 

 
 
 
 
RO 
MT 
PI 
AC 
DF 

 
 
 
 
3130/3132 
2291/2297 
3055/3057 
1478/4619 
3069/3072 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Jonas Pinheiro 
Waldeck Ornelas 
Adir Gentil 
Moreira Mendes 
Maria do Carmo Alves 
Leomar Quintanilha 
Lindberg Cury 

SP 
MT 
BA 
SC 
RO 
SE 
TO 
DF 

2051/2057 
2271/2277 
2211/2215 
2041/2047 
2231/2237 
4055/4057 
2071/2072 
2011/2017 

1 – Bernardo Cabral 
2 – Paulo Souto 
3 - José Agripino 
4 – Bello Parga (2) 
5 – Antonio Carlos Júnior 

6 - Vago 
7 – Francelino Pereira 
8 – José Jorge 

AM 
BA 
RN 
MA 
BA 
 
MG 
PE 

2081/2087 
3173/3175 
2361/2367 
3069/3072 
2191/2196 
 
2411/2417 
1284/3245 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Reginaldo Duarte 
Chico Sartori 
Ari Stadler 
Ricardo Santos 

RJ 
PI 
CE 
RO 
SC 
ES 

2431/2432 
3085/3086 
3242/3249 
2251/2258 
4200/4206 
2022/2024 

Romero Jucá 
Luiz Otávio 
Geraldo Melo 
Teotonio Vilela Filho 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 

RR 
PA 
RN 
AL 
CE 
MS 

2111/2117 
1027/4393 
2371/2377 
4093/4095 
2301/2307 
2381/2387 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Emília Fernandes 
Marina Silva 
Tião Viana 

RS 
AC 
AC 

2331/2337 
2186/2189 
3038/3493 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Heloísa Helena 
3 – Roberto Freire 

RJ 
AL 
PE 

2171/2177 
3197/99 
2161/2164 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lauro Campos 
Sebastião Rocha 

RS 
AP 

2331/2337 
2241/2247 

1 – Jefferson Peres 
2 – Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2124/2125 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Vago   

(1) Deixou o exercício do mandato, em virtude da reassunção do Titular em 11/03/2002. 
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002 
 
Reuniões: Quartas–feiras  às 14:00 horas   Sala nº 09 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: José Roberto A. Cruz Telefone da Sala de Reunião: 311-3359 
Telefones da Secretaria: 311-4608/3515   Fax: 311-3652 - E-mail: jrac@senado.gov.br  Atualizada em: 29/05/2002 



 
 
 
 

2.1) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS 
 
 
 

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto  
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATORA: Senadora Heloísa Helena 
 
 
 

PMDB 
   Marluce Pinto                                 RR – 1301/4062 
   Valmir Amaral                  DF – 4064/4065 

PFL 
   Geraldo Althoff (1)                         SC – 2041/2047 
   Maria do Carmo Alves                   SE – 4055/4057 

BLOCO PSDB/PPB 
   VAGO 

 BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
   Heloísa Helena                                 AL – 3197/3199 
   Emilia Fernandes                             RS – 2331/2337 
    

PDT 
                                         Sebastião Rocha                           AP – 2241/2247 

 
 

(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 



 
 
 
 
 
 
 

2.2) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

 
 

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1) 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 

RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA 
 
 
 

PMDB 
   JUVÊNCIO DA FONSECA  MT – 1128/1129 
   MARLUCE PINTO   RR – 1301/4062 

PFL 
   MARIA DO CARMO ALVES  SE – 4055/4057 
   WALDECK ORNELAS   BA – 2211/2217 

BLOCO PSDB/PPB 
   LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1) TO – 2071/2072 
   Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
   HELOÍSA HELENA                                   AL – 3197/3199 
                                          EMILIA FERNANDES                           RS – 2331/2337 

PDT 
   SEBASTIÃO ROCHA       AP – 2241/2247 
    
 
(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001. 
 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
DESIGNADA EM: 06/10/1999 
ATUALIZADA EM: 03/05/2001 



 
 
 
 
 
 

2.3) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DA SAÚDE 

 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

RELATOR: 
 
 
 
 

PMDB 
   Marluce Pinto     RR – 1301/4062 
   Gilvam Borges     AP – 2151/2157 
   João Alberto Souza    MA – 4073/4074 

PFL 
   Geraldo Althoff (1)    SC – 2041/2047 
   VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
   Benício Sampaio    PI – 3085/3086 
   Freitas Neto     PI – 2131/2137 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
   Tião Viana     AC – 3038/3493 
   

PDT 
                                          Sebastião Rocha                    AP – 2241/2247 
(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
 
DESIGNADA EM: 26/04/2000 

ATUALIZADA EM: 



 
 

2.4) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
 
 

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda  
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATOR: 
 

(7 Titulares e 7 Suplentes) 
 
                TITULARES          SUPLENTES   

PMDB 
 Mauro Miranda                  GO – 2095/97                            1. Casildo Maldaner                 SC – 2141/47 
 Juvêncio da Fonseca           MS – 1128/29                         2. Vago  
  

PFL 
 Lindberg Cury                    DF – 2012/15                             1. Paulo Souto                         BA – 3173/75 
 Maria do Carmo Alves       SE – 4055/57                              2. Waldeck Ornelas                BA – 2211/17  

BLOCO PSDB/PPB 
 Vago                                                                      1. Vago 
    

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
 Emilia Fernandes      RS – 2331/37 
    

PDT 
                                                                                                     1. Sebastião Rocha               AP – 2241/47 
 

PSB 
            Ademir Andrade      PA – 2101/2109                                               1. Vago   
 
 
 
SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
 

 
DESIGNADA EM: 03/10/2001  

ATUALIZADA EM: 09/10/2001 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ  
Presidente: BERNARDO CABRAL 

Vice-Presidente: OSMAR DIAS 
(23 titulares e 23 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gerson Camata 
Maguito Vilela 
Iris Rezende 
Sérgio Machado 
Pedro Simon 
Amir Lando 
Roberto Requião 

ES 
GO 
GO 
CE 
RS 
RO 
PR 

3203/3204 
3149/3150 
2032/39 
2281/2285 
3230/3232 
3130/3132 
2401/2407 

1 – Marluce Pinto 
2 – Casildo Maldaner 
3 – Wellington Roberto (1) 
4 – João Alberto Souza 
5 – Carlos Bezerra 
6 – Ney Suassuna 
7 – Vago 

RR 
SC 
PB 
MA 
MT 
PB 
 

1301/4062 
2141/2146 
3194/95 
4073/4074 
2291/2297 
4345/4346 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Bernardo Cabral 
Antonio Carlos Júnior 
Francelino Pereira 
Bello Parga (2) 
Maria do Carmo Alves 
Romeu Tuma 

AM 
BA 
MG 
MA 
SE 
SP 

2081/2087 
2191/2196 
2411/17 
3069/3072 
4055/57 
2051/2057 

1 – José Jorge 
2 – Moreira Mendes 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – José Agripino 
5 –  Lindberg Cury  
6 – Leomar Quintanilha 

PE 
RO 
BA 
RN 
DF 
TO 

1284/3245 
2231/2237 
2211/2215 
2361/2667 
2011/2017 
2071/2072 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúcio Alcântara 
Luiz Otávio 
Reginaldo Duarte 
Freitas Neto 
Romero Jucá 

CE 
PA 
CE 
PI 
RR 

2301/2307 
1027/4393 
3242/3249 
2131/2137 
2111/2117 

José Serra 
Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Ricardo Santos 
Ari Stadler 

SP 
RJ 
PI 
ES 
SC 

2351/2352 
2431/2432 
3085/3086 
2022/2024 
4200/4206 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

José Eduardo Dutra 
Roberto Freire 
 

SE 
PE 
 

2391/2397 
2161/2164 
 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Marina Silva 
3 – José Fogaça 

SP 
AC 
RS 

1478/4619 
2181/2187 
1207/1607 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2121/2125 

1 – Sebastião Rocha 
 

AP 
 

2241/2247 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Paulo Hartung ES 1031/1231 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
Reuniões: Quartas-feiras às 10:00 horas   Sala nº 03 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretária: Gildete Leite de Melo    Telefone da Sala de Reunião: 311-3541 
Telefones da Secretaria: 311-3972/4612   Fax: 311-4315 - E-mail: gildete@senado.gov.br 

    Atualizada em  29/04/2002 



 
 
 

3.1.  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS 
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER 
NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA 
INVESTIGAÇÃO. 
 

 
PRESIDENTE:  

VICE-PRESIDENTE:  
RELATOR:  

(7 TITULARES E 7 SUPLENTES) 
 
 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB - 3 

    
    
    

PFL - 2 
    
    

BLOCO PSDB/PPB - 1 
    

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1 
    

 
 

SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO 
 

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. SALA DE REUNIÕES:  311-3541 

TELEFONES DA SECRETARIA:  311-3972/4612 FAX: 311- 4315 
 E.MAIL- gildete@senado.gov.br 

  
Criada  Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, 

nos termos do Art. 73, do RISF.  
Aprovado em 15/12/1999. 
 
 
• Retirada as indicações pelas Lideranças 
•  em 6 e 13.9.2000. 
 
 

Atualizada em 30/05/2001 



 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE 
Presidente: RICARDO SANTOS 

Vice-Presidente: MOREIRA MENDES 
( 27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Amir Lando  
Casildo Maldaner 
Gerson Camata 
Gilvam Borges 
Marluce Pinto 
Nabor Júnior 
José Sarney 
Valmir Amaral 
Ney Suassuna 

RO 
SC 
ES 
AP 
RR 
AC 
AP 
DF 
PB 

3130/3132 
2141/2146 
3203/3204 
2151/2157 
1301/4062 
1478/4619 
3429/3430 
4064/4065 
4345/4346 

1 – Mauro Miranda 
2 – Pedro Simon 
3 – Vago (2) 
4 – Sérgio Machado 
5 – Alberto Silva 
6 – Maguito Vilela 
7 – Juvêncio da Fonseca 
8 – Vago 
9 – Vago 

GO 
RS 
 
CE 
PI 
GO 
MT 
 
 

2091/2095 
3230/3232 
 
2281/2285 
3055/3057 
3149/50 
3015/3016 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Adir Gentil 
Moreira Mendes 
Waldeck Ornelas 
Leomar Quintanilha 
José  Jorge 
Maria do Carmo Alves 
(Vaga cedida ao PTB) 

SC 
RO 
BA 
TO 
PE 
SE 
 

2041/2047 
2231/2237 
2211/2215 
2071/2072 
1284/3245 
4055/4057 
 

1 – Lindberg Cury 
2 – Bernardo Cabral 
3 – Francelino Pereira 
4 – Jonas Pinheiro 
5 – Romeu Tuma 
6 -  Paulo Souto 
7 – Antonio Carlos Júnior 

DF 
AM 
MG 
MT 
SP 
BA 
BA 

2011/2017 
2081/2087 
2411/2417 
2271/2272 
2051/2057 
3173/3175 
2191/2196 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Artur da Távola 
Ricardo Santos 
Teotônio Vilela Filho 
Benício Sampaio 
Reginaldo Duarte 

PI 
RJ 
ES 
AL 
PI 
CE 

2131/2137 
2431/2432 
2022/2024 
4093/4095 
3085/3086 
3242/3249 

1 – Eduardo Siqueira Campos 
2 – Lúdio Coelho 
3 – Chico Sartori 
4 – Romero Jucá 
5 – Lúcio Alcântara 
6 – Luiz Otávio 

TO 
MS 
RO 
RR 
CE 
PA 

4070/4071 
2381/2387 
2251/2258 
2111/2117 
2301/2307 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Emília Fernandes 
Marina Silva 
 

SP 
RS 
AC 
 

1478/4619 
2331/2337 
2181/2187 
 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Tião Viana 

RJ 
AC 
 

2117/2177 
3038/3493 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Álvaro Dias 
 

PR 
 

3206/3207 
 

1 – Lauro Campos 
2 – Sebastião Rocha 

DF 
AP 

2341/2347 
2241/2247 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Paulo Hartung ES 1031/1129 1 – Roberto Saturnino (1) RJ 4229/4230 

PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Arlindo Porto (por cessão do PFL) MG 2321/2327    

(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(2) Vaga deixada pelo Sr. Robinson Viana, em virtude da reassunção do titular, Senador Ney Suassuna, em 8.04.2002. 
Reuniões: Quintas–feiras às 14:00 horas    Sala nº 15 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares   Telefone da Sala de Reunião: 311-3276 
Telefones da Secretaria: 311-3498/4604   FAX: 311-3121   Atualizado:  29/05/2002 



 
 
 
 
 
 

4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 
 

PRESIDENTE:  
(09 TITULARES) 

 
TITULARES 

PMDB 
 VAGO 
 VAGO 
 VAGO 
 

PFL 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
 VAGO 
 VAGO 

 
 
 
 

 
REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES  
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604  TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276 
FAX: 311-3121 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br      ATUALIZADA EM:  
 



 
 
 
 
 
 
 

4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 
PRESIDENTE: FREITAS NETO 

VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA 
 

COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES 
 
 

TITULARES          SUPLENTES 
PMDB 

JOSÉ FOGAÇA (2) RS-1207/1607 1-VALMIR AMARAL DF-1962 
GERSON CAMATA ES-3203/04 2-NABOR JÚNIOR AC-1478/4619 
PEDRO SIMON RS-3232 3-CASILDO MALDANER SC-2141/42 
JUVÊNCIO DA FONSECA MS-3015/16 4-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 
FREITAS NETO 
FRANCELINO PEREIRA 

PI – 2131/37 
MG-2414/17 

1-GERALDO ALTHOFF (4) 
2-VAGO 

SC-2041/47 
 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 3-ROMEU TUMA SP-2051/57 
BLOCO (PSDB/PPB) 

LÚCIO ALCÂNTARA  CE-2303/08 1-VAGO  
RICARDO SANTOS ES-2022/24 2-VAGO (1)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
GERALDO CANDIDO (PT) RJ-2171/77 1-EDUARDO SUPLICY (PT) SP-3213/15 
EMÍLIA FERNANDES (PT) 
 

RS-2331/37 2-MARINA SILVA (PT) AC-2182/84 
 

PSB 
ROBERTO SATURNINO (3) RJ-4229/30 VAGO  

PDT 
 
(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001. 
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio Machado, em 
10/10/2001. 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(4) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 

REUNIÕES:  SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604  
                                           FAX: 311-3121 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
 



 
 
 
 
 
 
 

4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 

(BANCADA DO LIVRO) 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

 
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 
 
 

TITULARES            SUPLENTES 
PMDB 

JOSÉ SARNEY AP-3429/31 1-GERSON CAMATA ES-3203/04 
MARLUCE PINTO RR-1101/1201 2-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 1-WALDECK ORNÉLAS BA-2211/17 
FRANCELINO PEREIRA MG-2414/17 2-MARIA DO CARMO ALVES SE-4055/57 

BLOCO (PSDB/PPB) 
RICARDO SANTOS ES-2022/24 1-FREITAS NETO PI-2131/37 
LÚCIO ALCÂNTARA CE-2303/08 2-TEOTÔNIO VILELA FILHO AL-4093/95 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
EMÍLIA FERNANDES - PT RS-2331/37 1-ROBERTO SATURNINO – PT RJ-4229/30 

PDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  
FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 16/05/02 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
 
 
 



 
 
 

4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

 
 

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF 
VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO 

 
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 
 
 

TITULARES            SUPLENTES 
PMDB 

VALMIR AMARAL DF-1962 1-MAURO MIRANDA GO-2091/92 
MAGUITO VILELA GO-1440/1132 2-AMIR LANDO RO-3130/32 

PFL 
GERALDO ALTHOFF (1) SC-2041/47 1-ROMEU TUMA SP-2051/57 
LEOMAR QUINTANILHA TO-2072/73 2-LINDBERG CURY DF-4070/71 

BLOCO (PSDB/PPB) 
BENÍCIO SAMPAIO PI-3085/87 1- CHICO SARTORI RO- 
LUIZ OTÁVIO (PPB) PA-3050/4393 2-(VAGO)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
  1-GERALDO CÂNDIDO – PT RJ-2171/77 

PDT 
ÁLVARO DIAS  PR-4059/60   
(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  
FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
 
 
 
 



 
5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE 

Presidente: JEFFERSON PÉRES 
Vice-Presidente: VAGO 
(19 titulares e 19 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gilberto Mestrinho 
Iris Rezende 
João Alberto Souza 
José Sarney 
Sérgio Machado 
Valmir Amaral 

AM 
GO 
MA 
AP 
CE 
DF 

3104/3106 
2032/2039 
4073/4074 
3429/3430 
2281/2285 
1964/1965 

1 – Mauro Miranda 
2 – Francisco Escórcio  
3 – Pedro Simon 
4 – Roberto Requião 
5 – Wellington Roberto (1) 
6 – Nabor Júnior 

GO 
DF 
RS 
PR 
PB 
AC 

2091/2095 
3069/3072 
3230/3232 
2401/2407 
3194/3195 
1478/4619 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
Bernardo Cabral 
Romeu Tuma 
José Agripíno 
Moreira Mendes  

 
AM 
SP 
RN 
RO 

 
2081/2087 
2051/2057 
2361/2367 
2231/2237 
 

1 – Moreira Mendes 
2 – Bello Parga (3) 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – Adir Gentil 
5 – Paulo Souto 

RO 
MA 
BA 
SC 
BA 
 

2231/2237 
3069/3072 
2211/2215 
2041/2047 
3173/3175 
 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Melo 
Lúdio Coelho 
José Serra 
Ari Stadler 

RN 
MS 
SP 
SC 

2371/2377 
2381/2387 
2351/2352 
4200/4206 

Artur da Távola 
Teotônio Vilela Filho 
Freitas Neto 
Luiz Otávio 

RJ 
AL 
PI 
PA 

2431/2432 
4093/4095 
2131/2137 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido 
Tião Viana 

RJ 
AC 

2117/2177 
3038/3493 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Emília Fernandes 

SP 
RS 

1478/4619 
2331/2337 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
 

AM 
 

2061/2067 
 

1 – Álvaro Dias PR 
 

3206/3207 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Roberto Saturnino (2) RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002 
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas    Sala nº 07 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Maria Lúcia Ferreira de Melo   Telefone da Sala de Reunião: 311-3367 
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777   Fax: 311-3546 

        Atualizada em :29/05/2002 



 
6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA – CI 

Presidente: ALBERTO SILVA 
Vice-Presidente: LÚDIO COELHO 

(23 titulares e 23 suplentes) 
PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Fernando Ribeiro 
Francisco Escórcio 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Roberto Requião 
Marluce Pinto  

PI 
PA 
DF 
GO 
AC 
PR 
RR 

3055/3057 
2441/2447 
3069/3072 
1478/4619 
2401/2407 
1101/1201 
 

1 – Valmir Amaral 
2 – Iris Rezende 
3 – Gerson Camata 
4 – Ney Suassuna 
5 – Gilberto Mestrinho 
6 – Wellington Roberto (2) 
7 – Maguito Vilela 

DF 
GO 
ES 
PB 
AM 
PB 
GO 

1961/1066 
2032/2039 
3203/3204 
4345/4346 
3104/3106 
3139/3141 
1132/1332 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Paulo Souto 
Leomar Quintanilha 
José Jorge 
Arlindo Porto  (Cessão ao PTB) 
Lindberg Cury 

SP 
BA 
TO 
PE 
MG 
DF 

2052/2053 
3173/3175 
2071/2072 
1284/3245 
2321/2327 
2011/2017 

1 – Jonas Pinheiro 
2 – Antonio Carlos Júnior 
3 – Maria do Carmo Alves 
4 – Adir Gentil 
5 – Carlos Patrocínio (Cessão ao PTB) 
6 – Waldeck Ornelas 

MT 
BA 
SE 
SC 
TO 
BA 

2271/2272 
2191/2196 
4055/4057 
2041/2047 
4058/4068 
2211/2215 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúdio Coelho 
José Serra 
Teotônio Vilela Filho 
Luiz Otávio 
Eduardo Siqueira Campos 

MS 
SP 
AL 
PA 
TO 

2381/2387 
2351/2352 
4093/4095 
3050/3093 
4070//4071 

1 – Chico Sartori 
2 – Benício Sampaio 
3 – Reginaldo Duarte 
4 – Ari Stadler 
5 – Romero Jucá 

RO 
PI 
CE 
SC 
RR 

2251/2258 
3085/3086 
3242/3249 
4200/4206 
2111/2119 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido (PT) 
Heloísa Helena (PT) 
José Eduardo Dutra (PT) 
Paulo Hartung (PSB) (1) 

RJ 
AL 
SE 
ES 

2117/2177 
3197/1508 
2391/2397 
1129/7020 

1 – Emília Fernandes (PT) 
2 – Tião Viana (PT) 

RS 
AC 
 

2331/2337 
3038/3493 
 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 
 

 
 

 1 – Sebastião Rocha 
2 – Lauro Campos  

AP 
DF 

2242/2243 
2341/2347 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Roberto Saturnino (3) RJ 4229/4230 

 
(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 05.10.2001 
(2) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas (Ata publicada no DSF, de 12.09.97, páginas 18655/6) 
Reuniões: Terças-feiras às 14:00 horas (Regimento Interno)  Sala nº 13 – Ala Senador Alexandre 
Costa 
Secretário: Celso Parente      Telefone da Sala de Reunião: 311-3292 
Telefone da Secretaria: 311-4354/4607/4354    Fax: 311-3286 

        Atualizada em : 29/05/2002 



 
 
 
 
 

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM 
DANOS AO MEIO AMBIENTE. 

 
 

PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido 
RELATOR: Senador Valmir Amaral 

 
COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES) 

 
 
TITULARES                                                                        SUPLENTES 

PMDB 
Alberto Silva  PI – 3055/57  1- Iris Rezende     GO – 2032/39  
Roberto Requião PR – 2401/07  2- Valmir Amaral     DF – 1961/66     
Gerson Camata ES – 3203/04  3- Gilberto Mestrinho    AM – 3104/06  

PFL 
Paulo Souto   BA – 3173/75   1- Mario do Carmo Alves  SE – 1306/4659 
Jonas Pinheiro  MT – 2271/77 2 – VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
Teotonio Vilela Filho   AL – 4093/95 1- Luiz Otávio             PA – 3050/3093 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS) 
Geraldo Cândido         RJ – 2171/77 1- Roberto Saturnino  RJ – 4229/30     
 

PDT 
 
REUNIÕES:  
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE  
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607      
FAX: 311-3286  - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292        
ATUALIZADA EM:  



 

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC  
Presidente: AMIR LANDO 

Vice-Presidente: JONAS PINHEIRO 
(17 titulares e 9 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Ney Suassuna 
Juvêncio da Fonseca 
Fernando Ribeiro 
Valmir Amaral 
Amir Lando 

PI 
PB 
MS 
PA 
DF 
RO 

3055/3057 
4345/4346 
3015/3016 
1049 
1961/1966 
3130/3132 

1 – Gilberto Mestrinho 
2 – Francisco Escórcio 
3 – Wellington Roberto (1) 

AM 
DF 
PB 
 
 
 

3104/3106 
3069/3072 
3139/3141 
 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Antonio Carlos Júnior 
Adir Gentil 
Moreira Mendes 
Jonas Pinheiro 
 

BA 
SC 
RO 
MT 
 

2191/2196 
2041/2047 
2231/2237 
2271/2272 
 

1 – Bello Parga (3) 
2 – Francelino Pereira 

MA 
MG 
 

3069/3072 
2411/2417 
 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Siqueira Campos 
Chico Sartori 
Romero Jucá 
 

TO 
RO 
RR 
 

4070/4071 
2251/2258 
2111/2117 
 

1 – Freitas Neto 
2 – Ricardo Santos 
 

PI 
ES 
 

2131/2137 
2022/2024 
 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Heloísa Helena 
 

SP 
AL 
 

1478/4619 
3197/3199 
 

1 - José Eduardo Dutra SE 2391/2397 
 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Jefferson Péres AM 2061/2067    

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 

 (1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
 
Reuniões: Quartas-feiras às 18:00 horas (*)    Sala nº 06 – Ala Senador Nilo Coelho  
Secretário: José Francisco B. Carvalho    Telefone da Sala de Reunião: 311-3254 
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519    Fax: 311-1060 
(*) Horário de acordo com deliberação do Colégio de Presidentes de Comissões e Líderes Partidários.                                                                               Atualizada em : 
29/05/2002 



 
 
 
 
 

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE 
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO 
PARTES O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB E  A EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA. 
 

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES 

(05 TITULARES E 03 SUPLENTES) 
 
 

   
                            TITULARES        SUPLENTES 

PMDB 
ALBERTO SILVA PI-3055/57 1-WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/95 
LUIZ OTÁVIO (2) PA-3050/4393   

PFL 
MOREIRA MENDES RO-2231/37 1-FREITAS NETO (1) PI-2131/37 

BLOCO (PSDB/PPB) 
VAGO (4)  1-RICARDO SANTOS                  ES-2022/24 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 
  

PDT 
JEFFERSON PERES AM-2061/67 

 
 
 
(1) Desfiliou-se do PFL, filiando-se ao PSDB, sendo substituído na Comissão pelo Senador Jonas Pinheiro, em 10/10/2001, e designado membro 
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Alberto Souza, que altera o art. 128 da Constituição 
para determinar a indicação do Procurador-Geral da 
República dentre os integrantes de lista triplice escolhida 
pelos membros do Ministério Público Federal, mediante 
eleição . 

Avaliação global da realidade política mundial e, 
em especial, do Oriente Médio . 

106 

264 

526 JONAS PfNHEIRO 

Posicionamento favorável à aprovação da Medida 
Provisória nO 2.175-29, que estrutura as carreiras do Fisao 
Federal . 264 

JOSÉ ALENCAR 

110 Comentários sobre o acordo entre o 
Aparte ao Senador Eduardo Suplicy 

PT e o PL. 
.. 145 

JOSÉ EDUARDO DUTRA 

297 

Parecer n° 669, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que dá redação final do Projeto de Resolu
ção nO 42, de 2002, que propõe ao Senado Federal seja 
autorizadas operações financeiras de que trata o acordo 
de re-escalonamento, com remissão parcial da dívida, da 
República da Costa do Marlim para com a República 
Federativa do Brasil. .. 520 

JOSÉ FOGAÇA 

Comentários sobre o acordo entre o 
Aparte ao Senador Eduardo Suplicy 

PT e o PL. 
.. 144 

JOSÉ JORGE 

104 

149 

Parecer n° 615, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 52, de 2002 
(n° 1.334199, na Casa de origem), que dá a denominação 
de "Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho",' ao 
aeroporto da cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco.... 10 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

452 

Proposta de Emenda à Constituição nO 5, de 2000, 
tendo como primeiro signatáriob Senador José Roberto 
Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as fé
rias forenses coletivas. Tramitando em conjunto C'::'1 as 
Propostas de Emenda à Constituição nos 21, de 1995; J, 

16,21,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,20 e 
29, de 2000; e 15, de 2001 .. 

JUVÊNCIO DA FONSECA 

104 

Parecer n° 612, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 30, de 
1999 (n° 4.695/98, na Casa de origem), que altera os 
arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de I° de maio de 



[943, que também fica acrescida dos arts. 789-A, 
789-B, 790-A e 790-B . 

Parecer n° 642, de 2092, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 114, de 
2002 (nO 1.003/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Integração 
Comunitária Cidade Esperança a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia, Esta
do de Mato Grosso do Sul. . 

Parecer n° 644, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 128, de 
2002 (n° 1.157/2001, na· Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Pantanal 
Coxim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Coxim, Estado de 
Mato Grosso do Sul. . 

Parecer n° 646, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 131, de 
2002 (n° 1.203/200 I, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Itai de Rio 
Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Sonora, Estada 
de Mato Grosso do Sul. . 

Parecer n° 652, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 166, de 
2002 (n° 1.266/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão a Mercom Brasília 
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de Santo 
Antônio da Alegria, Estado de São Paulo . 

Aplausos à iniciativa do Presidente Ramez Tebet, 
na defesa da manutenção da cobrança do ICMS do gás 
boliviano pelo Estado do Mato Grosso do Sul. . 

LEOMAR QUINTANILHA 

Proposta de Emenda à Constituição n° 55, de 
2001,.que altera a redação do artigo 29-A da Constitui
ção Federal (estabelece limites de despesas com o Poder 
Legislativo Municipal). Não houve oradores na primeira 
sessão de discussão, em segundo turno. À matéria cons
tará da próxima sessão deliberativa ordinária . 

UNDBERG CURY 

Projeto de Lei do Senado n° 182, de 2002, que es
tabelece regras de garantia para estabelecimentos co
merciais sujeitos a regime jurídico de fornecimento por 
meio de fornecedor único e dá outras providências. Às 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de 
Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão ter
minativa . 

Comentários sobre a violência e o desemprego. 
Aparte ao Senador Mauro Miranda .. 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Parecer n° 653, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 220, de 
2002 (nO 1.258/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Ma-

v 
ria Pinto a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Caucaia, Estado do Ceará .. 323 

Parecer n° 654, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 227, de 
2002 (nO 1.338/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Iracema de Fortaleza S/A para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média na cidade de Fortaleza, 

301 Estado do Ceará . 325 
Parecer n° 655, de 2002, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 260, de 
2002 (n° 1.566/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação José 
Posidônio Peixoto para executar.serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Pacatuba, 

305 Estado do Ceará. .. .. 328 
Homenagem de pesar pelo falecimento do arqui

teto Sérgio Wladimir Bernardes . 589 

LUIZ OTÁVIO 

Apoio ao projeto de lei, de autoria do Senador 

309 
Mozarildo Cavalcanti, que estabelece plebiscito no 
Estado do Pará para re-divisão territorial e à inclusão do 
Projeto de Lei da Câmara nO 6, de 2002, na próximases
são do Congresso Nacional... . 349 

Parecer n° 661, de 2002, de PLEN, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n° 68, de 2002"de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre" a complementação de 

321 
aposentadoria de ferroviários da Rede Ferroviária Federal 
ASRFFSA, em liquidação, e dá outras providências . 488 

Parecer n° 663, de 2002, de PLEN, que 'dá reda

462 
ção final do Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 2002 
(n° 6.490/2002, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a remune
ração dos integrantes das Carreiras de Diplomata, 
Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria, e 
dá outras providências .. 491 

Par=- n° 664, de 2002, de PLEN, que dá redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n° 67, de 2002 (nO 6.662/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú

103 blica, que dispõe sobre a estrutura da Carreira da Segurida
de Social e do Trabalho no âmblto da Administração PÚ
blica Federal, e dá outras providências .. 495 

Par=- n° 665, de 2002, de PLEN, que dá redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n° 73, de 2002 (n° 6.49212002, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho 
de Atividade TéaJica de Fiscalização Agrop"'...cuária 
-DDATFA, e dá outras providências . 504 

31 
Parecer n° 666, de 2002, de PLEN, que dá reda

ção final do Projeto de Lei da Câmara n° 74, de 2002 

458 
(n° 6.632/2002, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre o Quadro de 
Pessoal da Advocacia-Geral da União, a criação da Gra
tificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técni
co-Administrativo na AGU - G'rJAA, cria a Procurado
ria-GeraI Federal, e dá outras providências . 506 

Parecer n° 668, de 2002, de PLEN, que dá re
dação final do Projeto de Lei da Câmara n° 76, de 

-
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2002 (n° 6.530/2002, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a remune
ração dos Cargos em Comissão de Natureza Especial 
NES e do Grupo-Direção e Assessoramentos Superiores 
- DAS, dos Cargos de Direção - CD e das Funções Gra
tificadas -FG das Instituições Federais de Ensino, e dá 
outras providências . 

LUZIA TOLEDO 

Proposta de Emenda à Constituição nO 54, de 
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Luzia 
Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição 
Federal, para estabelecer principio relativo à composi
ção dos Tribunais Superiores. Tramitando em conjunto 
com as Propostas de Emenda à Constituição n!la 21, de 
1995; 5,16,21,23,33,62,71,74,81 e 92, de 1999; I, 
5,20 e 29, de 2000; e 15, de 2001. .. 

MAGUITO VILELA 

Comentários sobre os avanços tecnológicos atin
gidos pelo Senado e associação à manifestação de pesar 
pelo falecimento do Médico Raul Rassi, em Goiânia. 
Aparte ao Senador Íris Rezende . 

Comentários sobre a violência em Goiânia. Apar
te ao Senador Mauro Miranda .. 

MARIA DO CARMO ALVES 

Parecer n° 614, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 16, de 
200 I, de autoria do Senador Mauro Miranda, que dispõe 
sobre a concessão de tltulo de transferência de posse e 
de domfnio das moradias financiadas com recursos do 
Orçamento Geral da União, preferencialmente à mulher 
(em audiência, nos termos do Requerimento nO 200, de 
2002) . 

MAURO MIRANDA 

Requerimento n° 398, de 2002, de urgência para 
o Projeto de Lei do Senado n° 16, de 2001, que dispõe 
sobre a concessão de tltulo de transferência de posse e 
de domínio das moradias financiadas com recursos do 
Orçamento Geral da União, preferencialmente à mulher. 
Será votado após a Ordem do Dia. . 

Exaltação do pólo petroquimico de Anápolis oomo 
modelo da progressiva consolidação de um expressivo setor 
industrial de Goiás .. 

Pllr'enT n° 641, de 2002, da Comid> de &iJc:ar;ã>, me 
o Projcto de Del.mD LegisIatim tf 113, de 2002 (tf \.00It2001, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
pennissão à Rádio FM de Iporá.Ltcla., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Piranhas, Estado de Goiás .. 

Parecer n° 65 I, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 153, de 
2002 (nO 1.257/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Aurilãndia a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Aurilândia, Estado de Goiás .. 

Criticas à omissão dos países desenvolvidos no es
forço para a redução da fome no mundo, mencionando re
latório da FAO, divulgado na Conferência da Cúpu a 
Mundial da Alimentação, realizado em Roma. . 356 

Comentários sobre a contribuição que Goiás e 
Tocantins poderão dar no combate à fome mundial, 

514 depois de concluídas certas obras de infra-estrutura. 
Aparte ao senador Eduardo Siqueira Campos . 356 

Registro de reportagem do jornal O Popular, de 
Goiânia, na qual é denunciada a precariedade de funcio
namento das delegacias 24 horas daquela cidade . 456 

MOREIRA MENDES 

Regozijo com a obtenção de crédito pelo Governo 
de Rondônia destinado à construção de rodovias estaduais. 152 

104 
Parecer .n° 656, de 2002, da Comissão de Educação, 

soOCe o Projeto de Lei da Câmara n° 4, de 2002 (n° 4.476/2001, 
na origem), que acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei 
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
d~trizes e bases da educação nacional e dá outras provi
deneJas . 337 

Projeto de Lei do Senad<\i° 183, de 2002, que al
454 tera o art. I° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 

que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 
457 Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis desti

nados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso 
de portadores de deficiência física, reduz o imposto de 
impo~~ para os produtos que especifica, e dá outras 
proVidenCias. .. .. 447 

MOZARILDO CAVALCANTI 

Homenagem à Grande Loja do Oriente da Maço
naria pelos 180 anos de suaexistência. . 16 

Proposta de Emenda aConstituição n° 62, de 1999, 
8 tendo .como primeiro signatário o Senador Mozarildo 

Cavalcanti, que altera a alínea a'& inciso I do art. 96 da 
Constituição Federal, para determinar eleições diretas para 
os órgãos diretivos dos tribunais .. 104 

Parecer nO 624, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre o Requerimento n° 291, de 2002, solici
tando informações a Ministros de Estado sobre auditori
as da Comissão de Sindicância .. 130 

39 Parecer n° 625, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre o Requerimento nO 292, de 2002, solici
tando informações a Ministros de Estado sobre a Comis

261 são de Valores Imobiliários (CVM) .. 131 
Parecer n° 626, de 2002, da Mesa do Senado 

Federal, sobre o Requerimento n° 293, de 2002, solici
tando informações a Ministros .Óe Estado sobre cópia de 
relatório de auditoria 't; . 132 

Parecer n° 627, de 2002, da Mesa do Senado 
299 Federal, sobre o Requerimento n° 299, de 2002, solici

tando infornlações a Ministros de Estado sobre cópia de 
relatório final. ': . 133 

Parecer n° 631, de 2002, da Mesa do Senado Federal, 
sobre o Requerimento n° 310, de 2002, solioitando in forma
ções a Ministros de Estado sobre circunstâncias de morte 

319 nas dependências da Polícia Federal de Recife .. 135 



Preocupação com o avanço do narcotráfico no 
Brasil e em especial, com a necessidade de uma política 
geo estratégica para a Amazônia. Apelo à Câmara dos 
Deputados para aprovação de projeto de lei de autoria 
de S. Ex' que estabelece plebiscito para redivisão terri
torial nos Estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso..... 

Aplausos à declaração do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, segundo a qual o grande desafio é a 
compatibilização das necessidades humanas com o equi
líbrio do meio ambiente . 

Parecer n° 660, de 2002, da Comissão Diretora, 
que dá redação final do Projeto de Lei da Câmara n° 116, 
de 2001 . 

NEY	 SUASSUNA 

Proposta de Emenda à Constituição nO 81, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney 
Suassuna, que altera a competência do Superior Tribu
nal de Justiça. Tramitando em conjunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição níl.S 21, de 1995; 5. 16, 21, 
23,33,54,62, 71, 74 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 
2000; e 15, de 2001 .. 

Comentários sobre a política de segurança públi
ca no Brasil. Aparte ao Senador Álvaro Dias . 

OSMAR DIAS 

Pareceres nO 613, de 2002, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 30, de 1999 (n° 4.695/98, na Casa de ori
gem), que altera os arts. 789 e 790 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, 
de I° de maio de 1943, que também fica acrescida dos 
arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B .. 

Parecer nO 662, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final ao Projeto de Lei da Câmara n° 61, de 2002 
(n° 4.540/200 I, na Casa de origem), que acrescenta 
artigo à Lei nO 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dis
pondo sobre a numeração da obra artística, científica 
ou literária . 

PAULO HARTUNG 

Requerimento n° 418, de 2002, de adiamento da 
discussão do PRS n° lO, de 2001, para exame da Comis
são de Constituição e Justiça .. 

PAULO SOUTO 

Projeto de Lei do Senado n° 181, de 2002, que alte
ra a Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 19% e estabelece 
regra de cál~ulo para a complementação de que trata o art. 
6° da Lei. As Comissões de Educação e de Assuntos Eco
nômicos, cabendo à última a decisão terminativa. .. 

Proposta de Emenda à Constituição n° 92, de 
1999, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102 da 
Constituição, para conferir ao Supremo Tribunal Fede
ral competência. para julgar, originariamente, nos crimes 
de responsabilidade, os juízes de direito, juízes federais, 
desembargadores e membros dos Tribunais Regionais 
Federais . 

VII 

PEDRO SIMON 

Proposta de Emenda à Constituição n° 21, de 1999, 
que acrescenta parágrafo único aQ ar!. 98 da Constituição 
Federal. Tramitando em conjunto com as Propostas de 

344	 Emenda à Constituição nOs 21, de 1995; 5, 16,23,33,54, 
62,71.74.81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de 
2001 . 104 

Proposta de Emenda à Constituição n° 71, de 1999, 
454 que acrescenta parágrafo ao art 18 da Constituição Federal 

e dá nova redação ao ar!. 132 da Constituição FederaL....... 105 
Proposta de Emenda à Constituição n° 74, de 1999, 

471	 que altera o § l° do ar!. 128 da Constituição Federal, para 
autorizar os integrantes do Ministério Público a oferecer lis
ta triplice à escolha do Procurador-Geral da República. . 105 

Parecer n° 657, de 2002, da Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n° 150, de 1999, que di!if'õe sobre danos morais 
e sua reparação . 432 

Requerimento n° 4l O. de 2002, de urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara n° 68, de 2002, que dispõe so

105 bre a complementação de aposentadoria de ferroviários da 
Rede Ferroviária Federal ASRFfSA, em liquidação, e dá 

544 outras provi~ências. Será votado após a Ordem do Dia....... 472 

RAMEZ TEBET 

Preocupação com o recrudescimento da violência 
no Brasil. Justificativa à apresentação, oportunamente, 
de projeto de resolução propondo modificação da Reso
lução na 22, de 1989, para instituir a alíquota zero para 
os produtos da cesta básica "': , .. 24 

Defesa da manutenção da cobrança, pelo Estado 
do Mato. Grosso do Sul, do ICMS do gás boliviano, 
transportado pelo Gasoduto Brasil-Bolívia, tendo em 
vista a reivindicação daquela receita pelo governo do 
Estado de São Paulo . 461 

Projeto de Resolução nO 41, de 2002, de autoria 
do Senador Ramez Tebet e outros Srs. Senadores, que 

490 altera a Resolução n° 22, de 1989, para permitir a redu
ção da alíquota de imposto incidente sobre produ(os de 
cesta básica. À Comissão de Assuntos Econômi';~)s........ 518 

'/' 

RENAN CALHEIROS 

486 Audiência, hoje, da bançada federal de Alagoas 
com o Ministro Pedro Parente, COm o objetivo de viabi
lizar uma solução para o problema das dívidas dos pe
quenos e médios produtores rurais daquele Estado . 583 

RICARDO SANTOS 

Agradecimentos ao Ministro do Planejamento,
29 Guilherme Gomes Dias, pela revogação do reajuste das 

taxas de ocupação dos terrenos de Marinha .. 458 

ROBERTO FREIRE 

Discutindo Projeto de Lei da Câmara n° 28, de 
2002 (n° J.219/99, na Casa de origem), que dispõe sobre 

105 a criação do Dia Nacional do Co,rsumidor . 106 



VIII 

Parecer n° 658, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nO 370, de 1999, que revoga disposição que 
restringe o princípio da impenhorabilidade do bem de 
família, constante do art. 82 da Lei n° 8.245, de 18 de 
outubro de 1991 e o Projeto de Lei do Senado n° J45, de 
2000, que revoga dispositivos das Leis nOs 8.245, de 18 
de outubro de 1991 e de Lei n° 8.009, de 29 de março de 
1990 : \ : .. 

ROBERTO REQUIÃO 

Proposta de Emenda à Constituição n° 23, de 1999, 
tenclo como primeiro signatário o Senador Roberto Requião, 
que acrescenta parágrafu ao art. 'Y09 da Constituição Federal, 
para atnbuir ao Superior Tribunal de Justiça a iniciativa de 
lei sobre a criação de varas da Justiça Federal especializadas 
em processar e julgar os crimes financeiros .. 

ROBERTO SATURNINO 

Comentários sobre o acordo entre o PT e o PL. 
Aparte ao Senador Eduardo Suplicy . 

ROMERO JUCÁ 

Defesa da retomada do debate sobre o desarma
mento da população. Transcrição da reportagem "Cida
de armada", do Correio Brasiliense .. 

Parecer nO 618, de 2002, de PLEN, sobre o Proje
to de Lei da Câmara nO 62, de 2002 .. 

Parecer n° 619, 'de 2002, de PLEN, sobre o Proje
to de Lei da Câmara nO 63, de 2002, que altera dispositi
vos da Lei nO 9.421, de 24 de dezembro de 1996, e rees
trutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da 
União .. 

Parecer nO 621, de 2002, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n° 65, de 2002, que dispõe sobre a remu
neração dos membros do Ministério Público da 
União .. 

Parecer nO 622, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n° 66, de 2002, que dispõe sobre posicionamento dos 
servidores ocupantes de cargos da carreira de Espe
cialista em Meio Ambiente na Tabela de Vencimen
tos instituída pela Lei nO 100410, de II de janeiro de 
2002 . 

Requerimento n° 41 J, de 2002, de urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara nO 61, de 2002, que acres
centa artigo à Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 
dispondo sobre a numeração da obra artística, científica 
ou literária. Será votado após a Ordem do Dia .. 

Requerimento nO 4 J5, de 2002, de urgência para 
o Projeto de Lei da C,âmara n° 74, de 2002, que dispõe 
sobre o Quadro de 'Pessoal da Advocacia-Geral da 
União, a criação da Gratificação de Desempenho de Ati
vidade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU 
GDAA, cria a Procuradoria-Geral Federal, e dá outras 
providências. Será votado após a Ordem do Dia . 

Parecer n° 672, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, que dá redação final do Projeto de Re
solução nO 45, de 2002, que solicita seja autorizada a 

440 

contrataç.ão de operação de crédito externo,com garan
tia da República Federativa do Brasil, de p'rincipal, entre 
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desen~olvimento 
BIRD, destinando-se os recursos ao fina:n~iarnento par
cial da segunda fase do Projeto de CbmbaÚ~ à Pobreza 
Rural- PCPR -li ,.., ,.;; . 

Parecer nO 673, de 2002, da Comissão de Assun~ 
tos Econômicos, sobre o Projeto de Resol~~ção nO 39, de 
2002, que restabelece as Resoluções nOs 14, 15:e 72, to
das de 2000, do Senado Federal. : . 

Homenagem aos 29 anos de existência da Empre
sa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária . 

531 

537 

590 

ROMEU TUMA 

104 
Parecer nO 667, de 2002, de'PLEN, que dá reda

ção final do Projeto de Lei da Câmara.n° 75, de 2002 
(n° 6.035/2002, na Casa de origem),d.e iniciativa do 
Presidente da República, que cria a' profissão de Agente 
Comunitário de Saúde e dá outras providências .. 510 

142 RONALDO CUNHA LIMA 

22 

111 

Parecer n° 616, de 2002, da Comissão Diretora, 
sobre o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara nO 84, de 2000 (nO 1.542/91, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a propiciação qe consultas às trabalha
doras e servidoras públicas para atenção integral à saúde 
da mulher, nas situ'açôes que" especifica. (Redação do 
vencido, para o turno suplementar) . 14 

SEBASTIÃO ROCHA 

112 

128 

129 

Apoio à clonagem terapêutica. Defesa da aprova
ção do projeto de sua autoria, que proíbe o uso do silicone 
injetável para fins estéticos. Indignação com a Revista 
Terra em função de matéria depreciativa sobre o Muni
cípio Laranjal do Jari. . 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 20, de 
2000, que altera o § 1° do art. 128 da Constituição Federal, 
a fim de estabelecer que a escolha do candidato ao cargo 
de Procurador-Geral da Repúb\ica será feita mediante 
processo eletivo . 

Parecer nO 620, de 2002, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nO 64, de 2002, lido no Expediente da pre
sente sessão, que altera dispositivos da Lei nO 9.953, de 
4 de janeiro de 2000, reestrutura a carreira de Apoio 
Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, e 
dá outras providências . 

18 

106 

119 

472 TEOTÔNIO VILELA FILHO 

473 

Parecer n° 637, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 35, de 
2002 (n° 979/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a A.~sociação Beneficente e 
Cultural Comunitária Diógenel Almeida CelestinQ a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas . 

Parecer n° 647, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 137, de 

291 



IX
 

2002 (nO 1.207/2001, na Câmara dos Deputados), qu~ Comentários sobre o aco~ entre oPT e o PL. 
aprova o ato que outorga pennissão ao Sistema Co;'ta .. Aparte ao Senado~ EduardO~upli~y , .. 143
Dourada de Comunicação Ltda., para explorar ser.viço 
de radiodifusão sono ra em freqüência modulada na VALMIR AMARAC- ;;'; , 
cidade de Maragogi, Estado de Alagoas .. 311 

Parecer n° 648, de 2002, da Comissão de Educa Plmun" 633, di: DIZ, 4t Coo1iIiià> defdi~ oom 
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 140, de .0 Pro,jft) de Iletwi>~ rt' ISS, de M)I (n" 715/2000, 

2002 (n° 1.212/2001, na Câmara dos Deputados), que na Câmara dosQqlutados), que IpOva o alo que autoriza a 
aprova o ato que autoriza a Associação a Voz do Povo a "ssociação Comunitária de Contuni~ 4l ç~ do 
Voz de Deus a executar serviço de radiodifusão comuni- . GlU1\ll a exa:utlr serviçQ.de radiodifusão comunitária na ci
tária na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas ;..: . 313. diIde do Ginia. Disari.o FedcnJ ; , . 282 

TIÃü VIANA WAlDECK ORNEi..ÀS 
.1·" 

Proposta de Emenda à Constituição n° 1, de 2000, Pareéer n" 634, de 2002, da Comisslo de Educa
tendo como primeiro signatário o Senador Tião Vial,la, çijo, sobr;e o Projeto de Decreto legislativo n° 13, de 
que altera o art. 104 da Constituição Federal e dá outras 2002 (n~ 1.14Inool. na C~ara dos DepUtados), que 
providências. Tramitando em coahunto com as Propos aprovlI o ato que outorp pcrmissio à Fundaçio Waldy 
tas de Emenda à Constituição n 21, de 1995; 5" 16, frj:Íw para execulal: serviço de radlodifusãQ sonora em 
21,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29, ~i. modu'~ l:'idade de Camaçari, Estado d;l 
de 2000; e 15, de 200 I , . 105 .Bahia , , .. 284 
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